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Kyrkoherden har ordet
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.”
Så sjunger vi så här års, i våra gudstjänster, vid dop och vigslar och vid otaliga
skolavslutningar oavsett om de sker i kyrkan eller någon annanstans. Religonsforskaren Bernt Gustavsson som var aktiv i Salems församling inte så långt härifrån diktade om skolavslutning och sommarlov när han ville beskriva det eviga
livet. Himlen är ”som att vakna första morgonen av sommarlovet”, skrev han. De
av oss som minns barndomens känsla av oändlighet, frihet och liv den där första
sommardagen förstår vad han menade.
Psalmen har en lång historia. En osäker tradition säger att superintendenten
(ungefär ”biskopen”) Israel Kolmodin diktade texten vid Hångers källa på norra
Gotland en vårdag på 1690-talet. Den kom med i psalmboken 1694 under namnet
”En sommarvisa” och har senare bearbetats textmässigt av Johan Olov Wallin
och Britt G. Hallqvist i samband med nyare upplagor av psalmboken.
Som exempel på bearbetningen kan vi läsa femte versens sista rader:
”Av himlen drype fetma, bespisande vår jord,
och flöde nådens sötma till oss av livets ord.”
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De lyder i vår nuvarande psalmbok:
”Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.”
Den andra versen handlar som många säkert
vet om ”fagra blomsterängar” och ”åkerns ädla
säd”, om ”rika örtesängar” och ”lundens gröna
träd”. Man kan nästan drömma sig bort i ett
lummigt sommarsverige med röda stugor och
midsommarstänger och hänge sig åt naturlyriken, men det gör inte psalmförfattarna. De
säger att sommarens skönhet har ett syfte: Den
skall påminna oss om ”Guds godhets rikedom”
och om den nåd som ”räcker året om”.
Tänk om vi kunde ta med oss den tanken nu i sommar; att allt det vackra som
möter oss i naturen är en hälsning till oss från Gud och en föraning om himmelriket som är som ”första dagen på sommarlovet”!
Glad sommar!

Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
Ons 27/6
17–18.45 Våffelservering, Snarberga
19 Konsert i Torö kyrka, se sid. 5.
Lör 30/6
12-17 Vägkyrka, Ösmo, se sid. 6.
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan

Juli

Sön 1/7		
Apostladagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
14 Andakt på Tallåsen
Mån 2/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Tis 3/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Ons 4/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
14.15 ”Prällen mot väggen”, Sockenstugan
19 Föredrag och våffelservering, se sid. 6.
Tors 5/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
Fre 6/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
17 Vesper i Ösmo kyrka, Mourath
Lör 7/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Sön 8/7		
6:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
18 Tiberiasmässa på Torö Stenstrand, Mourath

Mån 9/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Tis 10/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Ons 11/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
14.15 ”Prällen mot väggen”, Sockenstugan
17–18.45 Våffelservering, Snarberga
19 Konsert i Torö kyrka, se sid 5.
Tors 12/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
Fre 13/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
17 Vesper i Ösmo kyrka, Mourath
Lör 14/7
11-16 Öppen kyrka på Torö, guidning
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Sön 15/7		
Kristi förklaringsdag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Mån 16/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Tis 17/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Ons 18/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
14.15 ”Prällen mot väggen”, Sockenstugan
19 Föredrag och våffelservering, se sid. 6.
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Tors 19/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
Fre 20/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
17 Vesper i Ösmo kyrka, Willny
Lör 21/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Sön 22/7		
8:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Mån 23/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Tis 24/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Ons 25/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
14.15 ”Prällen mot väggen”, Sockenstugan
19 Föredrag och våffelservering, se sid. 6.
Tors 26/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
Fre 27/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
17 Vesper i Ösmo kyrka, Willny

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

Lör 28/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
16 Konsert i Landsorts kapell, se sid. 7.

Sön 12/8		
11:e sön efter tref
11 Högmässa, Willny
Ons 15/8
17–18.45 Våffelservering, Snarberga
19 Konsert i Torö kyrka, se s. 5.

Ons 19/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
17 Stickkontakt, Sockenstugan

Sön 29/7		
9:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
14 Andakt på Tallåsen
Mån 30/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Tis 31/7
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan

Sön 19/8		
12:e sön efter tref
11.30 Gudstjänst på Landsort, se sid. 7.
Ons 22/8
17 Stickkontakt, Sockenstugan

Med reservation för ändringar. Se annonsering i NP och på vår hemsida: www.
osmotoro.se. Du kan också följa oss på
facebook.

Augusti

Ons 1/8
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
14.15 ”Prällen mot väggen”, Sockenstugan
19 Musik och våffelservering, se sid. 6.
Tors 2/8
12-17 Vägkyrka, Ösmo
14 ”Toner & tankar” vid Sockenstugan
Fre 3/8
12-17 Vägkyrka, Ösmo
17 Vesper i Ösmo kyrka, Persson
Lör 4/8
12-17 Vägkyrka, Ösmo
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Sön 5/8		
10:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
12-17 Vägkyrka, Ösmo – sista dagen!
13 Guidad tur på kyrkogården i Ösmo,
start vid Sockenstugan
Lör 11/8
11 Konfirmationsgudstjänst med mässa,
Willny

Sön 26/8		
13:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 29/8
17 Stickkontakt, Sockenstugan

September

Sön 2/9		
14:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12-15 Skördemarknad, se sid. 4.
Tis 4/9
13 Middagsbön i Torö kyrka, träff för
daglediga i Snarberga
Ons 5/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
17 Stickkontakt, Sockenstugan
Lör 8/9
16–18 Afternoon tea, Sockenstugan, se sid. 5.
18 Konsert i Ösmo kyrka, se sid. 5.
Sön 9/9		
15:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Willny
Ons 12/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
17 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 13/9
11.30 Torsdagslunch, församlingshemmet, 50 kr.
”Historiska strövtåg med Fredrik och Allan”
Sön 16/9		
16:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
14 Andakt på Tallåsen
Tis 18/9
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i
församlingshemmet
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Sön 23/9		
17:e sön efter tref
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Skördemarknad
Resultatet av Syföreningens flitiga
fingrar! Försäljning av trädgårdens
skörd, hembakat, handarbeten, m.m.
Kaffeservering.
Sön 2/9 kl. 12–15
i församlingshemmet, Ösmo.
Arr: Kyrkliga syföreningen

Tack!
Ösmo-Torö församlings vädjan om gåvor
i form av husgeråd till
nyanlända i kommunen föll väl ut. Ca 25
flyttlådor fulla med
användbara köksartiklar, rena och nya
täcken, handdukar
mm distribueras nu
av kommunen.
Tack alla ni som
bidragit!

Kristendomskunskap med
fördjupning
Kyrkan började under medeltiden att
grunda universitet eftersom tron vill
veta. Vi lever i en tid där en vanlig
missuppfattning är att tro och vetande
är varandras motsatser. Kristen tro är i
första hand liv och relation – men det
finns också en hel del som den kristne
behöver veta.

I två steg erbjuder nu Ösmo–Torö
församling en utbildning i kristen tro i
form av två sammanhängande studiecirklar. Som kursböcker kommer vi att
använda ett par nyligen översatta böcker av förre ärkebiskopen av Canterbury
– Rowan Williams. Den första cirkeln
heter ”Vara kristen” och startar onsdagen den 3 oktober för att fortsätta under
de fyra följande onsdagarna. Under
perioden – lördagen den 27 oktober –
erbjuder vi en stilla dag på kyrkbacken.
Den andra delen startar i mars 2019,
närmare bestämt med askonsdagsmässan den 6 mars. Den delen heter ”Vara
lärjunge” och innebär fördjupning.
Utöver några onsdagar erbjuds en
retreat på Berget i Rättvik plus deltagande i påsknattsmässan den 20 april.
Där förnyar vi alla våra doplöften. Den
som inte är döpt men vill bli det tar
med fördel emot dopet då, den som gått

kursen och vill bekräfta sin tro med en
konfirmation om den uteblev i 15-årsåldern kan bli konfirmerad.

Kärlekens tid

Konsert med musik av
Björn Ulvaeus & Benny Andersson

Björn-och-Benny-kören
Textgruppen, Solister & musiker
Vissa inslag av allsång!

Ösmo kyrka Lör 8/9 kl. 18
Kollekt till vårt internationella arbete.

Jag som leder den här kursen heter Allan
Willny och svarar gärna på frågor. Anmälan sker till pastorsexpeditionen. För att
veta hur många böcker vi ska beställa
behöver vi ha in anmälan senast den
25 september. Kostnaden vi tar ut är
självkostnadspriser för kursböcker, mat
under den stilla dagen samt för retreaten. Jag hoppas på att vi blir en grupp
till hösten – VÄLKOMNA!
			Allan Willny
Internationella gruppens

Evenemang

Lör 30/6–sön 1/7 kl. 12–17
Våffelcafé i Sockenstugan, Ösmo
Sommarbasar och försäljning av
Stickkontakts alster.
Sön 1/7 kl. 13
Ida Selander från Sorunda och Alexander
Zackrisson från Salem kommer och visar
bilder och berättar om resan de gjorde i
våras till Strängnäs vänstift i Jordanien.
Lör 14/7–15/7 kl. 12–17
Våffelcafé i Sockenstugan, Ösmo
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Afternoon tea
serveras i Sockenstugan kl. 16–18 – kom och
fika innan konserten! Alla intäkter går till
vårt internationella arbete.
www.osmotoro.se/internationellt.htm

Det händer i Torö kyrka

Ons 27/6 kl. 19
”Klassiska karameller”

Katarina Rudérus, sång, Inger Dalene, piano

Ons 11/7 kl. 19
”På svenska – sånger, romanser och
pärlor ur den svenska visskatten”
Andreas E. Olsson, sång
Gunnar Gillfors, piano

Lör 14/7
11–16 Öppen kyrka, guidning
Ons 15/8 kl. 19
”O sommartid så ljuv och skön”

Konsert i folkton och augustikväll
Unni Eriksdotter & Annelie Spånberger
sång, flöjt, fiol, piano
NYTT för i år!

Vi provar att ha våffelservering dessa onsdagar kl. 17–18.45 i Snarberga. Kom och fika
innan du går på konsert!

Varför är du medlem i Svenska kyrkan?

Vägkyrka i Ösmo 30/6–5/8

Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen, varje dag kl. 12–17,
och då händer det mycket saker!

Varje dag:
•
•
•
•
•

Våffelcafé i Sockenstugan
Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk” (en trappa upp)
Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor
Guidning i kyrkan – vardag och helg finns kunniga guider på plats
Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka.
Start vid Sockenstugan.

Lördag, söndag, måndag & tisdag – NYTT för i år!

13 Guidad tur på kyrkogården. Start vid Sockenstugan, guidningen tar 30 minuter.

Onsdagar & torsdagar:

14–ca 14.15 ”Toner & tankar”, vid Sockenstugan

Onsdagar:

14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – passa på att ställa en fråga till någon av
våra präster.

Fredagar – NYTT för i år!
17 Vesper i kyrkan

Sommarkvällar kl. 19 OBS! på onsdagar!
4/7
18/7
25/7
1/8

Jag har alltid sett det som en självklarhet
att tillhöra Svenska kyrkan men kanske
inte riktigt reflekterat över varför.
Jag har min tro som jag känner mig
trygg i. Jag har aldrig haft något behov av
att vara aktiv i en församling eller längtat
efter gemenskapen. Sedan kom en period
i mitt liv som kom att bli en av de tyngsta,
fylld av prövningar. När det allra tyngsta
lättat en aning kände jag mig redo för
nya möten och hade en känsla av att vilja
försöka våga. Jag började gå på kyrkans
öppna förskola med min dotter Belle.
Kyrkis som jag kallar det för. Det kom
att bli en av de finaste perioderna i mitt
liv där jag träffat mitt livs absolut mest
älskvärda människor. På kyrkis känner
jag mig alltid välkommen och där finns
en värme och omsorg.

”Om kyrkans textilier och silver”, Peter Mourath
”Kyrkbackens historia”, Siw Wahlberg
”Allan håller låda”, Allan Willny
Musik & dans med Nyble allspel och folkdanslaget
Kyrkliga Syföreningen serverar våfflor alla onsdagskvällar.

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
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Nu är jag där igen med vårt fjärde barn
och ”Kyrkstunden” har blivit en mysig
och avkopplande stund i min ganska
så hektiska vardag som mamma till
fyra barn och egenföretagare. För mig
är Svenska kyrkan en liten, men ack så
viktig del av livet. Från livets början till
livets slut, i stort som smått. Det känns
tryggt att veta att det finns en plats och
människor att vända sig till, när och

om jag behöver det. En helhet där
tron på det goda genomsyrar precis
allt. En tillåtande atmosfär som skapar
en lugn och lycklig känsla inom mig.
Sist men inte minst så är det för mig
oerhört viktigt att vara med och bidra
till underhållet av vårt kulturarv. Våra
fantastiska kyrkobyggnader och miljön
runt omkring.
Julia Khouri, Ösmo

Kyrkstunden

Öppen varje onsdag 9.30–11.30
under terminerna för föräldrar med
barn 0–5 år. Start den 5/9
i Sockenstugan, Ösmo.

Landsort i sommar

Lör 28/7
16.00 Sommarkonsert i kapellet

”Vila vid denna källa”

Eva-Lisa Oldeberg & Mattias Pettersson
Klarinett, gitarr, piano/tramporgel, sång

Sön 19/8

11.30 Gudstjänst i kapellet, Persson

Buss från Ösmo Centrum kl 08.45 och
Ösmo kyrka kl 08.50.
Retur med färja kl 15.30 från Landsort.
Därefter buss kl 16.00 till Ösmo.
OBS! Det finns få möjligheter att söka
skydd vid dåligt väder. Kyrkan är inte
tillgänglig efter gudstjänsten. Klä dig efter
väder. Ta med egen matsäck! Församlingen betalar resan och endast dessa tider.
Välkommen!

Medlemskap i Svenska kyrkan

Hur blir jag medlem?
Medlem blir man i och med dopet.
Genom dophandlingen infogas man i
det som ibland kallas bygget av levande
stenar.
Men om jag inte döptes som barn?
Det är aldrig för sent i livet att bli döpt,
och församlingens präster står gärna till
tjänst. Den som redan är döpt kan inte
bli det igen.
Om jag är döpt i ett annat samfund?
Den som vill träda in i Svenska Kyrkan
och är döpt ”i annan ordning” som det
kallas är välkommen ändå. Det behövs
ett samtal med präst om innebörden och en bön för det samfund man
lämnar.
Vad kostar det att vara med?
Avgiften för att vara medlem dras i
gällande ordning tillsammans med
skatten, och summan är beroende av
vars och ens inkomst.
Vad går pengarna till?
Med den avgiften har medlemmen
betalat för framtida dop- vigsel- och
begravningsgudstjänster. Dessutom
hjälper medlemsavgifterna till att betala
all den verksamhet som Kyrkan erbjuder
– Gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmation, körer, konserter,
verksamhet bland äldre, studieverksamhet och mycket mer. medlemsavgiften
går också till underhållet av det kulturarv som våra kyrkobyggnader utgör.
Hur går jag ur? Kostar det pengar?
Det räcker med ett telefonsamtal eller
mail till pastorsexpeditionen om att
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man vill gå ur. Då skickas en blankett
att fylla i som sedan skrivs under av
kyrkoherden. Det kostar ingenting alls
att gå ur. Den som vill veta mer får
gärna höra av sig till oss.
Allan Willny

Hela kyrkan sjunger!
Härlig allsång!
Ösmo kyrka Lör 25/8 kl. 16

Johan Demarkesse &
Susanne Stjärnkvist, allsångsledare
Katarina Rudérus, piano
Kollekt till vårt internationella arbete.

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!

Månadsgivare

Ja, jag vill bli månadsgivare och
ge fler utsatta människor hopp
om ett värdigt liv!
Ösmo-Torö församling stödjer
Svenska kyrkans internationella arbete på olika sätt. Som månadsgivare
stödjer du arbetet varje månad via
autogiro. Det är ett enkelt sätt för dig
att ge, samtidigt som de administrativa kostnaderna hålls nere.
På församlingens hemsida hittar du
mer information om att bli månadsgivare via autogiro. Du väljer fritt
den summa du vill ge varje månad.
När vi är många som ger små gåvor
gör vi tillsammans stor nytta!
Den som blir Månadsgivare får bl a:
• en fin rockslagsängel
• informationsbrev om hur
arbetet går till

I Ösmo-Torö församling kan du engagera dig ideellt inom många områden. Bland annat vill Internationella gruppen välkomna fler volontärer.
Kontakta diakoniassistent Johan
Demarkesse så får du veta mer!
www.osmotoro.se/internationellt.htm

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

