Kyrkbladet
en hälsning från din församling

2/2016

Pingsten – hänryckningens tid!

Innehåll

2/2016

2 Pingsten är hänryckningens tid
– kyrkoherden har ordet
3 Kalender
– vad är på gång?
4 Tema Kyrkoåret del 3
5 På gång
7 På gång, (forts.)
Vem är du?
8 Kontakta oss

Kyrkbladet

utges av Ösmo-Torö församling.
Ansvarig utgivare:
Peter Mourath
Kyrkbladet utkommer 4 ggr/år.
Adress:
Pastorsexp. Kyrkvägen 31
148 31 Ösmo.
Redaktör/layout:
Katarina Rudérus

katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

08-520 382 81

Tryck:
Mix Grafiska, Nynäshamn
Upplaga 3500
Hemsida: www.osmotoro.se

Pingsten är hänryckningens tid!

Ordet har att göra med att bli förflyttad från en plats till en annan eller
från ett medvetandetillstånd till ett annat. Man kan mena hänförelse eller
extas när man talar om hänryckning.
Det där passar ju bra så här om våren! Jag skriver detta just när den första
vårvärmen har kommit. Det är inte bara naturen som vaknar till liv, utan
det händer något också med oss när värmen kommer och dagsljuset varar
längre. Man kan känna hänryckning så här års! Kanske är det därför som
pingsthelgen så länge var årets viktigaste bröllopshelg?
Från början handlar det förstås om något annat än naturens uppvaknande. Pingsten är Andens tid. Den kristna treenighetstanken med Fadern,
Sonen och den helige Ande är inte alltid så lätt att förstå sig på, men
pingsten handlar om Anden som är Guds ständiga närvaro hos oss, lika
nära och livsnödvändig som luften vi andas.
I berättelserna om den första pingsten är Anden den som förvandlar
förskrämda lärjungar till frimodiga apostlar som törs vittna om Jesu uppståndelse och livets seger över döden. Även idag tror vi att Anden befriar
oss från negativa mönster och fastlåsta positioner och skapar nytt i våra
liv.
Med tiden har de kyrkliga högtiderna tappat mark i den borgerliga kalendern. Pingsthelgen tappade sin funktion som storhelg när regeringen år
2004 fattade beslut om att annandag pingst inte längre skulle vara helgdag. Sin storhetstid hade helgen före 1772. Innan dess firade man även
tredjedag och fjärdedag pingst i vårt land.
Pingstdagen finns i alla fall kvar och i kyrkans år kan man se den som startpunkten
för alla sommarens och höstens söndagar.
Man kan uppfatta dem alla som söndagar
färgade av pingsten, som alla handlar om
hur Anden på olika sätt verkar bland oss
människor.
Kanske kan denna sommar få bli en Andens tid för oss? En tid av befrielse, av nytt livsmod och varför inte rentav hänförelse?
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
MAJ

Ons 11/5
9.30 Kyrkstunden
17.00 Stickkontakt
18.30 Mässa i Ösmo kyrka,
samtal i Sockenstugan
Tors 12/5
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
”Sinnenas promenad” med Mats från
Naturskolan.
Lör 14/5
13.00-16.00 Hattparad! Se annons sid 5!
Sön 15/5
Pingstdagen
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Katekumenatet, Nybörjarkören, Mourath
Mån 16/5
Se annons s. 5

Annandag pingst

JUNI
Ons 1/6
18.30 Mässa i Ösmo kyrka,
samtal i Sockenstugan
Lör 4/6
16.00 Vårkonsert. Se annons sid 6.
Sön 5/6 		
2:a sön efter trefaldighet
Ingen gudstjänst i våra kyrkor! Utflykt till
Vårfruberga klosterruin. Se annons s. 6
Ons 8/6
18.30 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i
Sockenstugan

Ons 6/7
14.00 Toner & tankar
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 7/7
14.00 Toner & tankar
19.00 Föredrag, Mourath, våffelservering
Sön 10/7
Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
18.00 Tiberiasmässa på Stenstrand, Torö,
Mourath

Mån 13/6
13.00 Syförening i församlingshemmet

Tis 12/7
13.00 Stickcafé

Sön 19/6
4:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Ons 13/7
14.00 Toner & tankar
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
19.00 Konsert i Torö kyrka

Lör 25/6
Midsommardagen
11.00 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Kyrkkaffe i Snarberga

Ons 18/5
10.00 Musiklek i Ösmo kyrka
18.30 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i
Sockenstugan

Sön 26/6
Helige Stefanos dag
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Ons 25/5
VÅRFEST! Se annons s. 5

Tis 5/7
13.00 Stickcafé

Sön 12/6		
3:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
14.00 Andakt på Tallåsen, Willny

Tis 17/5
13.00 Träff för daglediga i Snarberga, Torö
”Vårkryss med vinst åt alla”

Sön 22/5
Heliga trefaldighets dag
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

JULI
Sön 3/7 		
6:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Tis 28/6
12-17 Vägkyrkan i Ösmo öppnar för
säsongen! Öppet varje dag under perioden
28/6-31/7.
13.00 Stickcafé
Ons 29/6
14.00 Toner & tankar
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
19.00 Konsert i Torö kyrka

Sön 29/5
1:a sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
”Vi spelar tärning med bibeln!” Var med om
ett annorlunda bibelstudium efter kyrkkaffet. Tors 30/6
14.00 Toner & tankar
19.00 Nyble allspel och folkdansgillet,
våffelservering
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Tors 14/7
14.00 Toner & tankar
19.00 Konsert i Ösmo kyrka, våffelservering
Lör 16/7
10-15 Öppen kyrka på Torö
Sön 17/7
8:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Klefbeck
Tis 19/7
13.00 Stickcafé
Ons 20/7
14.00 Toner & tankar
Tors 21/7
14.00 Toner & tankar
19.00 ”Väckelsemöte” med Lou-Lou
Hillstad, våffelservering

senare – den sjunde söndagen efter
trefaldighet tar vi fram det vita
och firar Kristi förklarings dag. En
Sön 24/7
9:e sön efter trefaldighet Efter pingsthelgen kommer Heliga
fantastisk dag som dessvärre ofta
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Trefaldighets dag som också kallas hamnar i skymundan pga välförLars Simonsson
Missionsdagen. Färgen är vit och tjänt semester…
det är Guds treenighet som firas.
Tis 26/7
Därefter följer alla ”de gröna”
Hösten
13.00 Stickcafé
söndagarna, som med ett fåtal
Hösten, slutligen, innehåller
Ons 27/7
undantag firas hela vägen fram till Mikaelidagen och Tacksägelseda14.00 Toner & tankar
första advent. Grönt är växandets gen som båda är vita och infaller
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
färg, och söndagarnas texter är
kring skiftet mellan september och
19.00 Konsert i Torö kyrka
oftast tagna ur Jesu undervisning oktober. Med Mikael firar vi alla
om livet och hur Gud har tänkt sig Guds änglar och TacksägelsedaTors 28/7
att vi ska leva det. Men det finns
14.00 Toner & tankar
gen har sin bakgrund i det gamla
undantag som sticker ut.
19.00 Allsång med ”Fyra-fem fabulösa
jordbrukssamhället när delar av
farbröder”
höstens skörd i tacksamhet bars
fram i gudstjänsten.
Lör 30/7
Lör 23/7
16.00 Konsert i Landsorts kapell

Kyrkoåret del 3

18.00 Helgsmålsbön i Torö kyrka, Willny

Sön 31/7		
10:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12-17 Sista dagen på vägkyrkan/våffelcafét
AUGUSTI
Sön 7/8		
11:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson

Grön färg på altaret.

Sön 14/8		
12:e sön efter trefaldighet
Midsommar
11.00 Högmässa med konfirmation
i Ösmo kyrka, Willny
Vid midsommar firar vi Johannes

döparen – hos våra norska och

Alla helgon

är vit. Den femte söndagen efter
trefaldighet kallas också Apostladagen eller Petri och Pauli dag.
Eftersom de flesta av apostlarna
led martyrdöden är det den röda
färgen som används. Två veckor

Det sista avbrottet i det gröna
växandet står dubbelhelgen vid
Alla helgons dag för. Den brukar
förläggas till första helgen i november eftersom den ”riktiga”
allhelgonadagen är just den 1
november. Alla helgons dag firas
med vitt på lördagen till minne av

Sön 21/8
13:e sön efter trefaldighet danska grannar märks det genom
Gudstjänst på Landsort.
att festen kallas S:t Hans (KortforMer info i nästa nummer!
men av namnet Johannes). Färgen
Med reservation för eventuella
ändringar. Se annonsering i NP och
på vår hemsida: www.osmotoro.se.
Du kan också följa oss på facebook.

Altaret smyckat på Tacksägelsedagen
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alla de människor som lyckats leva
ett föredömligt liv i tro och efterföljelse av Jesus och därför kallas
helgon. På söndagen är det Alla
själars dag där vi särskilt minns
dem som lämnat oss och jordelivet
under det gångna året, då brukas
lila eller blått.

HATTPARAD
i församlingshemmet

På gång
”I pingstens ljuva tid”
Annandag pingst mån 16/5
kl. 18.00 i Torö kyrka
Musik och lyrik i pingsttid
kvartetten Sub Rosa, sång
Harriet Sjögren, diktläsning
Berit Grossmann, piano

Lör 14/5 kl. 13-16
12.30 startar vi från Ösmo centrum
Kuriosalotteri, försäljning av
hembakat, Afternoon tea.
”Stickkontakt” säljer egentillverkade hattar för barn och vuxna.

Alla intäkter går till vårt
Rumänien-arbete!
Läs mer om det på vår hemsida:
www.osmotoro.se/internationellt

VÅRFEST!

På Alla själars dag tänder vi ljus för
dem som avlidit under året

Kyrkoårets slut
Så slutar hela Kyrkans år med två
allvarliga söndagar på temat dom
och uppgörelse. Men där finns
också ett stråk av glädje och förväntan inför Kristi återkomst som
faktiskt är evangeliebokens rubrik
för Domssöndagen. Sammanfattningsvis kan vi väl säga: Inget allvar utan glädje och hopp, inte heller någon glädje utan ett stänk av
allvar. Precis som jordelivet i sig är
en tvetydig växling mellan ont och
gott är Kyrkans år en följeslagare i
denna oundvikliga dubbelhet.
Allan Willny

Onsdag 25 maj på kyrkbacken, Ösmo

Sockenstugan
9.30
Kyrkstunden, för föräldrar med barn 0–5 år.
Sångstund, vid bra väder utomhuslek och tipsrunda
10.00 Stickcafé
11.30 Gemensam lunch i Sockenstugan
Kyrkan eller församlingshemmet
16.00 kan man välja ”Smycka-kyrkan”– eller ”Duka”–gruppen.
”Smycka-kyrkan”–gruppen hjälps åt att med blommor och blad göra
kyrkan vacker inför kvällens mässa. ”Duka”–gruppen hjälps åt att
duka i församlingshemmet inför middagen.
17.30 Gemensam soppmiddag
18.30
Kan du välja ”Musik”-gruppen eller ”Drama”-gruppen. ”Musik”gruppen övar in några sånger inför mässan på kvällen. Ta med din
röst - eller varför inte ett instrument (kanske en ukulele?)! ”Drama”gruppen övar in ett drama som också framförs vid kvällens mässa.
Kyrkan
20.00

MÄSSA som vi firar tillsammans

För att veta hur mycket mat vi ska laga vill vi att du anmäler om du vill äta! Detta gör
du till Christina Starck på mail eller telefon (se sista sidan). Tala gärna om för oss om
du vill delta i någon/några aktiviteter också, så underlättar du vår planering!

Varmt välkommen!
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VÅRKONSERT

Lör 4/6 kl. 16 i Ösmo kyrka
”Sånglek”
Diskant- och ungdomskören
Nybörjarkören
Ösmo-Torö kyrkokör
Barna Both, piano
Axelina Lindholm, dirigent
Kollekt till Rumänien.

Söndag 5 juni

Ingen högmässa i Ösmo kyrka

i stället åker vi på församlingsutflykt
till Vårfruberga klosterruin.
Avfärd kl 09.00 från Ösmo k:a, 09.05
från Ösmo centrum.
Återkomst ca 14.30
Medtag matsäck eller fika

Din bästa bild!

Vi vill göra en fotoutställning i Ösmo
kyrka under sommaren. Vi efterlyser
därför fotografier, tagna av Dig som
bor i eller har anknytning till församlingen! Motivet bestämmer du själv!
Lämna också ditt namn och info om
var du tagit bilden.
Max 2 bilder per person.
Vi behöver din bild senast den 1/6
– helst via mail till:
ami.ullman@svenskakyrkan.se
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

Ösmo Vägkyrka
28 juni – 31 juli.

Varje dag kl. 12–17:
Våffelcafé i Sockenstugan
Utställning av ”Konst & hantverk” på
övervåningen i Sockenstugan
Guidning av kyrkan av kunniga guider
Utställning i kyrkan (foto och Pictor)
Tipspromenad för vuxna och barn
Tisdagar kl. 13–15:
Stickcafé - för dig som redan är inbiten
stickare eller dig som vill prova på!
Onsdag och torsdag kl. 14.00– ca 14.15
”Toner & Tankar” vid Sockenstugan.
Onsdagar kl. 14.15–15.00
”Ställ prällen mot väggen”
Har du en fråga om kristen tro? Om
hur dop går till? Kanske vill du veta
vad prästen gör på vardagar?
Passa på att ställa en klurig fråga!
Torsdagar kl. 19.00
Föredrag vid Sockenstugan eller
konsert i kyrkan. Syföreningen serverar
våfflor efteråt.

Torsdagkvällar på kyrkbacken
Tors 30/6 kl. 19.00
Folkmusik och dans
Nyble allspel och folkdansgillet
Tors 7/7 kl. 19.00
”Snabbkurs i biblisk historia”
Peter Mourath
Tors 14/7 kl. 19.00
Trio Frottola –medeltida musik
Torbjörn Söderquist, luta
Cecilia Hage, sång
Markus Eriksson Junby, gamba
Tors 21/7 kl. 19.00
”Väckelsemöte”
Lou-Lou Hillstad berättar om
väckelsen, läsarsångerna, m.m.
Tors 28/7 kl. 19.00
”Fyra-fem fabulösa farbröder
framkallar förnämliga frekvenser”
Allsång! Kollekt till Rumänien.
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Sommarkonserter
i Torö kyrka
Ons 29/6 kl. 19.00

UTI VÅR HAGE

En konsert i jazz– och folkton
Axelina Lindholm, sång
Mattias Kjellgren, orgel
Claes Brodda, saxofon
Ons 13/7 kl. 19.00

TILJANS HJÄLTINNOR

- Från Rosina i Barberaren
till Christine i Fantomen
Angela Wannbäck, sopran
Jan Erik Sandvik, piano
Ons 27/7 kl. 19.00

MELLAN HIMMEL OCH JORD
Rasmus Ringborg, sång
Samuel Edvardsson, gitarr

Öppen kyrka på Torö
lör 16/7 kl. 10 – 15.
Ulf Söderström guidar.

Hösttips för vuxna

Katekumenatet
I katekumenatet låter vi vår egen
erfarenhet möta andras med den
kristna berättelsen som bakgrund
och inspiration.
Vi går en bit väg tillsammans och
talar i förtroende om sådant som
vi sällan annars har möjlighet
att tala om.
Vi talar allvar, men brukar ha
väldigt roligt tillsammans!
Vi träffas 16 ggr under knappt ett år.
Mer info får du av Peter Mourath

En hälsning från Rumänien
Fundatia Joyo i Bukarest har fått del
av de medel vi samlat in 2015. De
är mycket glada över vårt stöd, och
hälsar att de ca 4000 euro som vi nu
skickat ner kommer att ge mat åt 9
barn under 9 månader!
De framför sitt varma tack för detta
till hela församlingen!
Vill Du hjälpa oss med detta arbete?
Kontakta:Katarina Rudérus
Sätt gärna in en gåva på vårt bankgiro,
märk betalningen med ”Rumänien”
Bankgiro 5662-7912

Musiklek i barnens kyrka
Ösmo kyrka Ons 18 maj kl. 10.00

Sjung, se och smaka – en upplevelse
för alla sinnen för barn med vuxen.
Efteråt grillar vi korv, pris 10 kr

www.osmotoro.se/internationellt

Vem är du?

Här presenterar vi i varje nummer en
av våra medarbetare.

Vem är du?
Jag heter Katarina Rudérus, bor på
Yxlö och har jobbat i församlingen
sedan 2005.
Vad gör du i församlingen?
Jag är kyrkomusiker och på senare år
även informatör och samordnare för
det internationella arbetet.
Vad innebär det?
Musikerdelen innebär bl.a. att jag leder
körer, spelar på gudstjänster, dop,
bröllop, begravningar.
Informationsdelen innebär ansvar för
hemsida, facebook, annonsering och
Kyrkbladet.
I det internationella arbetet samlar vi
pengar till flera projekt i Rumänien.
Vad tycker du är extra roligt?
Att spela orgelmusik för barnen från
träningsskolan!
Vad gör du på fritiden?
Påtar i trädgården, läser, sjunger i
Högalids vokalensemble, vistas i naturen och umgås med katterna och min
man Håkan!
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Kontakta oss
Stiftsfest i Strängnäs Lör 3/9
Kaffe kl. 9.00
Start i domkyrkan 9.30
Avslutning med sändningsmässa kl. 15
Dagen kommer att innehålla ett antal
seminarier, workshops och föredrag,
musik, poesi, loppis, hoppborg och
legoverkstad för de yngre.
Kostnad: 100 kr för hela dagen! Då
ingår både mat och bussresa.
Anmälan: till Johanna Hultman
senast den 1/7. Meddela om du vill
åka med i församlingens buss.
Betala samtidigt in 100 kr till vårt
bank- eller plusgiro.

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
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

Kyrkokamrer
Johanna Hultman
Tel: 08-520 307 02
Församlingshemsvärdinna
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66
SMS: 076-776 20 08
Kyrkogårds- och fastighetschef
Lars Faaren
Tel: 08-520 306 76
Mob: 070-262 24 45
Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare
Therese Bender
Tel: 08-520 273 69
Mob: 070-229 11 67
Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman
Tel: 08-520 305 02
Mob: 076-776 15 75
Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76

Preliminärt avgår bussen från Ösmo 7.30.
Mer info kommer i nästa nummer och på
vår hemsida!

Diakoniassistent
Christina Starck
Tel: 08-520 382 82
070-276 17 31

Kyrkorådets ordförande
Kjell Linder
Tel: 08-520 301 65

Musik i Landsorts kapell

Körledare
Axelina Lindholm
Tel: 070- 717 00 98

Besök oss på vår hemsida:
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra
e-postadresser!
plusgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912

Lör 23/7 kl. 16.00
Bl.a. nyskriven musik
med text av Stefan Boberg och
musik av Katarina Rudérus.

HIMMEL MÖTER HAV
Karin Boberg, sång och textläsning
Stefan Boberg, flöjt
Katarina Rudérus, sång
Berit Grossmann, piano

Organist/informationsansvarig
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
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Du kan även hitta oss på facebook!
Vi samarbetar med

