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en hälsning från din församling

Liksom ett träd...



Kyrkoherden har ordet 
Träd är fantastiska!
De är vackra att se på och skänker skugga som skydd mot hetta. De binder jord på 
platser där jordlagret annars skulle sköljas bort av vind och regn. De omvandlar 
koldioxid till syre.
De är hem för otaliga djur, insekter och organismer som är nödvändiga för livet på 
jorden och de har i alla tider försett människor med både frukt, byggmaterial och 
annat som vi behöver.
Träden fi nns i mytologin, allt ifrån asatrons världsträd Yggdrasil till livets och kun-
skapens träd i den kristna berättelsen.
Trädet kan också vara en bild för oss människor:
Vi behöver vara som träd, djupt rotade i myllan men med trädkronor som öppnar 
sig mot himlen och söker sig mot ljuset.
Den som har gått i skogar där stormen har gått fram ser träd som har fallit av olika 
orsaker: En del träd faller därför att de står för ensamma på utsatta ställen. Andra 
knäcks därför att de har försvagats av röta. Åter andra rycks upp för att de har för 
grunt rotsystem.
Den som vill kan tänka på vårt behov av gemenskap och sammanhang, på vikten 
av ”andlig friskvård” som gör att vi inte förtärs inifrån av sådant som avundsjuka, 
lättkränkthet och oförsonlighet, och på det faktum att ju större trädets krona är, ju 
mer uppmärksamhet och ansvar vi får, desto viktigare är det att vi har djupa rötter 
och är förankrade i livet.
En viktig tanke att hålla fast vid är att jag, precis som trädet, inte i första hand är till 
för min egen skull utan för andras. Vi kan påminna oss om detta genom att nynna 
på vers sju i den välkända psalmen ”I denna ljuva sommartid”:

Liksom ett träd i sol och regn 
så låt min själ i Andens hägn 
få växa alla dagar 
den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år, 
den frukt som dig behagar.
Må vi alla få en god sommar!
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
Juni
Tis 14/6
13–16 Café Gudagott i Snarberga, Torö 
Sön 19/6  
11 Högmässa i Ösmo kyrka, 
Sollner/Willny
Tis 21/6
13–16 Café Gudagott i Snarberga, Guid-
ning i Torö kyrka 
Lör 25/6 Midsommardagen
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 26/6 Hel Joh döparens dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
Tis 28/6
13–16 Café Gudagott i Snarberga, 
guidning i Torö kyrka 

Juli
Lör 2/7
12–16 Start för Vägkyrka, våffelcafé och 
guidning i Ösmo
Sön 3/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
18 Mässa på Stenstrand, Torö, Mourath
Mån 4/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Tis 5/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
13–16 Café Gudagott i Snarberga, Guid-
ning i Torö kyrka 
Ons 6/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
14 ”Toner & tankar”  
vid Sockenstugan, Ösmo 
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14.15 ”Ställ prällen mot väggen”  
vid Sockenstugan, Ösmo
19 Konsert i Torö kyrka
Tors 7/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Fre 8/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Lör 9/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Sön 10/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Mån 11/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Tis 12/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Ons 13/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
14 ”Toner & tankar”  
vid Sockenstugan, Ösmo 
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”  
vid Sockenstugan, Ösmo
19 Föredrag i Sockenstugan, Ösmo, 
Fredrik Sollner, våffelservering efteråt.
Tors 14/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Fre 15/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Lör 16/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo

Sön 17/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
15 Gudstjänst i Torö kyrka, Willny
Mån 18/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Tis 19/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Ons 20/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
14 ”Toner & tankar”  
vid Sockenstugan, Ösmo 
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”  
vid Sockenstugan, Ösmo
19 Konsert i Torö kyrka
Tors 21/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Fre 22/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Lör 23/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Sön 24/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Mån 25/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo

Tis 26/7
12–16 Vägkyrka, våffelcafé och
guidning i Ösmo
Fortsättning på nästa sida!
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Ons 27/7
12–16 Vägkyrka, våff elcafé och
guidning i Ösmo
14 ”Toner & tankar” 
vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen” 
vid Sockenstugan, Ösmo
19 Konsert i Ösmo kyrka, 
Gunnar Klum & Mats Jansson
Våff elservering efteråt.
Tors 28/7
12–16 Vägkyrka, våff elcafé och
guidning i Ösmo
Fre 29/7
12–16 Vägkyrka, våff elcafé och
guidning i Ösmo
Lör 30/7
12–16 Vägkyrka, våff elcafé och
guidning i Ösmo
Sön 31/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka
12–16 Vägkyrka, våff elcafé och
guidning i Ösmo – sista dagen!

AuGuSTi
Sön 7/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 14/8
Gudstjänst i Landsorts kapell, Willny. 
Se hemsidan för mer info.
Sön 21/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 28/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
Tis 30/8
13–16 Café Gudagott  i Snarberga, 
guidning i Torö kyrka 
– sommaravslutning. 

SEPTEMBER
Sön 4/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 5/9
13 Syföreningen, församlingshemmet
Tis 6/9
13 Andakt i Torö kyrka, träff  för 
daglediga i Snarberga
Ons 7/9
13 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo 
– terminsstart!
Lör 10/9
Suicide zero. Mer info kommer på 
hemsidan.
Sön 11/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
15 Gudstjänst i Torö kyrka, Willny
Ons 14/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
– terminsstart!
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo
Tors 15/9
11.30 Torsdagslunch, församlings-
hemmet, Ösmo, 60 kr.
Lör 17/9
16 Konsert med uruppförande, 
Ösmo kyrka
Sön 18/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Gudstjänst i 
Landsorts kapellLandsorts kapell

Sön 14/8
Allan Willny

Gudstjänsttiden beror på båttiderna, 
som i skrivande stund inte är klara. 

Mer info längre fram.

www.osmotoro.se

Påminnelse från vaktmästeriet!
Fr.o.m 16 april vill vi inte ha gravlyktor 
på kyrkogården p.g.a olycksrisken vid 
arbete med grästrimmer och gräsklip-

pare. Vi förvarar de lyktor som inte 
plockats bort på en vagn vid kyrko-

gårdsexpeditionen till påföljande vinter. 
De som då inte hämtats kastar vi. Vi vill 
av samma anledning inte ha vaser eller 

andra föremål av glas på gravarna.
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Vägkyrka i Ösmo 2/7–31/7Vägkyrka i Ösmo 2/7–31/7
Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen 
varje dag kl. 12–16 - OBS! Tiden!
Varje dag:
• Våff elcafé i Sockenstugan.
• Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk” 

(en trappa upp).
• Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor.
• Guidning i kyrkan – vardag och helg fi nns kunniga guider på plats.
• Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka. Start vid 

Sockenstugan.

Onsdagar: 
14–ca 14.15 ”Toner & tankar”, vid Sockenstugan

Onsdagar: 
14.15–15: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga våra präster om vad du vill.

Sommarkvällar kl. 19
Ons 13/7
19 ”Den heliga Birgitta” – Fredrik Sollner föreläser, Sockenstugan, Ösmo
Ons 27/7
19 Konsert i Ösmo kyrka, se annons här intill.

Kyrkliga Syföreningen serverar vå�  or dessa onsdagkvällar.
www.osmotoro.se

”Ladies first””Ladies first” 

Ons 27/7
19.00 Sommarkonsert i Ösmo kyrka

En spännande resa genom 
århundraden bland kvinnliga 
kompositörer och låtskrivare.

Följ med när Mats och Gunnar spelar, 
sjunger och berättar om vackra, 
tidlösa sånger och pianostycken 

av historiens och samtidens kvinnliga 
tonsättare som Clara Schumann, Nad-

ja Boulanger, Erna Tauro, 
Alice Tegnér m.fl .

Gunnar Klum, baryton
Mats Jansson, piano

Våff elservering eft eråt! 

Det händer i Ösmo

Stöd vårt internationella arbete! 
Insamlade pengar går till våra två projekt: 
Fundaia Joyo i Bukarest och ”Stöd varje 
fl ickas rätt till sin kropp” i Tanzania. Du 
läser mer om projekten och insamlingen 

på vår hemsida: 
https://osmotoro.se/internationellt-arbete/

Swisha till 123 350 2556

Nyfi ken på
Syföreningen?
Välkommen att kontakta 

Anita Lundin tel: 070-332 36 18.
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Äntligen är sommaren här och

välkomnar er till ännu en mysig 
sommar vid Snarberga och Torö 

kyrka.
Tisdag den 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 

och 30/8
kl. 13–16

Här kommer våra fi na volontärer att 
duka upp med hembakat fi kabröd 

och kaff e, ha försäljning av 
hantverk, hemkokt sylt och bröd.

Ev. överskott går till församlingens 
IG projekt.

(Läs mer: https://osmotoro.se/inter-
nationellt-arbete/)

Guidning
 av kyrkan sker under caféets 

öppettider.

Varmt välkommen till vår 
gemensamma oas!

Snarberga ligger vid Torö kyrka. 
Buss 852 går från Nynäshamns station.

Trött på att vara ensam?
Kom och umgås med oss några 
timmar en gång i månaden på 

Träff för daglediga 
i Torö kyrka och Snarberga

klockan 13-15 tisdagarna 
6/9, 4/10, 1/11, 29/11.

Vi börjar alltid eft ermiddagen med en 
gemensam andakt i Torö kyrka. En my-
sig stund med musik, glädje, ro och tro. 
Sen går vi till vårt fi na församlingshem 
Snarberga. Där avnjuter vi en eller två 
smörgåsar och fi kabröd. Självklart har 
vi kaff e eller te till. Detta är nästan min 
bästa stund på månaden, när vi möts i 
denna underbara miljö som både Torö 
kyrka och Snarberga är. Här pratar vi 
om allt, både glädje och sorg, gamla 

minnen eller vädret. Ibland har vi fråge-
sport, sjunger allsång eller ger varandra 

tips på blommor!
Kom som du är, för just DU är Du och 

ingen annan!
Vi ses på Torö //Anki Holmsten

Mer info får du av Johan Demarkesse eller 
Anki Holmsten

Fika kostar 50 kronor.

Det händer på Torö Sommarkonserter
Ons 6/7

19.00 Konsert i Torö kyrka

”So� ar på Svenska”
Vi blandar visa, pop och jazz skriven

av svenska kvinnliga kompositörer. Bl.a. 
Åsa Jinder, Alice Tegnér, CajsaStina 

Åkerström, Barbro Hörberg
Anna Folkesson, sång
Patrik Svedberg, piano

Ons 20/7
19.00 Konsert i Torö kyrka

”Musikaliska berä� elser från när 
och fjä� an”

Musik från från medeltid, renässans och 
barock fram till nutida musik

Malou Meilink, fl öjter
Backa Hans Eriksson, kontrabas/gitarr

Fritt inträde – kollekt!
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Himmelsk hallonrulltårta
Rulltårta
3 ägg
1,5 dl strösocker
0,75 dl potatismjöl
2 msk kakao
1 tsk bakpulver

Smörkräm
100 g smör
2 dl fl orsocker
2 tsk vaniljsocker
150 g hallon

Gör så här:
Rulltårtan
1. Sätt ugnen på 250 grader.   
    Vispa ägg och socker pösigt.
2. Blanda potatismjöl, siktad   
    kakao och bakpulver.
3. Vänd ner blandningen i 
    smeten. Bred ut smeten på ett   
    bakplåtspapper i en långpanna 30x40 cm.
4. Grädda mitt i ugnen i ca 5 min.
5. Stjälp upp kakan på sockrat papper. 
    Dra bort pappret som kakan gräddats     
    på. Låt den kallna.
Smörkräm
6. Rör smör och fl orsocker poröst till    
    fyllningen.
7. Tillsätt vaniljsocker och hallonen.
8. Bred fyllningen på kakan och   
    rulla ihop den.
9. Låt rulltårtan ligga kallt en stund innan    
    den ska skäras.
10. Går utmärkt att frysa.

Byt ut smöret till laktosfritt så är rulltårtan 
både gluten- och laktosfri.

Lycka till //Anki

Gudstjänster på Torö
Med jämna mellanrum fi rar vi 
gudstjänst i Torö kyrka! Här 
nedan ser du de planerade 
tillfällena under sommaren och 
hösten. Du hittar uppdateringar 
på vår hemsida: 
www.osmotoro.se

Sön 3/7 kl. 18
Mässa på Stenstrand, Mourath
Sön 17/7 kl. 15
Gudstjänst, Willny/Sollner
Sön 11/9 kl. 15
Gudstjänst, Willny
Sön 9/10 kl. 15
Gudstjänst, Mourath
Sön 6/11 kl. 11 
Högmässa med ljuständning, 
Fredrik Sollner
Sön 27/11 Första advent kl. 15
Gudstjänst, Mourath
Lör 24/12 Julaft on kl. 11
Julkrubba
Sön 25/12 Juldagen kl. 08
Julotta

Varmt välkommen!

Du missar väl inte...
Den heliga Birgitta – världskänt 

helgon och politisk storspelare som 
lyckades omvända påven och föröd-
mjuka den svenske kungen – förfat-
tare och arkitekt bakom den väldiga 
Vadstena klosterkyrka. Ösmo kyrka 

sägs vara helgad åt Birgitta eft er 
hennes död 1373. Vad gjorde hon för 
intryck i det medeltida Europa och 

Sverige? Och hade hon någon kopp-
ling till våra trakter här i Ösmo?

Föreläsning med Fredrik Sollner. 
Ons 13/7 kl. 19 i Sockenstugan, 

Ösmo. 
Syföreningen serverar våffl  or eft eråt!
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Kyrkstunden onsdagar 9.30-11.30 är
vår öppna förskola för barn 0-5 år 
tillsammans med en vuxen.
Ett tillfälle att träffas och lära känna 
andra barn och vuxna.
Vi leker, sjunger, fikar och leker ännu 
mer i Sockenstugan alla lovfria veckor. 
Terminsstart 14/9.
Ingen anmälan behövs!
Välkomna önskar Nina & Ami.

Tisdagsgruppen tisdagar 13.30-16.30.
Från årskurs 2 och uppåt är du väl-
kommen till vårt kyrkfritis.
Vi träffas i församlingshemmet lovfria 
veckor och äter mellanmål, samtalar, 
pysslar. Under tisdagsgruppens tid 
finns det möjlighet för dem som vill 
att delta i barnkören som övar 15.30-
16.10.
Höstterminen startar 13/9.
Till tisdagsgrupp och kör behöver du 
anmäla ditt barn till Nina eller Unni.
Se kontaktuppgifter på sista sidan.

Händer i höst!

Konfirmander
Konfirmandinbjudan går i höst ut till 
alla som börjar årskurs 8. Vi brukar 
samlas en helg per månad under ter-
minerna för att sen åka på ett tioda-
garsläger på Stjärnholms slott. Efter 
lägret har vi konfirmation i Ösmo 
kyrka.

Ungdomsledare
Många av våra konfirmander väljer 
att efter konfirmationen utbilda sig till 
ungdomsledare via oss och vara med 
och leda ungdomsgruppen och konfir-
mandgruppen. Det blir för oss en stor 
styrka i konfirmand- och ungdomsar-
betet att ha unga ledare som mentorer 
och förebilder för de yngre.

Ungdomsgruppen torsdagar 18-21 
lovfria veckor.
Gruppen för dig från årskurs 8 och 
uppåt. 
Vi tror att Gud har skapat varje 
människa unik och att Gud älskar alla 
människor. Den kärleken vill vi dela 
med oss av till varandra, så här får alla 
ungdomar möjlighet att känna till- 
hörighet.
Våra torsdagskvällar ser ut ungefär så här:
18.00-18.30 Drop-in med möjlighet att 
äta en macka eller två
19.00 Kvällens program startar.  
Programmet är väldigt blandat utifrån 
era önskemål, t.ex. brukar vi ha tårt-
bakartävling, pratkvällar, spelkvällar, 
grillning.
Någon kväll varje termin brukar vi åka 
och bowla eller hyra simhallen och 
plaska. Vårterminen slutar 2/6 och 
höstterminen startar 15/9.
Ingen anmälan behövs. Välkomna 
önskar Allan, Fredrik & Nina.
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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 60 kr 
(jultallrik 70 kr). 

Program hösten 2022

15/9 ”Präströra”
 med Fredrik, Allan och Peter
13/10 ”Selma Lagerlöf”

Fredrik, Anki, Johan
10/11 ”10 okända kvinnliga kompositörer” 

Unni & Katarina.
8/12 Jultallrik 70 kr

Välkomna önskar Allan & Ami
www.osmotoro.se

Program hösten 2022

15/9 ”Präströra”

Var med i vårt ”Trädquiz”
– priset är att gå gratis på någon av höstens torsdagsluncher 
(program här intill). 
Rätt svar skickar du till: johan.demarkesse@svenskakyrkan.se
1: Ett träslag är tåligt och kan användas utan impregnering, vilket? 
1.Björk   X. Furu  2. Lärk

2: Vilket är det vanligast trädet i Sverige?
1.Gran   X. Björk 2. Tall

3: Vad gör man lönnsirap av?
1.Lönnens sav  X. Lönnens nektar     2. Lönnens frukter

4: Vilket land har denna fl agga?
1.Tibet                      X Libanon    2. Iran

5: Vilket träd är Indiens nationalträd?
1.Banan                      X. Palm                      2. Banjan

6: I vilken enhet mäts hårdheten på träslag?
1.Brinell                    X. Bricket                     2. Brokad

7: Vad kallas de personer som jobbar med trädvård?
1.Arborginer             X. Arborister               2. Arbogist

8: Vilket träslag är regalskeppet Vasa byggt av?
1.Ek                         X. Bok                             2. Asp

9: Vilken insekt gör stora skador på den svenska vuxna skogen?
1.Snytbagge          X. Ollonborre   2. Barkborre

10: Vilket av följande träd är hårdast?
1.Gran   X. Björk  2. Ek

11: Vilket träd får sina löv sist på våren?
1.Björk   X. Ask   2. Rönn

12: I Närke säger man att något kan vara ”träligt”. Vad betyder det?
1.Torrt   X. Tråkigt  2. Jobbigt

Någon att prata med?Någon att prata med?
Vår diakon och våra präster fi nns för dig 
som önskar enskilt samtal!

Johan Demarkesse, 08-520 382 82
Fredrik Sollner, 08-550 914 55
Allan Willny, 08-520 309 02
Peter Mourath, 08-520 389 24
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På musiksidan! År 2021 fyllde vi med musik skriven av kvinnliga kompositörer. 
Så mycket vi lärt oss! Så många nya tonsättare vi hittat och så 
mycket ny vacker musik som har klingat i våra kyrkor! Vi hade 
många och stora planer men en del fi ck vi lägga på is p.g.a. pande-
min. Så har vi t.ex. kvar ett körprojekt med popmusik skriven av 
Eva Dahlgren, Marie Fredriksson, Laleh, m.fl . Du körsångare som 
skulle vilja delta i detta får gärna anmäla ditt intresse till oss! 

Barna Both, Katarina Rudérus, Unni Eriksdotter
Vi fortsätter på temat kvinnor även i år. Det märker du på våra 
sommarkonserter som har olika teman med kvinnliga komposi-
törer. Under hösten kommer du att kunna njuta av pianomusik 
av kvinnliga tonsättare då Barna Both ger en konsert i Ösmo 
kyrka. Alla de pianopostludier som studerades in under 2021 
har resulterat i ett program med 15 musikstycken av 11 olika 
kvinnor. Det tonsättarna har gemensamt är att de trots svårighe-
ter, oförståelse och motvind lyckades skriva bra och fi n musik. 
Välkommen att luta dig tillbaka och njuta av musiken!
Ett annat stort och viktigt projekt har ännu inte blivit av: Inför 
kvinnoåret beställde vi texter av Ylva Eggehorn, som vi skulle 
tonsätta, och det skulle mynna ut i ett framförande i Ösmo kyrka 
under 2021. Vi sökte också och blev tilldelade ett stipendium för 
detta projekt. 
I skrivande stund lägger vi sista handen 
vid musiken till detta verk, som ännu 
inte har ett namn. Texterna handlar om 
Jesu mor Maria, Hildegard av Bingen, 
Elin av Skövde, den heliga Birgitta, 
Lina Sandell och Mahalia Jackson. Det 
är skrivet för 6 sångerskor, viola, cello, 
oboe och piano/orgel, och det kommer 
att uruppföras i Ösmo kyrka lördag 
17/9 kl. 16.00 – vi är spända och fulla av 
förväntan på att snart få höra hur det blev! 

Våra körer
Sång ger glädje! Välkommen till någon av våra körer i höst! 
Vi startar i början på september!
Barnkören Vox Nova
För dig i årskurs 2-3. 
Tisdagar 15.30–16.10. 
Anmälan till Unni Eriksdotter.
Eft ermiddagskören
Blandad kör för vuxna. 
Torsdagar 14–15-15. Lugnare tempo.
Anmälan till Unni Eriksdotter.
Kvällskören
Blandad kör för vuxna. 
Torsdagar 19-21.
Anmälan till Unni Eriksdotter.
ÖsMotetten
Projektkör med provsjungning och körvana. 
Projektet avslutas i januari 2023. 
Varannan onsdag 18.30-20.30. 
Kontakta Unni Eriksdotter eller Katarina Rudérus.
Mer info om körerna hittar du på: www.osmotoro.se

Torsdagar 14–15-15. Lugnare tempo.

Musiktips i höst!
17/9 Uruppförande i Ösmo kyrka
 Text: Ylva Eggehorn
 Musik: Eriksdotter/Rudérus
22/10  Körkonsert med ÖsMotetten
23/10 ”Messe” av Cecile Chaminade
5/11  ”Musik & lyrik i allhelgonatid”
19/11  Pianokonsert med Barna Both
3/12  Adventsmusik i Landsort kapell
17/12  ... en otroligt spännande julkonsert!

Håll koll på vår hemsida och i kommande 
nummer av Kyrkbladet!

Ylva Eggehorn
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Fredrik Lindström har varit Ösmo-
Torö församlings sommarguide i 25 år 
i år – det är värt att uppmärksamma! 
Han guidar även andra tider på året, 
främst för skolklasser och föreningar. 
Fredrik blev upplärd av Eje Oxelmark, 
och första sommaren (1997) var det 
bara guidning på helgerna.  
Den största gruppen Fredrik guidat 
var på hela 60 personer. Har har  även 
guidat Alice Babs, några sportreport-
rar från SVT, Mats Hellström (lands-
hövdning i Stockholms län 2002-2006) 
och så har han hälsat på Björn Ulvaeus 
som vid ett tillfälle kom förbi Ösmo 
kyrka. 
En del dråpliga historier kan Fredrik 
berätta, som den gången han råkade 
tappa sin fi cklampa ner i gravkoret där 
den låg och lyste några dagar. 
Sedan några år guidar Fredrik vid 
några tillfällen även i Torö kyrka, och 
han uppskattar mycket att få prata 
med de äldre där om Torös historia. 
Varje år lär han sig nya saker som han 
har nytta av i guidningen. I år kommer 
du att få höra om konstnären J.A.G. 

Acke som bodde i Villa Torsvi på 
Torö. Vidare kommer alla besökare 
att få veta mer om skeppet ”Resande 
Man” som förliste på 1600-talet. 
Fredrik uttrycker sin tacksamhet till 
kyrkoherdarna Klefb eck, Flodin och 
Mourath, som alla insett värdet av att 
ha en kunnig guide i församlingen!  

25-årsjubileum!

”Toner & tankar”
En kort stund med lite musik alla 

onsdagar i juli månad kl. 14–
14.15. Vid Sockenstugan i Ösmo. 

Barnkördag
I början på maj var vi i Strängnäs 

Domkyrka på en barnkördag ordnad av 
Kyrkosångsförbundet i Strängnäs stift !

En fantastisk och fullmatad dag med 
övning för barnkören från kl 10. 

Medföljande föräldrar fi ck sjunga i en 
föräldrakör. Dagen avslutades med 
barnkörens konsert kl 16 som var 

mycket välbesökt. Detta gör vi 
gärna om! 

/ Unni, barnkörledare

Ärkebiskop Antjes bön
Livets Gud. Se vår oro. 
Vi ber för människorna i Ukraina. 
För alla som har makt att stoppa 
krig och förstörelse. 
För det Europa som är vårt hem. 
Du som alltid varit tillfl ykt i oro, 
nöd och krig, förbarma dig över 
din värld – också denna dag.
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Kontakta oss
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 31, 148 31 Ösmo 
Besöks- och telefontid: 
tis, ons 10–12, tors 13–15
Övriga tider kan du med fördel maila 
oss, så svarar vi så fort vi kan! 
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 15 70
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

Aktuellt på kyrkogården

Invigning av ”Barnens träd”, foto: Doris Åkerbäck

På kyrkogården är det som vanligt på våren 
fullt upp. Allt växer och spirar, även det vi inte 
vill ska växa... Grusgravar och gångar måste 
ses över regelbundet så de inte blir alldeles 
gröna. Jobbet med att säkra gravstenar fortgår 
löpande. Några roliga saker kopplat till träd 
har vi pysslat med:
Ingången till kyrkan via vapenhuset har sedan 
många år tillbaka inramats av två vackra sy-
renträd. När kyrkan renoverades utvändigt för 
två år sedan togs det högra bort då det lutade 
mot fasaden. Nu har vi ersatt det med ett nytt 
träd i samma stil, lite mindre men lika vackert.
Ett annat fint träd hittar vi på den lilla fyr-
kantiga gräsmattan vid tornet. Där står en 
hängalm, just nu när detta skrivs knoppas 
dess blommor. Små brunlila knoppar på de 
bara grenarna. Men sedan breder bladverket 
ut sig och skuggar gräsmattan. Det här trädet 
har nyligen fått benämningen ”Barnens träd”. 
Ett sätt att uppmärksamma barns rättigheter 
och FNs barnkonvention som för övrigt blev 
lag i Sverige 2020. Föreningen ”Barnens träd” 
grundades 2010 av Jonas Paulman som var 
på plats och invigde trädet. Jonas cyklar till de 
platser där träden invigs och det är inga små 
cykelturer. Ofta går resorna från Jönköping el-
ler Göteborg och genom landet till Stockholm.
Ut och njut nu av den nalkande sommaren!!!
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare


