Kyrkbladet
en hälsning från din församling

3/2016

Söndag kl. 11 – och mycket mer!

Innehåll

3/2016

2 Medlemskap i Svenska
kyrkan
– komministern har ordet
3 Kalender
– vad är på gång?
4 Tema Medlemskap
5 Tema Medlemskap
6 På gång hösten 2016
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

Medlemskap i Svenska kyrkan
När dessa rader skrivs sjuder kyrkbacken av liv. Vägkyrkan är öppen och
besökarna många. Den är en liten del av allt det som sker i Ösmo-Torö församling. Efter diverse skandalskriverier som har fått många människor att
lämna Svenska kyrkan under våren och sommaren kan det vara på sin plats
att skriva lite om vad medlemskapet egentligen innebär.
Det som Svenska kyrkans medlemsavgifter betalar är den verksamhet vi bedriver i form av gudstjänster, undervisning, socialt ansvarstagande genom
diakonin och olika sätt att berätta om Jesus. I gudstjänster ingår också dop,
bröllop och begravningar. Som medlem i Svenska kyrkan kostar det inget
extra att genomföra någon av dessa gudstjänster.
Ungdomsarbetet i form av både konfirmation och ungdomsgruppen bekostas också av medlemsavgifterna. Dagledigträffar av olika slag och festliga
evenemang kan vi också ordna tack vare medlemmarnas avgifter. Den inledningsvis nämnda Vägkyrkan är ett annat exempel. För att inte tala om all
fantastisk musik som den hugade kan få sig till livs tack vare våra eminenta
musiker. Till detta kommer körverksamhet och instrumentalmusik av olika
slag, ibland kopplat till dramatiska uttryck, studieverksamhet och barnverksamhet.
Det viktigaste är ändå inte det som handlar om pengar. Församlingen och
dess liv skulle inte finnas om det inte fanns mängder av enskilda människor
som engagerar sig på olika sätt i det vi gör. En kyrklig församling är inte ett
företag med anställda som producerar tjänster och är till salu. Aposteln Paulus beskriver den kristna församlingen som en kropp med många lemmar,
och då blir termen ”medlem” plötsligt mer
än att betala en årlig avgift till en intresseförening. Om den gemenskap som manifesteras i söndagens mässa lyckas förmedla liv
och hopp till sin omgivning har den lyckats
förmedla det Jesus vill ge var och en av oss.
Som medlem i församlingen får jag del av
ett liv som är större än jag själv kan ana, och
framför allt mycket större än det jag kan prestera på egen hand. En lem är brukbar, både för sig själv och andra, när den
lever och finns kvar i kroppen. Då är den med – en medlem!
Allan Willny, komminister
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Ons 21/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
AUGUSTI
Tors 22/9
Tors 25/8
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet.
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet. Sön 25/9
18:e sön efter trefaldighet
Lunchen kostar 40 kr.
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
Sön 28/8
14:e sön efter trefaldighet Mån 26/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny.
13 Syförening, församlingshemmet.
Mån 29/8
Tis 27/9
13 Syförening, församlingshemmet
13 Daglediga i Snarberga, Torö.
Tis 30/8
Ons 28/9
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo.
fika i församlingshemmet.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.
13 Daglediga i Snarberga, Torö.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
Ons 31/8
Tors 29/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo. 8 Mässa i Ösmo kyrka.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.

Kalender

Tors 20/10
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet.
Sön 23/10
22:a sön efter trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
Mån 24/10
13 Syförening, församlingshemmet.
Tis 25/10
13 Daglediga i Snarberga, Torö.
Ons 26/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
Sön 30/10
23:e sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka.

NOVEMBER
Ons 2/11
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
OKTOBER
Tors 3/11
SEPTEMBER
Sön 2/10
Den helige Mikaels dag 8 Mässa i Ösmo kyrka.
Sön 4/9 		
15:e sön efter trefaldighet 11 Musikhögmässa i Ösmo kyrka, Willny
Lör 5/11
Alla helgons dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
Kyrkokören framför ”Estnisk mässa”.
11
Högmässa
i
Ösmo
kyrka, Willny.
Syföreningens skördemarknad 12–15.
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Willny.
16
Musikgudstjänst
i
Ösmo
kyrka.
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Mourath.
Ons 5/10
Sön 6/11
Alla själars dag
Ons 7/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo. 11 Högmässa, ljuständning, Torö kyrka,
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo. 19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
Kyrkokören, Willny.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka,
Sön 9/10
Tacksägelsedagen
Sön 11/9
16:e sön efter trefaldighet 11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
Kyrkokören, Willny.
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
Ons 9/11
Ons 12/10
Ons 14/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo. 9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo.
10 Musiklek i Ösmo kyrka, grillning.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.
17 Stickkontakt, Sockenstugan, Ösmo.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.
Sön 16/10
21:a sön efter trefaldighet Lör 12/11
Lör 17/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Barnkör, Willny. 14-16.30 ”Kyrkbingo”, se annons s.7.
15-17 ”Skivor till kaffet”, se annons s. 7.
Sön 13/11
Sön f domssöndagen
Tis 18/10
Sön 18/9
17:e sön efter trefaldighet 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath.
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny.
fika i församlingshemmet.
Med reservation för eventuella
Tis 20/9
Ons 19/10
ändringar. Se annonsering i NP och
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan, Ösmo. på vår hemsida: www.osmotoro.se.
Du kan också följa oss på facebook.
fika i församlingshemmet.
19 Mässa & samtal i Ösmo kyrka.

3

Söndag kl. 11
– och mycket mer!
Ibland frågar människor mig vad jag
jobbar med. När jag svarar att jag är
kyrkomusiker blir de flesta konfunderade. ”Jaha, så du spelar i kyrkan
på söndag klockan 11? Men det är väl
inget heltidsjobb?” De flesta vet inte att
det innebär så mycket mer att vara kyrkomusiker! Kanske är det på liknande
sätt med kunskaperna om vad Svenska
kyrkan sysslar med? Och medlem är
väl bara den som är troende?
Söndag klockan 11 är förstås en viktig
del av vad vi gör, då vi som regel firar
veckans huvudgudstjänst. Men att
vara kyrka och församling innebär
så mycket mer! Det är egentligen en
omöjlig uppgift att förklara detta på
två sidor, men jag gör ett försök!

Svenska kyrkans ekonomi”/Jan Östlund).
En liten del av den medlemsavgift du
betalar till Svenska kyrkan går till nationell nivå och vårt stift (Strängnäs),
men det mesta hamnar hos oss lokalt.

Något av vad vi gjorde under 2015
Vi döpte 38 personer
337 barn deltog i ”Kyrkstunden”
Vi höll i 12 vigslar och
38 begravningar.
3001 personer deltog i årets
110 gudstjänster
Vi bjöd in till 21 musikgudstjänster som lockade
1958 deltagare
Vi gjorde 19 hembesök
7 hushåll med barn, och
10 hushåll utan barn fick
ekonomiskt stöd.

Svenska kyrkans organisation
Jag vill börja med att ge en mycket kort
inblick i hur Svenska kyrkan fungerar.
I trossamfundet Svenska kyrkan finns
tre nivåer: nationell nivå, stift (regional
nivå) och församlingar (lokal nivå).
Dessa nivåer är helt självständiga och
ansvarar var för sig för sin ekonomi
och verksamhet.
Den nationella nivån ansvarar för
kyrkans gemensamma angelägenheter som t.ex. information, utbildning,
ekumeniska relationer, internationell
diakoni och mission och Svenska kyrkan i utlandet.

Församlingens körer inkluderade 71 personer i 4 olika
grupper.
Vägkyrkans våffelcafé
besöktes av 2151 personer
som åt 2486 våfflor och 295
bullar.

Lokalt

Personal
Församlingens intäkter är ca 14 miljoner kr. En stor del av dessa (7,6 milj)
betalar löner för oss, den personal,
Stiften, som är 13 till antalet, leds av en
som bedriver all verksamhet och sköbiskop och stiftsstyrelsen, och har till
ter om kyrkor och fastigheter. Vi är touppgift att ”främja och ha tillsyn över
talt 11 anställda, med uppgifter inom
församlingslivet” (ur ”Faktablad om
ekonomi, administration, information,
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vaktmästeri, fastighetsskötsel, husmorssysslor, pedagogik, diakoni, musik och
teologi. Under sommarhalvåret har vi
även säsongsanställd personal inom
vaktmästeri, och under vägkyrkan har
vi en anställd guide, samt sommarungdomar som jobbar på kyrkogården eller
i våffelcaféet.
Fastigheter
I församlingen finns inte bara våra
kyrkor i Ösmo, på Torö och Landsort,
utan även ett antal andra lokaler som
används i våra verksamheter eller hyrs
ut. Att underhålla, värma upp och renovera kostar ungefär 4 miljoner om året.
Verksamhet
Av det som då återstår (2,4 milj.) går en
liten del till administration etc. men den
största delen går till olika verksamheter. Hur verksamhetspengarna fördelas kan du se i figuren på nästa sida. I
gudstjänst-delen ryms inte bara söndag
kl. 11, utan också alla dop, vigslar och
begravningar.
För barn har vi vår öppna förskola,
Kyrkstunden, där föräldrar med barn i
åldrarna 0-5 år träffas en gång i veckan
för en sångstund, fika och gemenskap.
För barn 6-8 år har vi ”Sånglek” som är
lekfull sånginlärning, och för de äldre
(9-12 år) har vi Diskantkören. Båda
grupperna träffas varje vecka, utom när
det är lov, och deltar i våra gudstjänster
men även i t.ex. luciafirandet.
Alla ungdomar får det år de fyller 15
en inbjudan att delta i konfirmationsundervisningen, som sedan några år
tillbaka sker genom ett läger varje sommar. Efter konfirmationen kan den som
vill fortsätta att träffa andra ungdomar

i ungdomsgruppen ”Just as you are” –
ett härligt gäng som själva bestämmer
vad deras träffar ska innehålla (baka,
drama, gå på bio, etc.).

i Rumänien som bl.a. hjälper och stöttar utsatta barn. Vi har regelbunden
kontakt och följer upp att pengarna
används på ett bra sätt.

Vuxna får tillfälle att träffas och samtala varje onsdag då vi firar en enkel
veckomässa i Ösmo kyrka. Efteråt
samlas alla som vill för att fika och
samtala om något ämne. Vi har också
en kurs som vi kallar katekumenatet,
som man anmäler sig till, och som
handlar om att samtala om tros- och
livsfrågor.

I musikdelen finns våra körer för vuxna, som träffas varje vecka och sjunger
i gudstjänster och på konserter. Där
finns också konserter i form av sommarmusik i våra kyrkor, projektkörer
och samarbeten med inhyrda, professionella musiker.

Inom diakonin ryms många saker!
Här finns enskilda samtal med präst
eller diakon, men även hembesök. Två
gånger i månaden ordnar vi luncher
och gemenskapsträffar för daglediga,
en på Torö och en i Ösmo. Vi har även
vår ”Stickkontakt” som lockar stickoch virklystna i alla åldrar två gånger
i månaden. Syföreningen är en annan
del av församlingen, med regelbundna
träffar, och som t.ex. nu i höst ordnar
en ”Skördemarknad” där de säljer
sina fina alster. Vi bjuder varje år in
dem som fyller 80 år till ett kalas, där
församlingen står för mat och underhållning.
En gång i månaden bjuds Tallbacka
träningsskolas elever och personal
in att lyssna till levande orgelmusik
i Ösmo kyrka. Det brukar vara ca 50
personer i kyrkan och nästan lika
många stannar och fikar efteråt.
Missionsdelen består av vår internationella grupp, där man kan engagera sig
lite eller mycket – allt efter vad man
orkar och hinner. Gruppen har valt att
samla in pengar till två organisationer

På uppdrag av staten sköter vi också
begravningsverksamheten.
Det här är en förenklad bild, och vill
du veta mer får du gärna höra av dig!
Men allt detta, och en hel del annat
som inte ryms i denna text, kan vi göra
tack vare att Du betalar medlemsavgift
till Svenska kyrkan!
Katarina Rudérus
kyrkomusiker & informatör

Utgifter 2015

Personal
Fastigheter
Verksamhet
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Verksamhet 2015

Så fördelades verksamhetspengarna

Gudstjänst
Barn
Ungdom
Vuxna
Diakoni
Mission
Musik/körer

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss!
Kyrkoherde Peter Mourath och
kyrkokamrer Johanna Hultman
svarar gärna på dina frågor!

På gång hösten 2016

Orgelmusik

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.
På hemsidan finns alltid aktuell info om alla aktiviteter.

Retreat

Diskantkören
Kör för barn i åldern 9–12 år. Torsdagar 17.15–18 i församlingshemmet. Start 1/9.
Ansvariga: Axelina Lindholm & Katarina Rudérus

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.
Ansvarig: Katarina Rudérus.

Just as you are

Torsdagar kl. 18–21 i Sockenstugan. För ungdomar 14 år
och uppåt. Start 25/8. Ansvarig: Allan Willny

Katekumenatet

En samtalsgrupp för vuxna. I katekumenatet låter vi vår
egen erfarenhet möta andras med den kristna berättelsen
som bakgrund och inspiration. Ansvarig: Peter Mourath

Kyrkstunden

På onsdagar kl. 9.30–11.30 för barn 0–5 år med förälder/
vuxen. Sångstund, lek och fika. Start 31/8.
Ansvarig: Ami Ullman

En tisdag i månaden kl. 9.15–9.45 i Ösmo kyrka.
Fika i församlingshemmet. Start 30/8.
En helg i oktober har du möjlighet att åka med på
en retreat som församlingen ordnar. För mer info
kontakta Peter Mourath.

Torsdagslunch

En torsdag i månaden i församlingshemmet,
Ösmo. Kl. 11.30 musik/föredrag/allsång, kl. 12
lunch, kaffe och kaka. Vi avslutar kl. 13.
Lunchen kostar 40 kr. Start: 25/8.

Träff för daglediga

En tisdag i månaden kl. 13.00–15.00 i Snarberga,
Torö. Start: 30/8. Ansvarig: Christina Starck.

Stickkontakt

Ojämna veckor träffas vi i Sockenstugan kl. 17–19
för att sticka/virka och prata. Start 31/8.
Ansvarig: Christina Starck.

Syföreningen

träffas i församlingshemmet en måndag i månaden. Ansvarig: Anita Lundin, tel: 08–520 380 50.

Sånglek

För sång- och leksugna barn i åldern 6–8 år. Torsdagar 16.30–17 i församlingshemmet.
Start 15/9. Ansvarig: Katarina Rudérus.

Kyrkokören

På torsdagar kl. 19–21 i församlingshemmet. Start 1/9.
Ansvarig: Axelina Lindholm

Nybörjarkören

Tisdagar 19-20.30 i församlingshemmet. Start 30/8.
Ansvarig: Axelina Lindholm

www.osmotoro.se

Onsdagsmässa

Varje onsdag kl. 19 i Ösmo kyrka. Efter mässan fika och
samtal i Sockenstugan. Start 7/9.
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Vem är du?

Här presenterar vi i varje nummer en
av våra medarbetare.

Hösttips för vuxna!
I denna grupp 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

Skördemarknad

Resultatet av Syföreningens flitiga
fingrar! Försäljning av trädgårdens
skörd, hembakat, handarbeten, m.m.
Kaffeservering.
Sön 4/9 kl. 12–15
i församlingshemmet, Ösmo.

”Skivor till kaffet”
Lör 17/9 kl. 15-17
i församlingshemmet.
Internationella gruppen serverar kaffe och
levande jukebox till förmån för Rumänien.
Välkommen!

Sön 2/10

”Estnisk mässa”
av Urmas Sisask

Ösmo kyrka kl. 11.00
Ösmo-Torö kyrkokör
Allan Willny, liturg
Katarina Rudérus, orgel
Axelina Lindholm, dirigent

Lör 12/11 kl.14-16.30

”Kyrkbingo”
i församlingshemmet.

Traditionell bingo till förmån för
Rumänien!

Vem är du?
Jag heter Jimmy Dodzeén och
bor här i Ösmo med min sambo
och tre barn.
Vad gör du i församlingen?
Jag är säsongsanställd kyrkogårdsvaktmästare sedan två år,
och jobbar från maj till och med
oktober.
Vad innebär det?
Det innebär att jag är en av dem
som tar hand om och sköter
utomhusmiljön på våra kyrkogårdar.

Allhelgonahelgen
Fre 4/11– sön 6/11

Kaffeservering, öppen kyrka på Torö
och i Ösmo, minnesgudstjänster och
musik – välkommen!
Alla tider kommer att finnas på vår
hemsida och i annons i NP.
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Vad tycker du är extra roligt?
Att man träffar så mycket olika
människor. Människor kommer
gärna fram och pratar eller ställer frågor.
Vad gör du på fritiden?
Jag kastar dart, och deltar i barnens olika fritidsaktiviteter.

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 Torö kyrka finns min favoritduva. Den svävar helt stilla under
predikstolstaket, men ändå är den
så full av liv!

Tel: 08-520 300 11
Fax: 08-520 389 05
osmo.pastorat@svenskakyrkan.se

Duvan nämns många gånger i
Bibeln, ofta som en symbol för
Anden. Ett exempel finns i Markusevangeliet (kap 1, vers 10), där
Anden sänker sig som en duva över
Jesus, vid dennes dop. Anden är
kärlekens band mellan Fadern och
Sonen.

Kyrkoherde
Peter Mourath
Tel: 08-520 389 24
SMS: 076-776 15 72

I berättelserna i Bibeln får duvan
ofta göra de ”bra jobben”. T ex är
det en duva, som får uppgiften att
flyga från Noa och Arken, för att
leta efter land när hela jorden hade
varit översvämmad i mer än 150
dagar – och den kommer tillbaka
med ett olivblad i näbben!
Duvan under predikstolstaket i
Torö kyrka är troligen från början
av 1700-talet. Den är gjord av trä,
och kroppen är försilvrad. Näbb
och fötter är förgyllda.
Lisa Permér, kyrkvaktmästare

Lokalbokning 08-520 300 11

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
Vik. körledare
Axelina Lindholm
Tel: 070-717 00 98
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
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 82
SMS: 076-776 15 71
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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
Kyrkorådets ordförande
Kjell Linder
Tel: 08-520 301 65
Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 520 313 38
Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09
Besök oss på vår hemsida:
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra
e-postadresser!
plusgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912
Du kan även hitta oss på facebook!
Vi samarbetar med

