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Kyrkoherden har ordet
I höst kommer biskopen på besök!
Biskopen i Strängnäs stift heter Johan Dalman och är en i en lång rad av
biskopar i Strängnäs. Den raden sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet.
För vår församling är det en stor händelse att biskopen kommer på besök,
eller på visitation, som det heter. Det betyder att vi i vår lilla lokala församling i Svenska kyrkan får påminna oss om att vi hör till något större.
Vi hör ihop med alla dem som har firat gudstjänst i vårt land ända sedan
medeltiden och med alla dem som idag finns i Strängnäs stift och i Svenska kyrkan. Vi hör också ihop med alla kristna i världen. I Svenska kyrkan
är biskopen en samlande person som påminner om detta.
Det är inte så konstigt egentligen. Alla behöver vi känna tillhörighet.
Påminna oss om våra rötter, om de människor och sammanhang som har
format oss. En församling i Svenska kyrkan är inget undantag.
Men vad är en visitation? Är det ungefär som man skojar om när svärmor
kommer på visit och drar med fingret över dörrposten? Jo, delvis. Vid en
visitation skall man kolla att allt fungerar som det skall i församlingen, men det
handlar om mycket mer! Det handlar om
att få mötas och dela erfarenheter, om att
glädjas tillsammans och att uppmuntra.
De som känner biskop Johan vet att han
är bra på det där med att glädjas och att
uppmuntra.
Söndagen den 11 november kl. 11.00 är det visitationshögmässa i Ösmo
kyrka! Det blir festligt! Välkommen att vara med!
Peter Mourath, kyrkoherde

Hemsida: www.osmotoro.se
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Kalender
Tis 18/9
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i församlingshemmet

Ons 17/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
17 Stickkontakt, Sockenstugan
Lör 20/10
16 Konsert, se sid. 5

Ons 7/11
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
17 Stickkontakt, Sockenstugan

Sön 11/11
24:e sön efter trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, biskop Johan
Dalman, Willny, Mourath
Sön 21/10
21:a sön efter trefaldighet
Ons 19/9
Församlingens körer och musiker
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
17 Stickkontakt, Sockenstugan
14 Andakt på Tallåsen
Ons 14/11
Sön 23/9
17:e sön efter trefaldighet
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Ons 24/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
17 Stickkontakt, Sockenstugan
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Ons 26/9
17 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 15/11
10 Musiklek i Ösmo kyrka, korvgrillning 10 kr.
11.30 Torsdagslunch, församlingshemmet
Tors 25/10
17 Stickkontakt, Sockenstugan
11.30 Torsdagslunch, församlingshemmet Sön 18/11
Sön före domssöndagen
Sön 30/9
Den helige Mikaels dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 28/10
22:a sön efter trefladighet
11 Högmässa, Mourath
11
Högmässa
i
Ösmo
kyrka, Willny
Ons 21/11
”Änglamusik” med Unni & Katarina
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Tis 30/10
OKTOBER
17 Stickkontakt, Sockenstugan
13 Middagsbön i Torö kyrka,
Mån 1/10
träff för daglediga i Snarberga
Sön 25/11
Domssöndagen
13 Syföreningen, församlingshemmet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 31/10
Tis 2/10
14 Andakt på Tallåsen
13 Middagsbön i Torö kyrka, träff för dag- 17 Stickkontakt, Sockenstugan
Tis 27/11
lediga i Snarberga
NOVEMBER
13 Middagsbön i Torö kyrka,
Tors 1/11
Ons 3/10
träff för daglediga i Snarberga
08.00 Mässa i Ösmo kyrka
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Ons 28/11
17 Stickkontakt, Sockenstugan
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Lör 3/11		
Alla helgons dag
17 Stickkontakt, Sockenstugan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tors 4/10
16 Musik & lyrik i Ösmo kyrka, Mourath
08.00 Mässa i Ösmo kyrka
Med reservation för ändringar.
Se annonsering i NP och på vår hemsida:
Unni Eriksdotter & Barna Both
Sön 7/10
19:e sön efter trefaldighet
www.osmotoro.se. Du kan också följa oss
Sön 4/11
Sön efter alla helgons dag på facebook.
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
11 Högmässa med ljuständning i
Ons 10/10
Tack vare volontärer kan
Torö kyrka, Mourath
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Stickkontakt
16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka,
17 Stickkontakt, Sockenstugan
numera
ses varje onsdag kl 17–20
Mourath
i Sockenstugan. Ingen föranmälan
Sön 14/10
Tacksägelsedagen
Mån 5/11
behövs. Ett besök på Stickkontakt kan
11 Högmässa i Ösmo kyrka,
13 Syföreningen, församlingshemmet
Barnkörerna, Mourath
leda till att nya och varma vänskapsTis 6/11
12–14 ”Afrikanska smaker”, se sid. 6
band knyts. Johan lämnar mer info
18 Tacksamhet i ord och ton, Torö kyrka 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
på tel. 08–520 382 82
fika i församlingshemmet
Unni & Katarina
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En del av något större

”Tack för sången! Det var så
vackert!” säger gudstjänstdeltagaren till mig där jag står i vapenhuset efter recession ut under orgelpostludiet. Jag ser att hen verkligen
menar det, det lyser i ansiktet,
och jag tänker att jag kunde säga
detsamma till mina koristkollegor
som står runt omkring mig: Tack
för att jag fick sjunga, att jag fick
sjunga med er idag! Vad härligt det
kändes! Vad vackert det lät.
Jag har sjungit i kyrkokör sedan
tonårstiden, och det känns som en
självklarhet att det ska finnas en
kyrkokör på plats vid de stora högtiderna. Vad är Första Advent om
jag inte får sjunga ”Dotter Sion” i
högmässan och höra sången klinga
i kyrkovalven?

Ösmo-Torö kyrkokör vid första advent

Hur var det förr?

Under medeltiden växte den
flerstämmiga sången fram i klostren och i de stora städernas kyrkor
men först under 1800-talets andra
hälft satte kyrkosångsrörelsen fart

på bred front. Den troligen äldsta
kyrkokören i Sverige bildades 1847
(!) och verkar alltjämt. Det är med
andra ord helt rätt och naturligt
med sång och körsång i kyrkorummet, i gudstjänst och vid andra
tillfällen. Människor mår bra av
att sjunga tillsammans – det finns
forskning på det – och det verkar vi
alltid ha gjort.
Det är inte konstigt att körsång
har växt som folkrörelse under
andra halvan av 1900-talet med
alla positiva effekter som körsång
har, inte minst i kyrkans sammanhang! När jag läser uttalanden från
körsångare så återkommer några
ord: glädje, lovsång, närhet till
Gud, fördjupad mening, livsglädje,
samvaro, tillfredsställelsen att nå
ett mål, den vackra musiken, de
vackra klangerna, tacksamhet från
församling och medmusikanter.
Många körsångare upplever att
vardagsrepetitionerna och framförandena befriar dem från stress
och trötthet och att de sen åker
hem med ny glädje och energi.
Tillsammans skapar och uppnår
körsångarna något som är större än
summan av delarna, och det lyfter!

Körsång i gudstjänsten

Många gudstjänstbesökare vittnar
om att gudstjänsten fördjupas och
förgylls av körsången. Närvaron
och skönheten kan ge en upplevel4

se av något större, av Guds närvaro,
av att vi alla är del av en ofattbar
helhet. De valda körstyckena förstärker och ger nya dimensioner av
de ord som har lästs och predikats
i gudstjänsten. Psalmsången blir
brusande och stark när det finns
en kyrkokör som kan klämma i
lite extra, och det gör att jag som
gudstjänstdeltagare vågar sjunga ut
mer och också kan få del av de ”feel
good”-hormoner som frigörs när
man sjunger i kör. Som gudstjänstdeltagare får jag höra musik som
jag aldrig har hört förut och sådant
som är kärt och välbekant.

Kyrkokören som en del av gudstjänsten

Så kyrkokören är en sådan viktig del i den stora helheten som
är gudstjänst och kyrka! Sveriges
Kyrkosångsförbund (bildat 1925)
uppskattar att det är 100 000 personer som sjunger i kyrkokörer runt
om i Sverige, det är en stor verksamhet där korister träffas varje
vecka, värmer upp sina sångröster
och övar och sliter tillsammans
med sin körledare. Körverksam-

heten i kyrkan är en stor och stark
kraft i gudstjänstlivet och bidrar till
kulturlivet på orten.

Körjubileum

I Ösmo-Torö församling jubilerar
nu kyrkokören 45 år den 20/10 och
firar det med en jubileumskonsert.
Hipp hipp hurra! Kören startades
29 oktober1973 av dåvarande kyrkomusikern Mårten Wik och har
träget repeterat och sjungit sedan
dess. 17 sångare inklusive Mårten
utgjorde den första sångarskaran
och det sjöngs flitigt i gudstjänster,
på äldrehem och vid Valborgsmässoafton t ex. Sedan dess har ett
antal körledare och kyrkomusiker
avverkats och alla dessa har på sina
sätt bidragit med nya impulser och
idéer och har på så sätt bidragit till
att kyrkokören har utvecklats.

Kyrkokören i Bukarest 2014

Varje ny körledare innebär en
förändring och nya utmaningar,
men Ösmo-Torö kyrkokör har följt
med sin tid och hela tiden tagit nya
steg framåt. Varje ny körsångare
påverkar också kören och berikar

gruppen och körklangen, så körens
”sound” utvecklas ständigt. Det är
viktigt att det finns en tillströmning av nya körsångare som vill
vara med!

Körhelg på Hagaberg 2013

Kören har med tiden fått en
mycket bred erfarenhet vad gäller
musikstilar och sammanhang. Jag
har en liten sammanställning i min
hand som är skriven av den enda
körmedlem som finns kvar sedan
starten 1973, och där ser jag att
kören förutom diverse körresor
även har bevistat körstämmor i
Skinnskatteberg, haft samarbete
med Anna-Lena Löfgren, sjungit
Händels ”Messias” under ledning
av Eric Ericson, haft konsert med
Börge Ringh, gett sig i kast med
både afrikanska och svenska folkmusikaliska mässor och dessutom
medverkat i ”Johannespassionen”
av den femte evangelisten själv,
Johann Sebastian Bach. En imponerande bredd och mycket sjunget
är då inte nämnt! För att inte tala
om allt det som ligger framför, allt
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som kommer att sjungas…
Varmt välkomna att fira ÖsmoTorö kyrkokörs jubileum med
oss lördagen 20/10! Det blir en
festkonsert med musik av Vivaldi
och Mozart där kören musicerar tillsammans med solister och
musikerna i Haninge Sinfonietta.
Som nuvarande körledare för er
i kyrkokören ser jag fram emot
45 år till i Sankta Cecilias tjänst
(kyrkomusikens skyddshelgon)
tillsammans, och säger till er med
eftertryck: ”Tack för sången! Det är
så vackert!”
Unni Eriksdotter, kyrkomusiker

Jubileumskonsert!

Kyrkokören 45 år!
Vivaldis ”Gloria”, samt musik av
Mozart, m.fl.
Lör 20/10 kl. 16 i Ösmo kyrka

Ösmo-Torö kyrkokör

Haninge Sinfonietta
Katarina Rudérus, sopran
Margit Zeijlemaker, mezzosopran
Unni Eriksdotter, dirigent

Kristendomskunskap
med fördjupning

Värdfamiljer efterlyses!

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytesprogram för unga
vuxna mellan 18 och 30 år. Hösten 2018
sänder Strängnäs stift ut Inez Åkerbäck
från Ösmo-Torö församling till Brasilien. Hon kommer att vara utomlands
under tre månader tillsammans med 16
andra unga vuxna. Under våren 2019
kommer sedan två deltagare från Brasilien för att under en dryg månad bo och
delta i församlingsliv i Strängnäs stift.
Vi behöver två värdfamiljer för de två
ungdomarna från Brasilien. De bor hos
värdfamiljen i drygt två veckor och äter
frukost och (oftast) middag tillsammans
med dem. För detta får värdfamiljerna
en ersättning på 2000 kr/deltagare från
stiftet.
Kontakta gärna Nina Åkerlind om du är
intresserad eller vill veta mera!
Tel: 08-520 309 82 eller mail:
nina.akerlind@svenskakyrkan.se

Nu är det dags!

Längtar du efter att sjunga, att våga
använda och lära känna din röst?
Känns steget att sjunga i en kör för stort?
Har du sjungit för länge sedan och vill
hitta rösten igen? Nu är det din tur!
Välkommen till
SÅNGSKOLA FÖR KVINNOR
fem onsdagskvällar, då du får möjlighet
att utforska rösten och öva dig på att ta
ton! Du behöver inga förkunskaper, bara
nyfikenhet.
Vi träffas:
19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10
kl 19–20.30 i församlingshemmet, Ösmo
Anmälan till Unni Eriksdotter, som
också kan svara på frågor!

Sön 30/9 Den helige Mikaels dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

”Änglamusik”

Unni Eriksdotter & Katarina Rudérus

Musiklek i barnens kyrka
Ons 26/9 kl. 10, Ösmo kyrka
Sjung, se och smaka – en
upplevelse för alla sinnen för barn
med vuxen.

Vi bjuder in till en studiecirkel i kristendomskunskap. Det låter tråkigt,
men den som börjar borra på djupet
i det man tror sig kunna kommer att
bli både glad och överraskad. Till vår
hjälp har vi oss själva med våra frågor
och erfarenheter samt en bok av förre
ärkebiskopen av anglikanska Kyrkan –
Rowan Williams. Ingen kunskap utan liv
– därför ingår en stilla dag utöver själva
cirkelträffarna. Vi börjar onsdag den 3
oktober och träffas även de återstående
onsdagarna i oktober. Den stilla dagen
är planerad till den 27/10. En fristående
fortsättning följer till våren, vilket jag
ber att få återkomma till.

Efteråt grillar vi
korv (pris 10 kr)

14/10 Tacksägelsedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka
Barnkörerna, Mourath
12 –14 ”Afrikanska smaker”
brunch i Sockenstugan
Arr: Internationella gruppen

Du som är osäker på vad du tror och
känner dig som en nybörjare är särskilt
välkommen. Jag hoppas på en blandning
av nybörjare och medmänniskor som
varit med länge. Vi tar ut kostnad för
kursboken och maten under den stilla
dagen. För att veta om vi kan sätta igång
behöver vi ha in anmälan senast den
20 september. Vi behöver vara minst
fem pers. Ring 070-3788492 om du har
frågor. /Allan Willny

”Nyårskonsert”

Lör 1/12 kl. 17
Vi firar in kyrkans nyår med
musik och mingel.
Mer info i nästa blad!
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23/9 Det händer i Sockenstugan!

Biskopsvisitation

Persisk mat, litet lotteri, loppis,
försäljning av barnkläder mm.
Efter högmässan kl 12–14.

Biskopen besöker oss 9-10/10,
för att prata med anställda och
förtroendevalda, och bland annat
besöka Landsort. Alla församlingsbor har möjlighet att träffa
biskop Johan tis 9/10 på kvällen.

Arr: Internationella gruppen

Alla helgonahelgen

”Tacksamhet
i ord och ton”

Lör 3/11 Alla helgons dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
16 Musik & lyrik i Ösmo kyrka,
Mourath
Unni Eriksdotter & Barna Both

Sön 14/10
Tacksägelsedagen

Sön 4/11 Sön efter alla helgons dag
11 Högmässa med ljuständning i
Torö kyrka, Mourath
16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka,
Mourath

Torö kyrka kl. 18
Mourath, Eriksdotter, Rudérus
Kyrkliga Syföreningen
träffas en måndag i månaden. För info
kontakta Anita Lundin
tel: 08–520 380 50

Kaffe serveras på våra kyrkogårdar
under helgen. Tiderna kommer att
finnas på hemsidan.

Församlingsaftonen är öppen för
alla i mån av plats men
föranmälan till den måste göras
till pastorsexpeditionen
senast 1 oktober.
Tel: 08–520 300 11

Ung – och sångsugen?
(ca 15–25 år)

Kom och var med i vår

”Luciaungdomskör”
Visitationshögmässa

Retreat

Han sade till dem:
”Följ med mig bort till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni
kan vila er litet.”
(Markus 6:31)
Årets retreat äger rum fre 26/10
till sön 28/10. Anmälan sker senast
13/9 till Peter Mourath.

Tis 9/10
18.30 Mässa i Ösmo kyrka
19.00 ”Församlingsafton med
biskopen” i församlingshemmet.

Vi övar torsdagar efter höstlovet, kl.
17–18, och deltar i församlingens
luciafirande tors 13/12 i Ösmo kyrka.
Anmäl dig till Katarina på mail eller
sms (se sista sidan!)
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Sön 11/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka
Biskop Johan Dalman
Willny & Mourath, Kyrkokören
församlingens musiker

Servering i församlingshemmet
efter högmässan

Strängnäsmodellen

Svenska kyrkan är indelad i tretton
olika geografiska områden som vi
kallar stift. I varje stift finns en biskop.
Varje stift är indelat i olika kontrakt
där en kontraktsprost har ett särskilt
uppdrag från biskopen.
I Strängnäs stift finns något som kallas
Strängnäsmodellen. Det är en tolvårscykel, där visitationer, strängnäsvisiter
och möten i församlingen följer ett
förutbestämt schema. Varje församling har ett par kontaktpersoner från
stiftet som tillsammans med kontraktsprosten håller kontakten med
församlingen.

Detta innebär att stift och församling
under olika former möts en gång per
år för att diskutera uppdraget att vara
kyrka idag. Genom de regelbundna
mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet får
information som gör att man i större
utsträckning kan anpassa arbetet efter
församlingarnas behov.
Biskop Johan Dalman:
”De första lärjungarna frågar Jesus:
-Var bor du? Han svarar: -Följ med och
se! Be, Bry dig och Fira gudstjänst.”

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
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
Susanne Stjärnkvist
Tel: 070-683 88 25

Församlingspedagog
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 38

Kyrkomusiker/information
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73

Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09

Kyrkomusiker
Barna Both
Tel: 08-520 385 18
SMS: 076-776 15 74
Kyrkomusiker
Unni Eriksdotter
08-520 309 24
SMS: 076-101 26 74
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
mob: 070-284 21 68
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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:
123 350 2556
Swish servering:
123 327 5187
Vi samarbetar med

