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Nystart!
Prästvigning i Strängnäs domkyrka. Foto: Marlene W Antonson



Ky�koherden har ordet - Nystar�!
Nu ska det väl äntligen vara slut på pandemin! I skrivandets stund vet ingen hur det 
kommer att bli, men alla hoppas: Nu ska det väl ändå vara slut!
Men vad händer sedan? Återgår allt till ”det normala”? Finns det något normalt, 
eller har själva normaliteten omförhandlats och förskjutits under pandemin? Kom-
mer vi att skaka hand igen? Kommer vi att fortsätta hålla avstånd när vi står i kö?
Och när sådant som har legat nere startar igen, vilken slags start kommer det att 
bli? Sådant som vi har gjort förut säger man väl inte att vi ”startar”, utan snarare 
”fortsätter med” eller ”startar om”? Men då låter det nästan som att det kommer att 
vara precis som förut. Stämmer det?
Eller blir det mer av en ”nystart”? Något som tar vid där vi slutade men ändå inte är 
riktigt samma sak?
I ordet ”nystart” fi nns möjligheten till både besvikelse och glädje.
Besvikelse därför att vi oft a märker att återvän-
dandet till något eft er ett uppehåll sällan blir som 
det var förr. Under tiden som har gått har det hänt 
något både med oss själva och andra som gör att 
det inte känns riktigt som tidigare.
Glädje därför att en nystart också bär på möjlig-
heter att göra saker bättre och lämna det som inte 
var så bra bakom sig.
Hur det ska bli har också att göra med hur vi klarar av att handskas med det som 
har varit. Åren av begränsningar och motstridiga uppfattningar om hur såväl 
myndigheter som vi själva ska agera under en pandemi har skapat spänningar och 
motsättningar som har delat in oss i olika läger: De som vaccinerar sig och de som 
inte gör det. De som är slarviga med säkerheten och de som är överdrivet försiktiga.
De som tror på myndigheterna och de som inte gör det. Listan kan göras lång.
Vi är alla människor som Gud älskar, med vår styrka och med vår svaghet, med 
det vi gör bra och det vi misslyckas med. Tänk om vi kan få börja där, i generositet 
och lyhördhet för varandra, nu när vi längtar eft er att så mycket av det vi har saknat 
skall få starta på nytt!
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender

Mars  
Ons 2/3
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
19.00 Askonsdagsmässa i Ösmo kyrka, 
Mourath/Willny/Sollner
Sön 6/3  1 söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tis 8/3
13.00 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga
Ons 9/3
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Lör 12/3
16.00 Konsert se sid 7.
Sön 13/3 2 söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny/
Sollner, konfirmander medverkar
Ons 16/3
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 17/3
11.30 Torsdagslunch i församlings- 
hemmet, Ösmo
Lör 19/3
16.00 Clara Schumann-konsert i Ösmo 
kyrka, se sid 7.
Sön 20/3 3 söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 23/3
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan

3

Sön 27/3 Jungfru Marie bebådelse
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny/
Sollner, Damkvartett
Ons 30/3
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 31/3
08.00 Mässa i Ösmo kyrka

April
Sön 3/4  5 söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tis 5/4 
13.00 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga
Ons 6/4
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Sön 10/4 Palmsöndagen
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny/
Sollner, Ensemble ur Kyrkokören
Ons 13/4
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan

Ons 20/4
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 21/4
11.30 Torsdagslunch i församlings- 
hemmet, Ösmo
Sön 24/4 2 söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 27/4
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka

13.00 Stickkontakt i Sockenstugan

Maj
Sön 1/5  3 söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, 
Mourath/Sollner, Psalmodikonsällskapet
Tis 3/5
13.00 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga
Ons 4/5
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 5/5
08.00 Mässa i Ösmo kyrka
Sön 8/5  4 söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 11/5
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 12/5
11.30 Torsdagslunch, församlings- 
hemmet, Ösmo
Lör 14/5
16.00 Körkonsert i Ösmo kyrka, se s. 5.
Sön 15/5 5 söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath/
Sollner, konfirmandmedverkan, Damtrio
Ons 18/5
10.00 Musiklek i Ösmo kyrka, se sid 6.
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Lör 21/5
16.00 Konsert, se annons sid 7.
Sön 22/5 Bönsöndagen
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
15.00 Gudstjänst i Torö kyrka, Sollner

Fortsättning på nästa sida

Påskens gudstjänster finns på sidan 6.
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Nystart
Ett  nytt  år är här, och visst är det lätt  
att  tänka och hoppas att  det kan bli 
en nystart. Inte minst med tanke på 
de två pandemi-år som ligger bakom 
oss. Två personer som är nya i för-
samlingens sammanhang presenteras 
här! 
Elin Carlsson – ny ordförande för 
kyrkorådet – vem är du? 

Jag är uppväxt i Ösmo, och bor nu i 
Kängsta. Jag hade tidigt en relation till 
församlingen då jag gick på kyrkans 
barntimmar när jag var liten. Jag fort-
satt e sedan i minior- och juniorgrupp, 
och jag hade mitt  första sommarjobb 
på kyrkogården, där det också ingick 
att  jag fi ck guida i kyrkan. 
Vad gör du i vardagen?
Jag jobbar som ekonom för Svenska 
kyrkan i Haninge. Tidigare jobbade 
jag på ett  börsnoterat företag. Men jag 
trött nade på att  alltid möta markna-

Nyfi ken på
Syföreningen?

Välkommen att kontakta 
Anita Lundin tel: 070-332 36 18.

Ons 25/5
Terminsavslutning för:
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13.00 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 26/5 Kristi himmelsfärds dag
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 29/5 Sön före pingst
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Corona-anpassningar
När detta blad går till tryck har 

corona-restriktionerna precis hävts. 
Vågar vi tro på en vår utan nya 

restriktioner? Hoppas att pandemin 
klingar av och att vi kan återgå till 
lite mer normalt läge! Skulle läget 
ändras och vi bli tvungna att infö-
ra begränsningar igen, så hittar du 

aktuell info på vår hemsida: 
www.osmotoro.se/aktuellt

dens förväntningar, och kände att  det 
måste fi nnas en annan mening i tillva-
ron. Mina kyrkliga grundvärderingar 
gjorde att  jag sökte ett  jobb i Svenska 
kyrkan. Jag har ansvar för ekonomin 
men jobbar också med hållbarhet, 
vilket jag tycker är viktigt. 
Varför har du engagerat dig i kyrko-
politiken?
Många av de frågor som kommer 
upp i kyrkorådet är ju sådant jag 
jobbar med i vardagen. Det känns 
bra att  få bidra med den kunskap och 
de erfarenheter jag har. Jag tycker att  
kyrkan ska vara en plats där alla får 
vara med, och så känns det väldigt 
roligt att  det är ett  så livaktigt ung-
domsarbete här i församlingen! 
Vad gör du på fritiden?
Jag är simtränare i Ösmo simsällskap, 
och spenderar många kvällar nere i 
simhallen. För övrigt ägnar jag mig åt 
familjen, trädgården och båten. 

”Jag är världens ljus. Den som föl-
jer mig skall inte vandra i mörkret 

utan ha livets ljus”. 

Johannesevangeliet 8: 12

Södertörns brassSödertörns brass
spelar musik av kvinnliga tonsättare

Ösmo kyrka lör. 2/4 kl. 16.00
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Mitt  namn är Fredrik Sollner och 
jag kommer att  tjänstgöra som 
pastorsadjunkt mitt  första år som 
präst i Ösmo-Torö församling. Jag 
föddes 1988 i Östergötland i Östra 
Ryd utanför Söderköping och har 
de senaste åren bott  i Uppsala un-
der mina studier vid universitetet. 

Huvudfokus för mina studier har 
varit ekumenik och interreligiösa 
relationer. Eftersom vi lever i en 
allt mer uppkopplad och rörlig 
värld är det viktigare än någonsin 
att  förstå vår medmänniska – och 
varför inte på ett  religiöst plan? 
Faktum är att  över 80 procent av 
världens befolkning tillhör någon 
form av religiöst samfund – det 
kan vara svårt att  ta in i dagens 
sekulariserade Sverige. Men även 
om vi har en sekulär stat är sam-
hället långt ifrån sekulärt. I vår 
del av världen fi nns de allra fl esta 
världsreligionerna representerade 
och då behöver vi kunna förstå 

varandra för att  kunna leva till-
sammans. Det är vad religionsdia-
log handlar om. 

Under tiden vid Uppsala univer-
sitet gjorde jag en fältstudie i Sri 
Lanka, under ämnet religionsdia-
log och ekumenik. Sri Lanka är ett  
land där religionen har inverkan 
på såväl privat som off entligt liv. 
Buddhismen är i absolut majori-
tet och den lilla gruppen kristna 
uppgår till knappt 7 procent i dag. 
Med det perspektivet kan man 
få en bild av hur man i minoritet 
behöver komma på nya vägar till 
samarbete och samförstånd i ett  
land med stora svårigheter till 
följd av inbördeskrig och korrup-
tion. 

På fritiden ägnar jag mig mycket 
åt musik – främst med min mans-
kör som fi nns i Uppsala. Kyrko-
fadern Augustinus lär ha sagt 
att  den som sjunger ber dubbelt! 
Lovsång och tillbedjan bör prägla 
varje gudstjänst och jag ser med 
tillförsikt fram emot de musikpro-
gram som planeras i församlingen. 

I Ösmo-Torö församling ser jag 
fram emot att  få tala mer om den 
stora världen och det viktiga arbe-
te som hela den världsvida kyrkan 
behöver bedriva för att  skapa fred 
och att  se på sin nästa som på 
sig själv. Jag är oerhört glad och 
tacksam över att  få göra mitt  första 
år här och ser fram emot att  träff a 
just dig i kyrkans verksamhet.

Fredrik Sollner

Lör 14/5 kl. 16 i Ösmo kyrka
”SPES – en konsert i vårens tid”

Högalids damkör
Maria Bergström, dirigent

Foto: Harald Götlind

Träff  för daglediga är vår ge-
menskapsträff  på Torö. En tisdag 
i månaden öppnar vi Snarberga, 
den lilla röda stugan bredvid Torö 
kyrka. Träff en inleds oftast med 
en kort andakt i kyrkan, och sedan 
vidtar samvaro och fi ka under 
trevliga former.
Ibland sjunger vi allsång, lyssnar 
på någon som berätt ar om nå-
got, tävlar i frågesport, eller bara 
umgås!
Fikat kostar 50 kr.
Mer info får du av Johan Demar-
kesse. 
Tre tillfällen återstår under våren: 
8 mars, 5 april och 3 maj.



6

PÅSKHELGENPÅSKHELGEN
Tors 14/4 Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa i Ösmo kyrka, Willny/Mourath
Fre 15/4 Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst i Ösmo kyrka, Willny/Sollner, Kvartett sång
15.00 Långfredagsgudstjänst i Torö kyrka, Willny/Sollner, Kvartett sång
Lör 16/4 Påskafton
23.30 Påsknatt smässa i Ösmo kyrka, Willny/Mourath/Sollner
Sön 17/4 Påskdagen
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath/Sollner, Ensemble ur Kyrkokören
15.00 Gudstjänst i Torö kyrka, Mourath/Sollner
Mån 18/4 Annandag påsk
16.00 Temamässa, start vid Ösmo kyrka, Willny/Mourath

TorsdagslunchTorsdagslunch
Torsdagar kl. 11.30-13.00

Vi samlas kl. 11.30 och får höra något 
spännande föredrag, sjunga lite 

tillsammans eller annat! 
Lunchen börjar kl. 12.00 och kostar 50 kr.

17/3 ”Mia Green - fotograf, 
 pionjär, humanist” 

Sara Frykman berättar.

21/4 Påsktallrik 60 kr

12/5 ”Allan säger tack och hej”


Inspirerad av frågor jag har fått i samband med våra gudstjänster vill underteck-
nad under fastan bjuda in till en cirkel i grundläggande bibelkunskap. Vi lever i 
en tid när kunskaperna om Bibeln i allmänhet blir allt grundare medan åsikter-
na om en bok man sällan eller aldrig öppnat blir allt fl era.
   Personligen drivs jag i både arbete och privatliv av en vild glädje över Bibeln 
som jag idkar dagligt umgänge med – läser i den, ber och mediterar med den. 
Som sagt – varje dag. Det är min förhoppning att denna glädje märks och smit-
tar av sig när jag predikar. Bibelordet är en bottenlös källa där vi hela tiden kan 
ösa upp både lärdomar, insikter och inspiration för livet som ständigt kommer 
emot oss.
   Jag välkomnar till en upptäcktsfärd i ett landskap med mycket historia, andra 
språk och kulturer. En skildring av vad Gud vill med sin skapelse som vi kan ta 
in på fl era olika sätt. Som teolog har jag givetvis ett försprång i rena kunskaper, 
men det viktiga är samtalet och det välsignade i att få provtänka tillsammans. 
Jag hoppas vi blir några stycken som möts med nyfi kenheten i högsta hugg. Vi 
startar eft er mässan på askonsdagen, den 2 mars. Däreft er blir det en paus på 
grund av andra åtaganden för min egen del. Men den 23/3 och varje onsdag 
fram till påsk träff as vi kl 19  i Församlingshemmet eller sockenstugan – vilket 
det blir har klarnat till den 2/3. Enklast är att anmäla sig direkt till mig med SMS 
på nr 070-378 84 92. Det går givetvis att ringa också… VÄLKOMNA! 
/Allan Willny

Sara Frykman berättar.
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En hyllning till 
Clara SchumannClara Schumann

Ösmo kyrka lör 19/3 kl. 16
3 Romanser för violin och piano op. 22

Romans nr. 1 op. 21 för piano
Trio g-moll op. 17 för violin, violoncell och 

piano

Gentilia Pop Kårfors, violin
Per-Ola Claesson, violoncell

Barna Both, pianoVem gjorde skyn så Vem gjorde skyn så 
klar och blå?klar och blå?

Konsert med musik Konsert med musik 
av kvinnliga kompo-av kvinnliga kompo-
sitörer från Norden.sitörer från Norden.

ÖSMO KYRKA ÖSMO KYRKA 
ONS 1/6 KL. 19 ONS 1/6 KL. 19 

ÖSMOTETTENÖSMOTETTEN
 

Musiklek i barnens kyrka
Ösmo kyrka
Ons 18/5 kl. 10

Sjung, se och smaka 
– en upplevelse för alla sinnen 

för barn med vuxen. 
Efteråt grillar vi korv (pris 10 kr)

Beroende på pandemi-läget 
kan ändringar ske - kolla på vår 

hemsida!
www.osmotoro.se

103.757 kr
Denna fantastiska summa 

bidrog ni med till Internatio-
nella gruppens insamling under 

2021. Hälft en går till Joyo i 
Rumänien (läs deras hälsning på 
nästa sida), och för den summan 
får 8 barn lunch och mellanmål 

under ett helt år! 

 Den andra hälft en går till arbete 
mot könsstympning i Tanzania. 

Stort TACK för din gåva som 
gör stor skillnad för någon som 

verkligen behöver det!!

”Nu bryter ljuset ”Nu bryter ljuset 
fram...”fram...”

Vårkonsert i Ösmo kyrka 
lör 21/5 kl. 16.00

Kör- och orkestermusik av 
kvinnliga tonsättare.

Haninge Sinfonietta
Ösmo-Torö kyrkokör

Unni Eriksdotter, dirigent

Historisk konsertHistorisk konsert

Lör 12/3 kl. 16.00 i Ösmo kyrka
Vi gör en musikalisk vandring ge-
nom historien med hjälp av kvin-
nors musik. Vi startar på 800-talet 
med tonsätt arinnan Kassia, och tar 
oss via Hildegard av Bingen med 
fl era fram till våra dagars Karin 

Rehnkvist. 

ÖsMOTETTEN
Unni Eriksdott er
Katarina Rudérus



Kontakta oss
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 31, 148 31 Ösmo 
Besöks- och telefontid: 
tis, ons 10–12, tors 13–15
Du kan prova att ringa även andra 
tider – vi svarar om vi är på plats! 
Tel: 08-520 300 11
osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se

Lokalbokning 08-520 300 11

Kyrkoherde 
Peter Mourath    
Tel: 08-520 389 24 
SMS: 076-776 15 72
Komminister 
Allan Willny 
Tel: 08-520 309 02 
SMS: 070-378 84 92
Pastorsadjunkt 
Fredrik Sollner 
Tel: 073-081 48 60 
Diakon 
Johan Demarkesse
Tel: 08-520 382 82  
Församlingspedagog
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82
Kyrkomusiker/informatör
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
Kyrkomusiker 
Barna Both
Tel: 08-520 385 18 
SMS: 076-776 15 74 
Kyrkomusiker
Unni Eriksdotter
Tel: 08-520 309 24
SMS: 076-101 26 74

Kyrkokamrer 
Hillevi Nisser
Tel: 08-520 307 02
SMS: 076-776 1570
Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman  
Tel: 08-520 305 02

Husmor
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66 
SMS: 076-776 20 08

Assisterande husmor/vaktmästare
Anki Holmsten
Tel: 073-804 80 05

Kyrkogårds- och fastighetschef 
Lars Faaren 
Tel: 08-520 306 76 
SMS: 070-262 24 45

Kyrk-/kyrkogårdsvaktmästare
Therése Bender Berg 
Tel: 08-520 273 69
SMS: 070-229 11 67

Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
SMS: 070-284 21 68

Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76  

Kyrkorådets ordförande 
Elin Carlsson 
Tel: 073-511 35 46

Kyrkofullmäktiges ordförande
Kate Nilsson
Tel: 070-4598874

Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09

Besök oss på vår hemsida: 
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra 
e-postadresser!

plusgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912

Swish internationella gruppen:
123 350 2556
Swish servering:
123 327 5187
Swish kollekt:
123 157 5273

Vi samarbetar med
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Hälsning från Bukarest

Dear friends from Ösmo-Torö parish,

We are very happy that you are all well 
and that you have remained close to our 
children.We are in the 5th wave of the 
pandemic and we still have many re-
strictions, but fortunately, children can 
physically go to school.
Th e support you provided through the 
donation sent is very important for the 
children from our social center ”Casa 
Florian” . Th us, 8 children will be provi-
ded with a hot lunch and a snack in our 
center, for a year.
We are very grateful for this help and we 
pray to the Lord for all of you!
Varmaste hälsningar från oss alla på 
JOYO Foundation!

Adriana Constantinescu
Vicepresedinte - Director Executiv


