Kyrkbladet
en hälsning från din församling

Tema internationellt arbete
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En fast punkt?
Arkimedes lär ha sagt: ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba
jorden”. Om det är någonting vår tid saknar så är det en fast
punkt, men finns det? Vår tid underkänner ju alla sanningar
och alla auktoriteter. Det finns sådant som är sant ”för mig” och
sådant som är sant ”för dig”. Kanske kan en grupp människor
enas om något som är sant ”för dem”. Men sant för alla? Nej, det
är bara den subjektiva sanningen som finns.
Det är inte bara det att människan har blivit alltings centrum.
I vår tid är det egna jaget alltings mått. Det här betyder att Gud
sedan länge är förpassad till människans inre. Gud är visserligen ”inne” idag som fixpunkt för samtal om andlighet, men
bara så länge man inte med ”Gud” menar någonting utanför
människan, något – eller någon – som finns oberoende av
henne.
Inte bara religionerna utan också ideologierna tappar mark i
västvärlden. Det är ju inte att undra på om det bara är den subjektiva sanningen som gäller. Kanske är det därför som det inte
är så lätt att se skillnaderna mellan de partier vi skall rösta på?
Vet de ens själva vad som skiljer dem åt när det gäller ideologi
och värden, människosyn och samhällssyn? Det är inte lätt att
bygga värdegrund i en tid där individens sanning för det mesta
har företräde.
Och hur är det med oss själva? Vi tycks må allt sämre mentalt mitt i välfärden. Kanske är vår tids brist på sanningar och
sammanhang i tillvaron någonting som undergräver vår hälsa?
Kanske behöver vi en fast punkt, inte för att rubba världen – den
kan förefalla rubbad nog ändå –
men för att kunna balansera mitt
i allt det som livet handlar om?
I kyrkan serverar vi inte färdiga sanningar, men vi söker
sammanhang och mening.
Välkommen till oss i höst!
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender

Sön 31/8
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Tis 2/9
Kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
fika i församlingshemmet
Ons 3/9
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Mourath,
samtal i Sockenstugan
Tors 4/9
Kl. 8.00 Mässa i Ösmo kyrka
Kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet, Ösmo
Sön 7/9
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tis 9/9
Kl. 13.30 Träff för daglediga i Snarberga,
Torö
Ons 10/9
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan
Sön 14/9
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Klefbeck
Ons 17/9
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan
Sön 21/9
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Kl. 15.00 Högmässa i Torö kyrka, Willny
Ons 24/9
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Mourath,
samtal i Sockenstugan
Sön 28/9
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath, Afternoon tea kl. 12–15.
Ons 1/10
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan

Sön 5/10
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen, Willny
Tis 7/10
Kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
församlingshemmet
Ons 8/10
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Mourath,
samtal i Sockenstugan
Tors 9/10
Kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet, Ösmo
Sön 12/10
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Kl. 18.00 Körkonsert i Ösmo kyrka,
kontraktskören, musiker
Tis 14/10
Kl. 13.30 Träff för daglediga i Snarberga,
Torö
Ons 15/10
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan
Lör 18/10
Kl. 18.00 Helgsmålsbön i Torö kyrka,
Willny
Sön 19/10
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Soppsöndag kl 12–15

Sön 2/11
Kl. 11.00 Högmässa med ljuständning i
Torö kyrka, Kyrkokören, Willny
Kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Ösmo
kyrka, Kyrkokören, Willny
Tis 4/11
Kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
församlingshemmet
Ons 5/11
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Mourath,
samtal i Sockenstugan
Tors 6/11
Kl. 8.00 Mässa i Ösmo kyrka
Kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet, Ösmo
Sön 9/11
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Temasöndag ”Tanten”. Kafferep kl 12–15
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen, Mourath
Kl. 18.00 Taizémässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Tis 11/11
Kl. 13.30 Träff för daglediga i Snarberga,
Torö
Ons 12/11
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan
Sön 16/11
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Ons 22/10
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Mourath,
samtal i Sockenstugan

Ons 19/11
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka,
Mourath, samtal i Sockenstugan

Sön 26/10
Kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i Ösmo
kyrka, Harwing-Krååk

Sön 23/11
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Ons 29/10
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka, Willny,
samtal i Sockenstugan
Lör 1/11
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Kl. 16.00 ”Musik & lyrik i allhelgonatid”,
kvartetten Sub Rosa
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Med reservation för eventuella ändringar.
Se annonsering i NynäshamnsPosten och
på vår hemsida: www.osmotoro.se

Internationellt
arbete
Svenska kyrkan bedriver ett
stort internationellt arbete runt
om i världen. Det handlar delvis om katastrofhjälp, t ex när
det händer naturkatastrofer och
människor akut behöver hjälp
med mat och tak över huvudet.
Men det handlar också om ett
långsiktigt arbete för att förändra människors situation, och att
ge dem verktyg att själva kunna
förändra sina liv.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer t ex projekt
som:
• bedriver religionsdialog
• stöttar kvinnor och barn 		
som har HIV
• stöttar kvinnors kamp att
få bestämma över sina liv
• ger barn och unga utbildning
• kämpar mot diskrimine-		
ring
• verkar för försoning och
fred
Listan kan göras lång, och det
är omöjligt att sammanfatta detta omfattande arbete på några
få rader. Mer information finns
att hämta på: www.svenskakyrkan.se/insamlingsprojekt

I Ösmo-Torö församling har
vi just nu ett engagerat gäng på
5–6 personer som jobbar med
det internationella perspektivet.
Vi stödjer sedan några år organisationen AIDRom, som är en
sammanslutning av ett antal
olika kyrkor i Rumänien, såväl
ortodoxa som katolska och lutherska församlingar. I Rumänien
sköts 50% av det sociala arbetet
av frivilligorganisationer, så
denna typ av organisationer
är oerhört viktiga och gör ett
fantastiskt arbete.
Kommer pengarna fram?
Det är en fråga som man ofta
får när man samlar till olika
ändamål. Under Kristi himmelsfärdshelgen i år fick vi
möjlighet att själva undersöka
saken. Några representanter
från internationella gruppen,
kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och kyrkokören åkte
då till Bukarest (nästa nummer
som handlar om musik kommer att beröra körresan mera)
för att få veta mer om AIDRoms
arbete, och besöka några av
deras verksamheter.
På fredagen besökte vi barnhemmet Valea Plopului. På
slingriga vägar och efter drygt
två timmars bussfärd norrut
från Bukarest kom vi fram till
dalgången där barnhemmet
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ligger. Vi möttes av glädje och
värme från både barnen och
de vuxna när vi kom. Barnen
lekte glatt utanför huset där vi
så småningom gick in för att bli
bjudna på en god lunch.

Efter lunchen sjöng vi för varandra. Barnen sjöng sånger som
de tränat på och kyrkokören
sjöng flera svenska barnvisor
på svenska och en rumänsk
barnvisa – på rumänska.
Efter sångstunden blev vi
visade runt. Det hade regnat
och blivit väldigt lerigt runt om
husen, så vi fick rada upp våra
skor utanför dörren innan vi
gick in. Det kändes måhända
en aning obekvämt för oss att
kliva in i det som var barnens
hem, men de visade oss runt
med stolthet och berättade
med glädje om vad de gjorde
på fritiden och vilka ämnen de
gillade bäst i skolan. En av de
unga flickorna som bodde på
barnhemmet var själv mamma.
Hennes barn var två år respektiva 8 månader gamla.

På lördag förmiddag hade
vi bokat ett besök på ”Florian
House”, som är ett dagcenter för
barn från extremt fattiga förhållanden. Vi talar om familjer
som i värsta fall bor i skjul, och
där det ofta förekommer att
barnen hoppar av skolan och
kanske hamnar på gatan för
att tigga pengar till familjens
försörjning. Det här centret och
deras professionella verksamhet imponerade mycket på oss.
Sedan 12 år tillbaka arbetar
de för att hjälpa barnen i dessa
utsatta familjer att stanna kvar
i skolan.

På Florian House får barnen
hjälp med att läsa läxor, de får
delta i olika kreativa och sociala
aktiviteter som att måla eller
sjunga i kör. Florian House ser

även till att barnen får minst
två mål mat om dagen och kan
i en del fall även hjälpa familjen ur ekonomiska svårigheter.
Verksamheten är helt beroende
av gåvor och donationer (årsomsättningen är 2,5 miljoner
euro).
Intrycken är många, men vi
konstaterar att det var en glädje
att få se barnen och delar av
den verksamhet som vi stöttar.
Besöket i Bukarest sporrade oss
till att fortsätta insamlingsarbetet med ännu större energi,
för att om möjligt samla in
ännu mer pengar. Vi vet nu att
pengarna används väl, och att
de gör skillnad där behoven är
så stora!
Vill du engagera dig i vårt
arbete och hjälpa oss att samla
in pengar? Vi ordnar t. ex. ”Afternoon tea” ett par gånger om
året, vi gräddar våfflor, ordnar
loppis, med mera! Man kan
engagera sig lite eller mycket!
Kontakta oss gärna om du vill
veta mer! Kontaktperson är
Katarina Rudérus.
Du kan också ge en gåva
direkt. Sätt in ditt bidrag på
postgiro 10 11 55-0 eller bankgiro 5662-7912. Märk betalningen
med ”Rumänien”.
Vi har satt insamlingsmålet
till 60 000 kr i år – hjälp oss att
nå fram till det!
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Ösmo-Torö församlings
internationella grupp

Så här svarar några ur gruppen på frågan varför de valt att
engagera sig i arbetet:
”Därför att barnen behöver vår
hjälp!”
”Jag är glad att jag kan få använda
min erfarenhet och energi till att
göra skillnad, detta är ett sätt att
vara ”kristen” i praktiken. I internationella gruppen har vi en härlig
gemenskap över åldrar och vi ser
mycket konkret resultatet av vad
vi gör.”
”För att det är bra att vara delaktig
och hjälpa dem som har det sämre.
Och för att jag älskar barn.”
”För att det är ett viktigt och
givande arbete som man verkligen
ser ger resultat. Och sen är det så
roligt!”

Afternoon tea
Sön 28/9 kl. 12-15
i Sockenstugan, Ösmo
Allt överskott går till barn och
unga i Rumänien!

På gång hösten 2014

Kyrkokören – körsång för alla mellan 15 och
100 år! Torsdagar kl. 19 i församlingshemmet.
För mer info kontakta Katarina Rudérus.

Nu drar terminen igång med alla grupper och samlingar för gammal och ung! Här kan du kort läsa om vad
som händer och sker hos oss under hösten.
Kontaktuppgifter har du på sista sidan i detta blad eller
på vår hemsida.

Onsdagsmässa

Varje onsdag kl. 19 i Ösmo kyrka. Efter
mässan fika och samtal i Sockenstugan.

Orgelmusik

En tisdag i månaden kl. 9.15–9.45 i Ösmo
kyrka. Fika i församlingshemmet. Start 2/9.

Internationella gruppen

Några eldsjälar som träffas ett par gånger
per termin och planerar och genomför aktiviteter för att samla in pengar till hjälpbehövande barn och unga i Rumänien. Vill du hjälpa
oss? Kontakta Katarina Rudérus.

Retreat

En helg i oktober har du möjlighet att åka
med på en retreat som församlingen ordnar.
För mer info kontakta Peter Mourath.

Just as you are

Tisdagsbarn

Torsdagar kl. 18–21 i Sockenstugan. För
ungdomar 14 år och uppåt. För info kontakta
Louise Risendal eller Allan Willny.

Tisdagar kl. 15–17 för barn 8–12 år. Mer info
får du av Lisa Permér.

Katekumenatet

Torsdagslunch

Kyrkstunden

Träff för daglediga

En torsdag i månaden. Kl. 11.30 musik/föredrag/allsång. Kl. 12.00 Lunch, kaffe och
kaka. Vi avslutar kl. 13. Kostnad för lunchen:
40 kr. Start: 4/9.

En samtalsgrupp för vuxna. I katekumenatet
låter vi vår egen erfarenhet möta andras med
den kristna berättelsen som bakgrund och
inspiration. Mer info får du av Peter Mourath.

En tisdag i månaden kl. 13.30-15.30 i
Snarberga, Torö. Start: 9/9.

På onsdagar kl. 9.30–11.30 för barn 0–5 år med
förälder/vuxen. Sångstund, lek och fika. Mer
info får du av Ami Ullman.

Syföreningen

Träffas i församlingshemmet den 2/9, 7/10,
4/11 och 2/12 kl. 14.00. För info kontakta Anita
Lundin, tel: 520 380 50.

Körer

Diskantkören för barn 9–12 år. Onsdagar kl.
16. Mer info får du av Barna Both.
Nybörjarkören – körsång för vuxna nybörjare.
Vissa tisdagar. För info kontakta Katarina
Rudérus.

Sånglek

På torsdagar. För barn 6–8 år. För mer info
kontakta Lisa Permér.
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Inför
allhelgonahelgen

Vi söker gravrättsinnehavare

Under allhelgonahelgen är
det många som passar på att
besöka våra kyrkogårdar för
att göra fint på gravarna. Här
kommer lite information från
vaktmästeriet om vad som kan
vara bra att tänka på.

Gröna skyltar har satts ut vid
vissa gravar med anledning av
att vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare för dessa.
Om Ni har en skylt på Er grav
med uppmaningen ”kontakta
kyrkogårdsförvaltningen”, ber
vi Er ta kontakt med:

• Kyrkogården är våra avlidnas
vilorum och en helgad plats –
visa tillbörlig respekt.
• Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla graven i ett
ordnat och värdigt skick.

Kyrkogårds- och fastighetschef
Lars Faaren på tel. 070-262 24 45
eller
Assistent Annica Kilegård
Brissman på pastorsexpeditionen på tel. 08-520 300 11.

• Hundar skall hållas kopplade
på kyrkogården.

Kyrktaxi

• Det pågår ett arbete med att
justera ostadiga stenar. Om
gravstenen bedöms vara en
säkerhetsrisk läggs den ned.
• Gravlyktor tas av säkerhetsskäl bort under perioden
15/4–15/10. De förvaras en kort
tid vid kyrkogårdsexpeditionen
innan de slängs.
• Vaser och burkar av glas får ej
användas på kyrkogården p g a
olycksrisken (plastvaser finns
att låna).

Har du svårt att ta dig till kyrkan på söndagarna? Ring till pastorsexpeditionen för
mer information. Tel: 520 300 11.

KÖRKONSERT

Lördag 11 oktober
kl. 18.00 i Nynäshamns kyrka
Söndag 12 oktober
kl. 18.00 i Ösmo kyrka
Kontraktets körer, Stråkar.
Bl a ett uruppförande av en
kantat av Tobias Lundmark
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Vem är du?

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

Jag heter Anna Holmberg och bor
här i Ösmo med min familj. Jag är
en tjej med treårig gymnasieutbildning med inriktning trädgård.
Vad gör du i församlingen?
Jag är kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare.
Vad innebär det?
I kyrkvaktmästarrollen kan man
t ex se mig på begravningar. Jag
ställer i ordning i kyrkan innan
och bistår med ljud och annat
under själva akten.
I kyrkogårdsvaktmästarrollen
ingår det att sköta om de gröna
ytorna på våra tre kyrkogårdar.
Det är allt ifrån att klippa gräs till
att rensa ogräs och gräva gravar.
Vad tycker du är extra roligt?
Att man får vara ute och att man
träffar många spännande och
olika människor.
Vad gör du på fritiden?
Den tillbringar jag med familjen,
som består av två fotbollsintresserade pojkar och min man.

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
Diakon
vakant
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

En rubrik där vi kort berättar om en
målning eller ett föremål i våra kyrkor
eller på kyrkogårdarna.

Församlingshemsvärdinna
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66
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
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

Denna vackra madonnabild anses
vara ett nederländskt arbete från
slutet av 1400-talet. Sannolikt har
hon haft en krona på huvudet och
varit omgiven av en strålkrans.
Vid ditt nästa besök i kyrkan:
gå fram och möt henne! Se hur
hon kärleksfullt blickar ner mot
Kristusbarnet. Hur hon ömt håller
sitt barn med bägge armarna och
med öppna handflator, liksom i en
vyssande rörelse. Se på skospetsen
som sött sticker fram under det
böljande klänningstyget som lätt
vilar mot månskäran. Och se på
manteln som faller i en osymmetrisk höjd på grund av att hon
bullat upp den lite under barnet,
som hon med höjd arm för mot
sin kind. Barnet griper näpet tag i
manteln och ler belåtet mot betraktaren. Och belåtet får vi le tillbaka.
För en skatt är det verkligen att få
ha den kärleksfulla moder Maria i sin kyrka! Guds kvinnliga
ansikte …

Text: Lou-Lou Hillstad
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