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Kyrkoherden har ordet
När sommaren kommer kan väl ingen vara ledsen! Solen, värmen,
livet som bryter fram överallt. Fåglarnas symfoniorkester, semester
och sommarlov. Nu skall ju livet njutas några intensiva sommarveckor!
Men varför infinner sig inte den riktiga sommarglädjen? Hur kommer
det sig att jag blir oförklarligt rastlös just när jag har nått den där ledigheten jag har längtat efter? Varför känns det svårare att nå fram till
mina närmaste just nu när vi äntligen har tid tillsammans? Varför blir
drömmarna om att det ”skall bli bättre sedan” så sällan sanndrömmar?

8 Kontakta oss
Våra kyrkoskatter

Ibland, när jag avstår från att tända lamporna och låter gryning och
skymning komma i sin egen takt, blir jag medveten om mitt eget behov av långsamhet. Tänk att få leva i en ”långsamhetens kultur” som
låter mig få uppleva glädjen och vemodet i den stund som är, istället
för att tvinga mig att skjuta allting framför mig till ett ”sedan” när jag
har tid.

Kyrkbladet

Hur skall alla mina förhoppningar få plats ett par korta sommarveckor? Hur skall jag undvika att det jag längtar till förvandlas till
sådant jag ”måste hinna med”?

utges av Ösmo-Torö församling.
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I en omtyckt psaltarpsalm finns måhända nycklar till ett annat förhållningssätt till livet:
Gud, du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.
(Ps 139:16-18)
Peter Mourath, kyrkoherde

2

Kalender
Maj

Tis 16/5
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i församlingshemmet

Sön 18/6 		
1 sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 21/6
17 Stickkontakt, sockenstugan
Lör 24/6 		
Midsommardagen
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath

Sön 25/6		
Johannes döparens dag
Ons 17/5
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
9.30 Kyrkstunden, sockenstugan
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i sockenstugan Ons 28/6
19 Konsert i Torö kyrka, se s. 7.
Tors 18/5
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Lör 20/5
16 Temagudstjänst ”Gångedagar”, Torö
Sön 21/5 		
Bönsöndagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 24/5
9.30 Kyrkstunden, sockenstugan
17 Stickkontakt, sockenstugan
Tors 25/5
Kristi himmelsfärds dag
9 Gökotta på kyrkbacken
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Juli

Lör 1/7
12-17 Vägkyrka och våffelcafé
(alla dagar 12–17 från 1/7 t.o.m. 6/8)
Sön 2/7		
3 sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Klefbeck
Ons 5/7
14 Toner & tankar, sockenstugan
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 6/7
14 Toner & tankar, sockenstugan
19 Allsång på kyrkbacken, se s. 6.

Sön 28/5 		
Sön före pingst
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 9/7		
4 sön efter tref
12-15 ”Skivor till kaffet” i församlingshemmet, 11 Högmässa med konfirmation i Ösmo kyrka,
Willny
Ons 31/5
9.30 Kyrkstunden, sockenstugan
Ons 12/7
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i sockenstugan 14 Toner & tankar, sockenstugan
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Juni
Sön 4/6		
Pingstdagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Kyrkokören,
Willny

Tors 13/7
14 Toner & tankar, sockenstugan
19 Konsert i Ösmo kyrka, se s. 6.

Lör 15/7
Ons 7/6
11–16 Öppen kyrka på Torö, se s. 7.
17 Stickkontakt, sockenstugan
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i sockenstugan Sön 16/7		
Apostladagen
11 Söndagsgudstjänst vid Hagmans fiskeläge,
Lör 10/6
Yxlö, Willny
16 Körkonsert i Ösmo kyrka, se s. 6.
Ons 19/7
Sön 11/6 		
Heliga trefaldighets dag
14 Toner & tankar, sockenstugan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
14 Andakt på Tallåsen
19 Konsert i Torö kyrka, se s. 7.
Mån 12/6
13 Kyrkliga syföreningen, församlingshemmet
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Tors 20/7
14 Toner & tankar, sockenstugan
19 Husförhör, se s. 6.
Sön 23/7		
6 sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
18 Sommarkvällsgudstjänst i Torö kyrka, Willny
Ons 26/7
14 Toner & tankar, sockenstugan
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 27/7
14 Toner & tankar, Sockenstugan
19 Musik & dans, se s. 6.
Lör 29/7
16 Konsert i Landsorts kapell, se s. 6.
Sön 30/7		
Kristi förklaringsdag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson

Augusti

Ons 2/8
14 Toner & tankar, sockenstugan
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 3/8
14 Toner & tankar, sockenstugan
19 Föredrag, se s. 6.
Sön 6/8		
8 sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12-17 Sista vägkyrkodagen!
Ons 9/8
19 Konsert i Torö kyrka, se s. 7.
Sön 13/8		
9 sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
14 Andakt på Tallåsen, Mourath
18 Tiberiasmässa på Stenstrand, Mourath
Sön 20/8		
10 sön efter tref
Ca 11 Gudstjänst på Landsort, Persson
Med reservation för eventuella
ändringar. Se annonsering i NP och på
vår hemsida: www.osmotoro.se.
Du kan också följa oss på facebook.

Luther och livsglädjen
En nutida, sekulariserad svensk
kanske studsar inför rubriken ovan.
Han/hon som i den mån Luther alls
har kommit på tal känner honom
som den stränge pliktmannen som
sitter på axeln och håller reda på allt
vi gör. För bok över alla våra synder
eftersom allt som inte är tillåtet är
förbjudet. Kan han alls förknippas
med någon livsglädje värd namnet?
Jo – det kan han. Eftersom det jag
nyss skrev om honom är en osann
nidbild som inte på något enda sätt
är ens i närheten av den Martin
Luther som levde i det tyska 1500talet. Egentligen skulle jag vilja
skriva riktigt mycket om det här,
men utrymmet tvingar mig till en
begränsning. Så när ni träffar mig
kan vi väl prata om saken?
Luther på axeln?
Vi börjar med föreställningen om att
Luther sitter på axeln. Var kommer
den ifrån? När Sverige blev stormakt
på 1600-talet utnyttjades prästerna
för att hålla folket i schack i lutherdomens namn. En av arkitekterna
hette Axel Oxenstierna – kanslern
som i praktiken styrde landet medan
kungarna härjade på slagfälten. Det
är han och ingen annan som sitter
på axeln – det hörs ju till och med på
namnet!

på den här sidan om graven. Det är
också här vi måste säga ett par ord
om synden. Luthers stora upptäckt
var att vi inte kan prestera och köpa
oss någon väg till gemenskapen med
Gud, utan allt får vi i Kristus för att
han tokälskar oss och önskar oss
ett bra liv här och ett ännu bättre i
En annan sak som är viktig att kän- evigheten. Det är också ur detta som
Luthers livsglädje växer. Han älskana till innan vi kommer till Luthers
livsglädje handlar om den mentalitet de mat och dryck, öl i synnerhet. I
ett av sina bordssamtal säger han att
som var förhärskande i det Europa
”vinet är en gudomligt inspirerad
där Luther växte upp. Människor i
allmänhet var vettskrämda för faran dryck som äger sanktion i skriften,
att dö plötsligt och utan att bikta sig medan ölet dessvärre bara är en
innan det skedde. För då skulle man mänsklig tradition.” Han talar ofta
enligt vad som förkunnades drabbas om hur duktig hans hustru Katarina
av en oändlig tid i skärselden. Från- är på att brygga öl. Och den äktenskapliga glädjen sätter han också
sett det faktum att detta med skärselden är ett påhitt utan bibliskt stöd mycket högt.
var det också som gjort för att samvetslösa människor skulle finna sätt
att berika sig på människors fruktan.
Det är i det sammanhanget vi ska
förstå avlatshandeln, som Luther
skrev sina 95 teser emot – föreställningen att man med pengar skulle
kunna köpa sig en plats i himlen.
Luther och synden
Vid omläsningen av vissa Luthertexter är det en sak som blir mig
extra tydlig: Han drevs av ett starkt
själavårdsnit och var mån om att
människor skulle ha det bra också

4

Dessutom var Luther en mycket
skicklig lutspelare. Vi återkommer
till den skicklige musikern Luther i
ett senare nummer. Men här måste
sägas att det antagligen förekom
många muntra fester i det lutherska

hemmet med både musik, dans och
en myckenhet mat och dryck. Och
då var det inte bara Luthers egen
familj som var inblandad, utan också
vänner och inneboende studenter.
Den som förknippar protestantismen med stränghet och glädjelöshet
är nog präglad av Calvin och Zwingli, där den senare t o m förbjöd allt
bruk av musik i gudstjänsten!
Luthers bordssamtal
Vi har på bokbordet en utgåva av
Luthers bordssamtal som jag varmt
vill rekommendera till läsning. Det
bör sägas att den genom åren har
presenterats i olika versioner. Den
första som kom ut censurerades av
någon Lutherepigon som tyckte att
han var alltför frispråkig om kroppens olika nöjen. Vad som däremot
inte plockades bort den gången är
sådant som vår egen tid har det betydligt svårare med. Det som skulle
kunna tolkas som rasism och antisemitism men är uttryck för gängse
föreställningar i Luthers samtid.

Avslutningsvis vill jag lyfta på
hatten för professorn i tyska, Birgit
Stolt, som i sina studier av de lutherska textmassorna har hittat ett citat
som alltid har stått på pränt. Men det
behövdes uppenbarligen en kvinna
för att hitta det: En gång när han såg
sin älskade Käthe (det var så han
kallade sin hustru) byta blöjor på ett
av deras barn fick han en glädjens
bild över hur det är att bli förlåten
för sina synder. Det är som att sitta i
sin egen träck, bli tvättad, torkad och
få en ny och torr blöja på sig. Den
glädjen är också viktig. Och själv
är jag tacksam över den glädje över
språkets möjligheter som fick Luther
att uttrycka sig rakt på sak om livets
alla glädjeämnen utan att rygga för
det som hindrar oss från att uppleva
dem.
Allan Willny

”Gångedagar”

Lör 20/5 kl. 16.00 Temagudstjänst i
Torö kyrka, Willny
Vi firar en gudstjänst på temat gångedagar i Torö kyrka. Dessa dagar infaller
egentligen tidigare i veckan – mellan
bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag.
Under medeltiden gick prästen under
dessa dagar runt i församlingen och
bad för god skörd på åkrarna. Finns det
något sätt att anpassa denna gamla idé
till vår egen tid? Det ska gudstjänsten
reflektera kring.

Gökotta

Tors 25/5

9.00 Gökotta vid sockenstugan, Ösmo
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

”Skivor till kaffet”
Sön 28/5

Kyrkliga Syföreningen

träffas en måndag i månaden.
För info kontakta Anita Lundin
tel: 08–520 380 50
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11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12-15 har vi öppet i församlingshemmet där man kan köpa fika
och få en ”skiva till kaffet”. Ta gärna
med dig en skiva som du vill spela
upp och kanske dela något minne
omkring.
Arr: Internationella gruppen

Körkonsert
Lör 10/6 kl. 16 i Ösmo kyrka

Diskantkören
Kyrkokören
spelmän
Barna Both, piano
Axelina Lindholm &
Katarina Rudérus, körledare

Ösmo Vägkyrka

1 juli – 6 augusti
Varje dag kl. 12–17:

Våffelcafé
i Sockenstugan
Utställning
av föreningen ”Konst &
		
hantverk”, på övervåning		
en i Sockenstugan
Guidning
i kyrkan av kunniga guider
Utställning
lär mer om Pictor i kyrkan
Tipspromenad för vuxna och barn
Lutherrummet Lutherutställning i
		Sockenstugan

Onsdag och torsdag kl. 14.00– ca 14.15

Sjalbasar

Lör 1/7 12–17 i tältet bakom
sockenstugan.
Försäljning av stickade och virkade
alster från ”Stickkontakt”.
Sjalar, hattar
och baddräkt för herrar!

”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? Hur ska
man läsa bibeln egentligen? Passa på att
ställa en klurig fråga!

Alla intäkter går till utsatta barn i Rumänien.

Gudstjänst på Yxlö
Sön 16/7

11 Söndagsgudstjänst vid Hagmans
fiskeläge, Yxlö, Willny
Kyrkkaffe

”Himmel möter hav”

Landsorts kapell Lör 29/7 kl. 16

Klassiska tongångar möter
nyskriven musik.
Stefan Boberg, flöjt
Karin Boberg & Katarina Rudérus, sång
Anna Smedendahl Rosén, piano
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Torsdagkvällar på kyrkbacken kl. 19
Tors 6/7
”Alla allsångares alleluja-moment”
Allsång på kyrkbacken med
Johan & gänget
Du som spelar – ta med ditt instrument
och var med i allsångsorkestern!
Tors 13/7 i kyrkan
Trio Frottola
Cecilia Hage, sång
Markus Eriksson Junby, gamba
Torbjörn Söderquist, luta
Tors 20/7
Hedersamt hemlikt husförhör
hålles här
Allan Willny
Tors 27/7
Folkmusikkväll
Nyble allspel, folkdanslaget
Tors 3/8
”Pastoratets preskriberade präster”
Peter Mourath föreläser
Kyrkliga Syföreningen serverar
våfflor alla torsdagskvällar.

Tiberiasmässa
Stenstrand, Torö
Sön 13/8 kl. 18, Mourath

Sommarkonserter i Torö kyrka
Ons 28/6 kl. 19
”Himmel möter hav”
Stefan Boberg, flöjt
Karin Boberg & Katarina Rudérus, sång
Inger Dalene, piano
Ons 19/7 kl. 19
”Sommar runt Östersjön”
Sånger av Sibelius samt svenska och
estniska tonsättare
Katrin Meerits, sopran
Hans Wikström, piano
Ons 9/8 kl. 19
Anders Ellman trio
Sofia Pettersson, sång
Anders Ellman, flygelhorn
Maria Kvist, piano

Lutheråret
2017
Under hösten planerar vi:
Luthers lilla katekes studeras på
onsdagskvällar.
Bokbordet i Ösmo kyrka har flera
Lutherböcker till försäljning.
”Luthers lilla låda” – ett mobilt
Lutherbibliotek där du kan låna
hem en bok om/av Luther.
Mer info på vår hemsida

Vill du hjälpa till?
Vi vill värna om våra medmänniskor och förmedla mod och hopp.
Jag tror att vi inom församlingen
har många som vill engagera sig
och ”göra skillnad”. Jag vill komma
i kontakt med såväl individer som
föreningar med förhoppning om
att hitta fler som vill bidra med tid
och engagemang. Det finns många
ensamma och isolerade som av olika
skäl har svårt att komma och ta
del av kyrkans aktiviteter. Dem vill
vi hjälpa genom frivilliga insatser.
Tänk om några bilburna pigga personer kunde hämta och lämna. Det
skulle göra stor skillnad!

Kuriosalotteri

Under vägkyrkan ordnar vi ett
lotteri till förmån för vårt
internationella arbete.
Vill du skänka något?
Kontakta Johan på tel: 520 382 82

Öppen kyrka på Torö
Lör 15/7 kl. 11–16.
Torö kyrka är öppen för visning –
passa på att titta in!
Mai Sellström och Ulf Söderström
finns på plats hela dagen och
berättar gärna om kyrkan!

Volontärt arbete eller sk Väntjänst är
ett prioriterat område och församlingen visar sin uppskattning på
olika sätt. Det kan vara i form av
kurser, utflykter och milersättning.
Jag funderar bl.a. på att till hösten
starta en samtalsgrupp för män.
Jag vill höra vad Du som församlingsbo önskar och behöver av din
kyrka. Både du som redan är aktiv
besökare och engagerad men också
du som ännu inte har så mycket
kontakt med kyrkan. Hör av dig!
Johan Demarkesse
tel: 08-520 382 82

johan.demarkesse@svenskakyrkan.se
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”Hela skapelsen är som den allra
underbaraste bok eller bibel, där Gud
beskrivit och målat av sig själv.”
Martin Luther

Bärare

Kan du tänka dig att hjälpa till att
bära kistan i samband med jordbegravningar? Vi behöver hjälp
både i Ösmo och på Torö.
Vill du veta mer? Ring Lars Faaren,
tel: 070-2622445.

Våra kyrkoskatter

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!

I sakristian i Ösmo kyrka hänger en ljuvlig liten klenod - en sanctusklocka (sanctus betyder helig) daterad till 1400- eller
1500-talet.
Den hänger på sin ursprungliga träställning och är tillverkad i all enkelhet. En
liten smidd ögla i framkant utgör fästet
för snöret på den rörliga delen av ställningen, där klockan är fäst. Där hänger
den nu utan sammanhang och uppgift,
då den för länge sedan slutat sin tjänstgöring.
Under katolsk tid användes klockan under den mest högtidliga delen av mäs�san: nattvarden. Den var då fäst på en
vägg i koret, och klämtningen utfördes
av en s.k. ministrant, oftast en ung pojke.
Tre gånger skulle denne klämta i klockan
och varje gång tre slag, för att förstärka
handlingen. Just Sanctus är trefaldig och
sjungs tre gånger efter varandra.
I södra delen av Europa var sanctusklockan i regel en handklocka, men i
Sverige var den oftast fäst på en träställning.
Jag tycker att man på nytt ska fästa ett
snöre till ringning i den nu degraderade lilla klockan, så man vid tillfälle kan
låta den få fylla sin uppgift och ljuda sin
klang till eftertanke och till minne.

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
Husmor
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
Therése 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

Diakoniassistent
Johan Demarkesse
Tel: 08-520 382 82

Kyrkorådets ordförande
Kjell Linder
Tel: 08-520 301 65

Församlingspedagog
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 38

Organist/informationsansvarig
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73

Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09

Kantor
Barna Both
Tel: 08-520 385 18
SMS: 076-776 15 74
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49

Lou-Lou Hillstad
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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:
1233502556
Swish servering:
1233275187
Vi samarbetar med

