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Kyrkoherden har ordet
Att höra vad man tänker
Kanske har du läst Kalle och Hobbe någon gång? Jag minns några serierutor där Kalle och hans tygtiger går och filosoferar i naturen. Ungefär
så här faller replikerna:
Kalle:		
		
		
Hobbe:		
Kalle:		

”Oavsett var man är, kan man höra människor eller radioapparater eller maskiner, så när man någon enstaka gång
får uppleva naturens stillhet är det nästan litet mystiskt.”
”Ja, jag kan faktiskt höra vad jag själv tänker.”
”Jag blir nervös av det här! Kom så går vi in!”

Kanske är det så att vi blir nervösa när vi börjar höra vad vi själva tänker? Inte till vardags förstås, när det gäller det där myllret av tankar och
planer som strömmar genom sinnet när vi försöker få vardagen att gå
ihop, men vid andra tillfällen: Då DET hinner ikapp oss som vi har försökt glömma, eller då DET kommer upp till ytan som vi länge har anat
men inte varit fullt medvetna om. Det kan vara en förträngd sorg eller en
tystad längtan, ett dåligt samvete eller en vrede. Vad det än är så är det
något som stör oss eftersom det pockar på en förändring, att något måste
ske med oss. Och det vill vi inte, för vi hinner inte eller orkar inte eller
törs inte släppa efter för det där som vi inte har kontroll över. Inte just
nu, som livet ser ut.
Bibeln är människors vittnesbörd om sådana här situationer och där
möter oss två sorters tid: Chronos är den vanliga tiden som tickar på,
där minut läggs till minut på ett sätt vi kan förutse och planera i våra
almanackor. Kairos är något helt annat. Det
är Guds tid som skär tvärs igenom vår tid,
och om den tiden kan Jesus säga: ”Tiden är
inne. Guds rike är nära. Omvänd dig och
tro”. Kanske talar han om de där stunderna då vi blir nervösa över att höra det vi
själva tänker? Om tiden då Gud vill dig något som kanske inte helt och hållet passar
in i allt det du har tänkt och planerat.
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
februari

Ons 14/2
Askonsdagen
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
17 Stickkontakt i Sockenstugan
19 Askonsdagsmässa i Ösmo kyrka

Sön 18/3
Jungfru Marie beb
11 Musikhögmässa i Ösmo kyrka,
Kyrkokören, Willny
14 Andakt på Tallåsen

Ons 25/4
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
17 Stickkontakt i Sockenstugan

Sön 29/4
Femte sön i påsktiden
Tis 20/3
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
13 Middagsbön i Torö kyrka, därefter Träff
Maj
för daglediga i Snarberga
Ons 2/5
Sön 18/2
Första sön i fastan
Ons 21/3
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Tors 3/5
19 Bachkonsert i Ösmo kyrka
Tis 20/2
08 Mässa i Ösmo kyrka
13 Middagsbön i Torö kyrka, därefter Träff Sön 25/3
Palmsöndagen
Sön 6/5		
Bönsöndagen
för daglediga i Snarberga
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 21/2
Ons 28/3
Mån 7/5
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
13 Syföreningen i församlingshemmet
18 Passionsandakt, Ösmo kyrka
17 Stickkontakt i Sockenstugan
18
Passionsandakt,
Ösmo
kyrka
Tis 8/5
Sön 25/2
Andra sön i fastan
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Påskens gudstjänster hittar du på sid 6.
församlingshemmet
14 Andakt på Tallåsen
April
Ons 9/5
Ons 28/2
Tors 5/4
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
17 Stickkontakt i Sockenstugan
08 Mässa i Ösmo kyrka
17 Stickkontakt i Sockenstugan
18 Passionsandakt, Ösmo kyrka
Sön 8/4		
Andra sön i påsktiden
Tors 10/5
Kristi himmelsfärds dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Mars
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tors 1/3
Mån 9/4
12 Brunch istället för kyrkkaffe
08 Mässa i Ösmo kyrka
10 Syföreningsträff med lunch i
Sön 13/5
Sön före pingst
församlingshemmet
Sön 4/3		
Tredje sön i fastan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tis 10/4
Tis 15/5
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Mourath
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
13 Middagsbön i Torö kyrka, därefter Träff
församlingshemmet
Mån 5/3
för daglediga i Snarberga
13 Syföreningen i församlingshemmet
Ons 11/4
Ons 16/5
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Ons 7/3
10 Musiklek i Ösmo kyrka, se sid 6.
17
Stickkontakt
i
Sockenstugan
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Sön 20/5
Pingstdagen
18 Passionsandakt, Ösmo kyrka
Tors 12/4
11
Musikhögmässa,
”Skapelsen”, se sid. 6.
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Tors 8/3
Mån 21/5
Annandag pingst
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet Sön 15/4
Tredje sön i påsktiden
18 Temamässa i Ösmo kyrka, Willny
11
Högmässa
i
Ösmo
kyrka,
Willny
Sön 11/3
Midfastosöndagen
Ons 23/5
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tis 17/4
13 Middagsbön i Torö kyrka, därefter Träff 9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Tis 13/3
17 Stickkontakt i Sockenstugan
för daglediga i Snarberga
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
Tors 24/5
församlingshemmet
Ons 18/4
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Ons 14/3
Sön 27/5		
Heliga trefaldighets dag
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
Sön 22/4
Fjärde sön i påsktiden
11
Högmässa
i
Ösmo
kyrka, Willny
17 Stickkontakt i Sockenstugan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
14 Andakt på Tallåsen
18 Passionsandakt, Ösmo kyrka
14 Andakt på Tallåsen

Ons 30/5
9.30 Kyrkstunden i Sockenstugan
(terminens sista)

Juni

Sön 3/6		
Första sön e trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 4/6
13 Syföreningen i församlingshemmet
Lör 9/6
18 Körkonsert i Ösmo kyrka, Kyrkokören
Sön 10/6
Andra sön e trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 17/6
Tredje sön e trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Lör 23/6		
Midsommardagen
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 24/6
Johannes döparens dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Med reservation för ändringar. Se annonsering i NP och på vår hemsida: www.
osmotoro.se. Du kan också följa oss på
facebook.

Tack för din gåva...

som gjort att vår församling under
2017 lyckats samla in otroliga

95 852 kr

till Joyo i Bukarest.
Det motsvarar matkostnaden för 10 barn
under ett helt år!

En bild från målarverkstaden på Joyo.

I församlingarna finns oftast en
internationell grupp som samordnar,
Svenska kyrkans internationella arbete är en av Sveriges största organi- planerar och utvecklar det intersationer och insamlingsaktörer som nationella arbetet. I den finns plats
både för den som vill göra en liten
deltar i humanitärt katastrofarbete,
och tidsbegränsad insats och för den
långsiktigt utvecklingsarbete och
som vill lägga ner mycket tid.
opinionsbildning tillsammans med
lokala kyrkor.
Hur gör vi i Ösmo-Torö församling?
Vi arbetar med att ge människor som I Ösmo-Torö församling finns en
lever i utsatthet möjlighet att själva
grupp för dig som vill engagera dig i
förändra sina liv. Vi vill bekräfta och frågor som rör hela världen. Det gälstärka människors egna förmågor,
ler mänskliga rättigheter som omfatansvar och möjligheter.
tar, sociala-, hälso- och miljöfrågor.
Tillsammans med våra partners
Det finns inga gränser och frågorna
– både kyrkor och organisationer
går ofta ihop. Det ena påverkar det
– vill vi motarbeta fattigdom och
andra. Ösmo-Torö församlings kyrorättvisor. Arbetet brukar delas in i koråd vill att kyrkans internationella
sju olika områden:
uppdrag skall synas och ta plats.
• Kyrkan i världen
• Landsbygdsutveckling
• Klimat och miljö
• Ekonomisk rättvisa
• Fred, demokrati och mänskliga
rättigheter
• Hiv och aids
• Katastrofinsatser

Internationellt arbete

Hur sker arbetet lokalt?

Svenska kyrkan är en del av den
världsvida kyrkan och internationellt arbete är en del av varje församlings uppdrag.
Svenska kyrkans tretton stift organiserar det ideellt baserade internationella arbetet på olika sätt. Det
finns både strategigrupper, råd och
kommittéer som består av internationellt aktiva från församlingar som
möts på stiftsnivå.
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Delar av internationella gruppen

Vi vill både sprida ljus över situationer och förhållanden och göra något
för att hjälpa. Vi vill väl alla hjälpa –
men ofta vet vi inte hur. Här stödjer
vi varandra och världen. Under året
som gått har ca 20 frivilliga personer
engagerat sig inom församlingens
internationella arbete. Gruppen
består av kvinnor och män i åldrarna
15 - 80 plus!
Gruppen som kallar sig IG (Inter-

nationella gruppen) träffas ett par
gånger per termin för att planera
olika utåtriktade aktiviteter. Varje
termin finns vi t ex med vid våffelcaféet, anordnar afternoon tea, håller
basar tillsammans med ”Stickkontakt” (se annons sid 6) och trivselkvällar av olika slag. Intäkterna vid
dessa aktiviteter går till IG´s insamling.

Könsstympning är ett av de mest
brutala sätten att minska kvinnors
rätt till sitt eget liv.

Vart går pengarna?

Under år 2018 fortsätter IG att samla
pengar till JOYO i Bukarest. Joyo
driver ett dagcenter som fångar upp
de allra mest utsatta barnen. Genom
olika program hjälper de barnen att
stanna kvar i skolan, istället för att
hamna på gatan för att tigga ihop
till familjens försörjning. Det sker
genom att se till så att barnen får mat
och hjälp att läsa läxor. Det finns
dessutom möjligheter till olika fritidsaktiviteter, t.ex. måla, sjunga och
lära sig mer om olika saker.

Nytt projekt i Tanzania

Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania. Det är en
djupt rotad tradition som, liksom
alla traditioner, är mycket svår att
ändra på. Det brutala övergreppet
är förbjudet enligt lag, ändå stympas
runt 70 procent av flickorna i vissa
områden.
– Vi för en kamp mot tystnaden och
arbetar för att göra flickornas röster
hörda, berättar Mary Shuma från
Tanzanias kristna råd.
Hon ansvarar för det projekt Tanzanias kristna råd driver i Serengeti,
för att minska könsstympning och
andra former av könsrelaterat våld.
Att med hjälp av lokala personer
sprida kunskap och påverka på alla
nivåer, har varit nyckeln. Dessa personer har brutit tystnaden och vågar
fatta modiga beslut. Stöd arbetet som
gör att flickor och föräldrar säger nej
till övergreppen!

Församlingen har också valt att från
och med i år stödja ett nytt angeläget
Det här går din gåva till:
projekt i Tanzania:
• Utbildning av lärare och elever
”STÖD VARJE FLICKAS RÄTT TILL
om könsstympning och annat våld
SIN EGEN KROPP”
mot kvinnor, och de negativa effek-
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ter det för med sig.
• Utbildning och påverkansarbete
riktat mot föräldrar.
• Läger för flickor och pojkar i
tonåren. Genom att utbilda den nya
generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter,
skapas förutsättningar för en hållbar
förändring.
• Regionala kommittéer över religionsgränserna, som får utbildning i
sakfrågorna, samt i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare.
Kommittéerna ansvarar sedan för
att rapportera in misstänkta fall av
könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.

Jag vill vara med, jag vill veta mer!

I mitt arbete som diakoniassistent
samordnar jag församlingens internationella arbete. Vill du veta mer
om att arbeta frivilligt inom det internationella området så når du mig
på mejl eller telefon:
johan.demarkesse@svenskakyrkan.se
tel: 08-520 382 82.
Och du, IG har väldigt roligt tillsammans och man får mycket av att ge!
Välkommen!
Johan Demarkesse, diakoniassistent

Påskens gudstjänster

Onsdagar i Passionstiden
14/2
21/2
28/2
7/3
14/3
21/3
28/3

kl. 19
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18

i Ösmo kyrka

Askonsdagsmässa
Passionsandakt
Passionsandakt
Passionsandakt
Passionsandakt
Bach-vesper
Passionsandakt

Internationella gruppens

Evenemang

Sön 4/2 12–15, Sockenstugan
Kyrksoppa efter högmässan. Vi berättar om
det nya insamlingsprojektet i Tanzania.
Sön 18/2 12–15, Sockenstugan
Semmelcafé med föredrag om
semlans historia.
Lör 10/3 fr. kl. 18, församlingshemmet
Vi tittar på melodifestivalfinalen och äter gott!
Anmälan till tel 08-520 300 11 senast 5/3.
Sön 18/3 12–15, Sockenstugan
Våffelcafé i Sockenstugan
efter högmässan
Sön 8/4 12–15, församlingshemmet
Liten påsklunch med quiz efter högmässan
Tors 10/5 12–15, församlingshemmet
Brunch efter högmässan
Konsert med

Astrid Lindgren-sånger
Kontraktets barnkörer
Charlotte Rider, ledare
kontraktets barnkörledare
Sorunda kyrka
lör 17/3 kl. 15

Tors 29/3 Skärtorsdagen
19 Skärtorsdagsmässa i Ösmo kyrka, Willny/Mourath
Fre 30/3 Långfredagen
11 Långfredagsgudstjänst i Ösmo kyrka, Kyrkokören, Willny
15 Långfredagsgudstjänst i Torö kyrka, Kyrkokören, Willny
Lör 31/3 Påskafton
23.30 påsknattsmässa i Ösmo kyrka, Willny/Mourath
Sön 1/4 Påskdagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Diskantkören, Kyrkokören, Mourath
Mån 2/4 Annandag påsk
11 Högmässa i Torö kyrka, Willny

Stickkontakt

Varannan onsdag, ojämna veckor, mellan kl 17-19 håller Sockenstugan öppet
för stick- och virksugna. Här kan också
fågelholkar tillverkas.

Musiklek i barnens kyrka
Ons 16/5 kl. 10, Ösmo kyrka
Sjung, se och smaka – en
upplevelse för alla sinnen för
barn med vuxen.
Efteråt grillar vi
korv (pris 10 kr)

Vill du lära dig handarbete, lära ut någon ny teknik, prata slöjd eller livet och
fika i lugn miljö?
En del av det som tillverkas säljs vid
sommar- eller julbasaren i samarbete
med Internationella gruppen.
Kontakta diakoniassistent
Johan Demarkesse för information.

I somras besökte vi Båvens Spinnhus
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”Skapelsen”

Sön 20/5 Pingstdagen
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Musikalen ”Skapelsen”
av Egil Hovland framförs
i gudstjänsten
Diskantkören
Mån 21/5 Annandag pingst
18 Temamässa i Ösmo kyrka, Willny

Våra kyrkoskatter

Var med och sjung in våren!

Vi träffas några gånger och övar vårsånger, alla
är välkomna!
ti 17/4		
19.00-20.15
to 19/4		
19.00-20.15
ti 24/4		
19.00-20.15
to 26/4
19.00-20.15
Församlingshemmet, Ösmo
Vi sjunger vid Muskan 30/4 ca kl. 19.
Frågor besvarar av Unni Eriksdotter.

bildtext kommer här

Nya textilier till Ösmo kyrka

Sångskola för män!

Vill du utveckla/finna din sångröst? Längtar du efter att sjunga tillsammans
med andra? Har du drömt om att sjunga i kör?
Nu har du chansen att lära dig grunderna i sång. Kursen riktar sig till alla män
som är intresserade av sång. Inga förkunskaper krävs.
Tisdagarna 27 mars, 3 april och 10 april träffas vi i församlingshemmet 19-21.
Efter de tre tisdagarna finns det möjlighet att prova på att sjunga med i valborgskören inför sången vid Muskan på valborgsmässoafton, för den som vågar….
Har du frågor? Vill du anmäla dig? Hör av dig till Unni Eriksdotter.
unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se

Lör 9/6 18 i Ösmo kyrka

När sommaren bjuder
på sin grönska
Ljuvlig vårkonsert med Kyrkokören
Unni Eriksdotter, dirigent
musiker

Kyrkliga Syföreningen
träffas en måndag i månaden.
För info kontakta Anita Lundin
tel: 08–520 380 50

De klädesplagg och andra textilier som
prästerna använder i gudstjänsterna blir
av naturliga skäl slitna. Här i Ösmo har
vi många gamla och fina mässhakar samt
andra textilier kvar. Eftersom de äldsta ibland dem blivit sköra av sin höga
ålder är det bara vid ytterst speciella
och sällsynta tillfällen vi vågar använda
dem. Personligen kan jag vittna om den
påskdag då jag använde en tung, men
jättefin antik mässhake och inte vågade
sätta mig en enda gång under mässan.
Det kostade ryggvärk några dagar, men
var värt besväret…

Bach fyller 333

Vi firar med..
		3 sånger
		3 orgelstycken
		3 pianostycken
Ösmo kyrka ons 21/3 kl. 19
Willny, Both, Rudérus
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bildtext kommer här

Den gröna färgen är den som används
mest, och därför blir de textilierna
fortast slitna. Vår eminenta syförening
har tagit fatt i saken och skänkt nytt –

det rör sig om en ny stola (dessutom en
vit), nytt kalkkläde med bursa och ett
predikstolskläde. Platsen medger inte
en förklaring av termerna – ber att få
återkomma till dem i ett annat nummer.
De togs högtidligen i bruk vid högmässan den 21 januari. Den som missade
det tillfället och vill se dem igen får vänta till sommaren. För nu kommer snart
kyndelsmässodagen som är vit, följd av
fastan som är lila och påsktiden som
är vit. Efter pingst blir det med några
enstaka undantag grönt ända fram till
advent.
Ett stort tack till syföreningen som
gjort denna insats. Vi kommer med
glädje att bruka detta gröna som står för
trons tillväxt och glädje.
Allan Willny

Bärare

Vid jordbegravningar behövs det ett antal
personer för att bära kistan från gudstjänsten i kyrkan och ut till gravplatsen. Vi
söker dig som tror att du kan hjälpa oss.
Vi behöver hjälp både i Ösmo och på Torö.
Du kommer att få utbildning och ersättning
utgår.
Vill du veta mer? Ring Lars Faaren,
tel: 070-2622445.

Nästa nummer av Kyrkbladet...

... beräknas komma i postlådan den 26/6.
Vi delar ut till alla hushåll i församlingen,
med följande postnummer: 14830, 14831,
14832, 14833, 14834, 14835,14840,
14891, 14892, 14893 samt 14992 (Torö).
Får du inte tidningen? Hör av dig till oss!
Du som bor utanför församlingen kan
hämta tidningen i våra kyrkor, eller be att
få den hemskickad.
Kontakta vår redaktör Katarina Rudérus.

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
Diakoniassistent
Johan Demarkesse
Tel: 08-520 382 82
Församlingspedagog
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82
Kyrkomusiker/information
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73
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
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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
Susanne Stjärnkvist
Tel: 070-683 88 25
Kyrkofullmäktiges ordförande
Kathe Nilsson
Tel: 070-459 88 74
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
Swish internationella gruppen:
123 350 2556
Swish servering:
123 327 5187
Vi samarbetar med

