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utges av Ösmo-Torö församling.
Ansvarig utgivare:
Peter Mourath
Kyrkbladet utkommer 4 ggr/år.

Se människan!

Han är engelsk präst och har just blivit kyrkoherde i en liten landsortsförsamling. Så kliver han för första gången in i kyrkan och ser sig
omkring, men hinner inte ta många steg förrän han förskräckt stannar
till. Alldeles nära ingången står en gipsstaty som föreställer en gammal
puckelryggig bondgubbe som grinar mot besökarna med ett tandlöst
leende. Den verkar ha stått där länge. Färgen är avflagnad och gipsen
är skadad. Dessutom är hela figuren så smaklöst ful att man kan fråga
sig hur den över huvud taget kommit in i denna vackra kyrka.
Det första han gör är att få kyrkorådets tillstånd att flytta statyn till en
mindre uppseendeväckande plats där den inte kan skrämma iväg besökare redan vid porten.
Så tar han hjälp av kyrkvaktmästaren för att baxa statyn till annan
plats, men de överraskas av att statyn är tyngre än väntat och de tappar
greppet. Figuren faller rätt ned i stengolvet och gipsskärvorna yr när
den går sönder. Då ser de något mitt i förödelsen. I gipsfiguren finns en
annan figur. När de tar upp den och dammar av den framträder den
allra vackraste Kristusstaty, helt i guld.
Då inser kyrkoherden vad konstnären hade menat när han gjorde det
fula konstverket. Han ber vaktmästaren gå efter lim. ”För om jag så
skall ägna all den tid jag har kvar här i församlingen till att limma ihop
gipsgubben så måste jag ändå göra det”, säger han. ”Även i fortsättningen måste de som kommer till vår kyrka få se att det i varje människa kan bo en Kristusstaty av renaste guld.”

Tryck:
Firmatryck, Nynäshamn
Upplaga 3500

Det här numret av vårt församlingsblad handlar om diakoni. Och
diakoni handlar om att se människan. Att vi med nyfikenhet och respekt verkligen vill se den andre.
Att komma bort från ”etiketterna”
vi hela tiden sätter på varandra:
”hjälpsökande”, ”kund”, ”missbrukare” o.s.v. Att istället se den andre
som bärare av en stor hemlighet,
kanske en Kristusstaty av renaste
guld!

Hemsida: www.osmotoro.se

Peter Mourath, kyrkoherde

Adress:
Pastorsexp. Kyrkvägen 31
148 31 Ösmo.
Redaktör/layout:
Katarina Rudérus

katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

08-520 382 81
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Kalender

Tis 10/2
kl. 13.00 Träff för daglediga i Snarberga, Torö
Ons 11/2
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
och samtal i Sockenstugan

Willny

Mourath

Tis 17/3
kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
fika i församlingshemmet

Tis 14/4
kl. 13.00 Träff för daglediga i Snarberga, Torö

Ons 18/3
kl. 18.30 Kurs inför 1/4

Ons 15/4
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
och samtal i Sockenstugan

Tors 19/3
kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet

Sön 15/2 Fastlagssöndagen
Lör 21/3
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
kl. 16.00 Bachkonsert i Ösmo kyrka,
Mourath. Semmelcafé, se sid 6
kl. 15.00 Söndagsmässa i Torö kyrka, se sid 6
Mourath
Sön 22/3 Jungfru Marie beb
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Tis 17/2 Fettisdagen
kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika Mourath. Våffelcafé, se sid 6.
i församlingshemmet
Ons 25/3
kl. 19.00 ”Dårarnas fest”, se sid 6
kl. 18.30 Kurs inför 1/4
kl. 19.30 (ca) Stickkontakt – stickcafé
Ons 18/2
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
Sön 29/3 Palmsöndagen
och samtal i Sockenstugan
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Tors 19/2
kl. 11.30 Torsdagslunch i församlings- kl. 18.00 Taizémässa i Ösmo kyrka,
Willny
hemmet
Sön 22/2 Första söndagen i fastan Ons 1/4
kl. 18.00 Påskmåltid
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Tors 2/4 Skärtorsdagen
Willny
kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa i Ösmo
Ons 25/2
kyrka, Willny
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
Fre 3/4 Långfredagen
och samtal i Sockenstugan
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i
Sön 1/3 Andra söndagen i fastan Ösmo kyrka, Kyrkokören, Willny
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
kl.15.00 Långfredagsgudstjänst i
Mourath
Torö kyrka, Kyrkokören?, Willny
Ons 4/3
Lör 4/4 Påskafton
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
kl. 23.30 Påsknattsmässa i Ösmo
och samtal i Sockenstugan
kyrka, Willny/Mourath
Sön 8/3 Tredje söndagen i fastan
Sön 5/4 Påskdagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Kyrkokören, Mourath
Tis 10/3
Mån 6/4 Annandag påsk
kl. 13.00 Träff för daglediga i Snarkl. 11.00 Högmässa i Torö kyrka,
berga, Torö
Mourath
Ons 11/3
Ons 8/4
kl. 18.30 Kurs inför 1/4
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
Sön 15/3 Midfastosöndagen
och samtal i Sockenstugan
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Sön 12/4
Willny
kl. 15.00 Söndagsmässa i Torö kyrka, kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
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Lör 18/4
kl. 16.00 Mandela-konsert, se sid 6.
Sön 19/4
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Tis 21/4
kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika
i församlingshemmet
Ons 22/4
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
och samtal i Sockenstugan
Tors 23/4
kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Sön 26/4
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Ons 29/4
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
och samtal i Sockenstugan
Sön 3/5
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Ons 6/5
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
och samtal i Sockenstugan
Sön 10/5
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Tors 14/5 Kristi himmelsfärds dag
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Sön 17/5
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
kl. 15.00 Söndagsmässa i Torö kyrka,
Willny
Tis 19/5
kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika
i församlingshemmet

Tors 21/5
kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Lör 23/5
kl. 18.00 Körkonsert, se sid 6
Sön 24/5 Pingstdagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo
kyrka, Mourath
Mån 25/5 Annandag pingst
kl. 19.00 Temamässa i Ösmo
kyrka, Mourath
Med reservation för eventuella ändringar. Se annonsering i
NynäshamnsPosten och på vår
hemsida: www.osmotoro.se

Diakoni - vad
är det?
Det är något som Kyrkan sysslar med, det visste nog många
förr (när undertecknad var
barn t ex.). Men idag? Det finns
många sätt att svara på frågan,
och jag ska försöka med några
av dem. I Bibelns Apostlagärningarna konstaterades det på
ett tidigt stadium att apostlarna
inte hade tid med allt som
behövde göras i Jerusalems
växande församling av kristna.
Därför utsågs sju medhjälpare
för att arbetet skulle flyta bättre.
En av dem hette Stefanos, och
han fick snart plikta med sitt liv
för sin tro på Kristus. Där finns
grunden för det som senare
kom att bli Kyrkans tredelade
ämbete – diakon, präst och biskop är de tjänster i Kyrkan som
innehavaren vigs till i en gudstjänst. De är precis lika mycket
värda, men har olika uppgifter
för att helheten ska fungera.
När vi ser på hur Kyrkan
fungerar idag har något annat
blivit tydligt, kanske beroende
på att samhället har blivit så
annorlunda. Kyrkans uppgift är
att leva i, men inte av världen.
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Om prästerna är Kyrkans (predikande) mun har diakonerna
alltmer blivit Kyrkans (hjälpande) händer. Även om både
präster och diakoner tar emot
människor med behov av samtal och hjälp ser bakgrunden
i kunskap och erfarenhet ofta
väldigt olika ut. Därför behöver
en del möta prästen och andra
diakonen eller diakoniassistenten. Att vara en lyssnande
röst och en stödjande hand
för var och en som hamnat på
kant med tillvaron har alltid
varit Kyrkans uppgift – och allt
strålar ut ifrån mässan där Gud
ger sig själv till kraft och glädje.
Också mitt i det svåra är diakoni en livshållning som varje
kristen människa är kallad till.
Att finnas till hands för varandra behöver inte vara en övermäktig prestation. Det finns
många exempel på människor
som vid ett tack för hjälpen blivit mäkta förvånade över att de
alls varit till hjälp. ”Men jag sa
ju inte ett ord” eller ”Jag gjorde
ju bara mitt jobb” är ett par repliker som speglar den levande
diakonin som inte söker lön
för att vara det som allt sist och
slutligen handlar om: Att vara
människa bland människor.
Allan Willny

Vad gör vi i vår församling?
Jag heter Christina Starck och
är relativt ny som diakoniassistent i församlingen. Under
hösten som gick lärde jag känna
en del av er församlingsbor, och
jag hoppas får lära känna ännu
fler i år. På det diakonala området finns mycket som rullar på
”som vanligt”, men vi kommer
även att tillföra en del nyheter.
Daglediga fortsätter att träffas
en tisdag i månaden i Snarberga
på Torö. Vi börjar kl.13.00 med
smörgåsfika, pratar och har
trevligt tillsammans. Sedan
följer en stunds underhållning, allsång eller något annat.
Vi avslutar kl.15.00. Alla Toröbor och även ”utsocknes” är
hjärtligt välkommen.
På onsdagar har vi ”Kyrkstunden” i Sockenstugan. Föräldrar och barn mellan 0-5 år är
välkommen till en stund med
sång, lek och fika. Vi har öppet
mellan kl.9.30 och 11.30.
En torsdag i månaden är det
Torsdagslunch kl.11.30. i församlingshemmet. Husmor lagar
en god lunch och det är alltid
någon trevlig underhållning.

Stickkontakt är något nytt.
Gillar du att sticka? Eller vill du
lära dig? Välkommen till vårt
stickcafé! Under våren kommer vi att ses i Sockenstugan
sista onsdagen i varje månad, vi
startar den 28/1.
För den som vill börjar kvällen
med mässa i Ösmo kyrka kl.
18.30 och efter mässan finns det
fika i sockenstugan ca kl.19.00.
Sedan sätter vi igång med att
sticka fram till kl. 21.00.
Du väljer så klart att vara med
på det du vill.
Jag planerar också att starta
en Diakonigrupp av frivilliga
församlingsbor som på olika
sätt kan hjälpa till i församlingsarbetet såsom hembesök, hjälp
med kaffeservering, bakning
mm. Är du intresserad av
detta? Eller vill du eller någon
du känner ha hembesök? Hör i
så fall av dig till mig!
Christina Starck
Diakoniassistent
Tel:08-520 382 82, 070-27 61 731
christina.starck@svenskakyrkan.se
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Internationell diakoni
Vi driver även ett diakonalt
arbete mot omvärlden. Vår
internationella grupp samlar
in pengar och stödjer utsatta
barn och ungdomar i Rumänien. Vi passar på att tacka alla
som bidragit till vårt insamlingsresultat på ???? kr 2014!

JSB 330 år!

Påsken

Tors 2/4 Skärtorsdagen
kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa i
Ösmo kyrka, Willny
Fre 3/4 Långfredagen
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Ösmo kyrka,
Kyrkokören, Willny
kl.15.00 Långfredagsgudstjänst i Torö kyrka,
Kyrkokören, Willny

Bachkonsert

Lör 4/4 påskafton
kl. 23.30 Påsknattsmässa i
Ösmo kyrka,
Willny & Mourath

Ösmo kyrka Lördag 21 mars
Ösmo-Torö BachköR
Barockorkester
Katarina Rudérus, dirigent

Sön 5/4 påskdagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo
kyrka, Kyrkokören, Mourath
Mån 6/4 Annandag påsk
kl. 11.00 Högmässa i Torö
kyrka, Mourath

Onsdagar i fastan
STUDIECIRKEL
inför påskmåltid
Ons 4/3:
Bakgrund, samtidshistoria
Ons 11/3:
Påskmåltidens uppbyggnad

Våffelcafé

Söndag 22 mars

kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
kl. 12-15 Våffelcafé i Sockenstugan
Internationella gruppen serverar
våfflor till förmån för
Rumänien.

Varmt Välkommen!

Ons 26/3:

Allan Willny leder

Planering inför den 1/4

RETREAT

Ons 1/4 Påskmåltid
Man bör vara med vid alla samlingarna för att kunna delta
i påskmåltiden.

Bachmingel efter konserten.
Kollekt till Rumänien.

i Rättvik 19-23/3. Om det blir en
grupp som vill åka kan samåkning
ordnas. Allan svarar på frågor!
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Semmelcafé
Fastlagssöndagen 15/2
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka
Peter Mourath
kl. 12-15 Semmelcafé
i Sockenstugan.
Internationella gruppen i Ösmo-Torö
församling säljer semlor och kaffe till
förmån för utsatta barn och
ungdomar i Rumänien!

Välkommen!

Dårarnas fest!

Vem är du?

Här presenterar vi i varje nummer
mycket kort en av våra medarbetare.

Tisdag 17/2 kl. 19.00
i Församlingshemmet
En galen kväll!

Sista kvällen innan fastan börjar kulminerar
karnevalen – den galna festen
innan vi går in i
allvaret. Medan vi frossar
semlor är det öppen scen i
Församlingshemmet för allehanda tokigheter – vitsar,
sketcher, galna sånger och
vad som än dyker upp! Helt
okyrkligt och stolligt. En del
av oss har förberett galenskaper och hoppas på insatser
från alla som har lust. Vi vågar dock inte vara helt galna
linan ut – vi behöver veta hur
många som kommer så att
semlorna räcker. Därför behöver vi en
anmälan till pastorsexpeditionen senast den
10 februari. Tokerierna tar sin
början kl 19.00.
Anmälan till pastorsexpeditionen senast 10/2.
Tel: 520 300 11

Varmt Välkomna!
Bärare
sökes till jordbegravningar i
Ösmo och Torö kyrkor. Är du
intresserad ring Lars Faaren,
tel: 070-2622445.

Hyllningskonsert till

Nelson Mandela
kl. 14.30-16.00 Sydafrikanskt
fika i Sockenstugan
Ösmo kyrka lör 18/4 kl. 16.00
Nybörjarkören
Projektkör
Kyrkokören
instrumentalister & dansare
Kollekt till vårt internationella
arbete i Rumänien.

”I vårtid...”
Vårkonsert

lör 24/5 kl. 18.00 i Ösmo kyrka

KYRKOKÖREN, m.fl.
Mer info kommer på
hemsidan!

Nästa nummer av Kyrkbladet
kommer tis 26/5.
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Jag heter Christina Starck och är 64
år. Bor på en liten gård i Sorunda.
Jag är utbildad socionom och har
arbetat som församlingsassistent i
Grödinge. Jag vidareutbildade mig
till lärare, och har jobbat som det de
senaste 25 åren.
Vad gör du i församlingen?
Sedan september 2014 vikarierar jag
som diakoniassistent.
Vad innebär det?
Diakoni är Svenska kyrkans sociala
ansvarstagande på olika områden.
Jag träffar daglediga på Torö, skolbarn när de lyssnar på orgelmusik
i kyrkan, barn och föräldrar vid
kyrkstunden, sopplunchen varje
månad, gör hembesök, och besök på
Tallåsen, m.m.
Vad tycker du är extra roligt?
Vilket som är extra roligt är svårt
att säga. Jag tror att alla möten är
viktiga och betydelsefulla.
Vad gör du på fritiden?
På fritiden promenerar jag med
Elsa, min bruna labrador. Jag tycker
om att handarbeta, läsa och åka till
Österlen och träffa min barn och
barnbarn.

Kontakta oss
Pastorexpeditionen
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
Fax: 08-520 389 05
osmo.pastorat@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
Diakoniassistent
Christina Starck
Tel: 08-520 382 82
070-276 17 31
Organist
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73
Kantor
Barna Both
Tel: 08-520 385 18
SMS: 076-776 15 74
Pedagog/kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 82
SMS: 076-776 15 71

Våra kyrkoskatter
Kyrkokamrer
Gunvor Sandberg Börjesson
Tel: 08-520 307 02
Församlingshemsvärdinna
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66

Under denna rubrik berättar vi om
något i våra kyrkor eller på våra
kyrkogårdar. Det kan vara en målning,
eller något intressant föremål.

Kyrkogårds- och fastighetschef
Lars Faaren
Tel: 08-520 306 76
mob: 070-262 24 45
Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare
Anna Holmberg
Tel: 08-520 273 69
Mob: 070-229 11 67
Kyrkogårdsvaktmästare/assistent
Annica Kilegård Brissman
Tel: 08-520 305 02
076-776 15 75
Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76
Kyrkofullmäktiges ordförande
Susanne Stjärnkvist
Tel: 070-683 88 25
Kyrkorådets ordförande
Kjell Linder
Tel: 08-520 301 65
Besök oss på vår hemsida:
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra e-postadresser!
postgiro 1011 55-0
bankgiro 5662-7912
Du kan även hitta oss på facebook!
Vi samarbetar med

8

I slutet på förra året tryckte
församlingen upp nya kyrkobeskrivningar om våra tre kyrkor: Ösmo kyrka, Torö kyrka
och Landsort kapell. Dessa
finns från och med nu att hämta
i våra kyrkor. De finns även att
ladda ner på vår hemsida.
På bilden ser du altartavlan i
Landsorts kapell. Om den står
det så här i broschyren om
Landsort:
”Altartavlan, som ingick i donationen, är utförd av skärgårdskonstnären Axel Sjöberg, som
verkade på Landsort. Eftersom
den till synes inte har något
konkret bibliskt motiv, fordrades domkapitlets godkännande
innan den togs i bruk”.
Vill du veta mer om kapellet,
rekommenderar vi en titt i kyrkobroschyren!
Katarina Rudérus

