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”Tomt och fint”!
Rektorn för Hogwarts skola för häxkonster och trolldom, Albus Dumbledore, är en man jag gärna skulle vilja träffa. Tyvärr finns han bara i fantasins
värld, i böckerna om Harry Potter. Ändå fascinerar han mig, inte så mycket
för allt det magiska som för den underfundiga humor J. K. Rowling har
begåvat honom med.
I den första av böckerna håller han i egenskap av rektor ett tal vid vårterminens slut. Han uttrycker en förhoppning om att eleverna under läsåret skall
ha fyllt sina huvuden med litet mer saker än de hade när de kom till skolan,
men säger sedan att de nu har hela sommaren på sig att få huvudet ”tomt
och fint” igen inför hösten. Jag hajar till när jag läser det och tänker att det
kanske är precis det som sommarlov och semester är till för?
Visst är det så för många av oss att livet är fyllt av ”måsten”? De jagar oss
under året och det vi inte hinner med kanske vi sparar till semestern. Eller
så för ledigheten med sig andra saker som vi måste leva upp till och genomföra.
I bibeln skapar Gud världen på sex dagar och vilar den sjunde. Vad vi nu
än tror om det sättet att beskriva världens tillkomst, så kan vi ta till oss den
uppmaning som ligger i det: Så skall också människan leva!
Och så har vi levt i århundraden. En
dag i veckan har varit vilodag. Men i
vår tid verkar vilodagen ha devalverats: Vi har både lördag och söndag
som helgdag, men det tycks för många
ha lett till att vi inte är riktigt lediga
någon gång alls.
Hur skall vi få den ro omkring oss som
gör det möjligt att verkligen vila?
Hur skall sommaren kunna bli sådan att huvudet blir ”tomt och fint” så att
vi blir redo att möta nya utmaningar till hösten? Bland allt det vi ständigt
planerar får vi inte glömma bort vilan. En viloplats är våra kyrkorum. Där
får vi lämna vardagens krav bakom oss redan i vapenhuset för att längre
in möta ett annorlunda rum som talar till oss om den sjunde dagens vila.
Välkommen!

Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
Sön 15/6 Heliga trefaldighets dag
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Lör 21/6 Midsommardagen
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Lars Collmar
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen
Sön 22/6 Johannes döparens dag
Kl. 11.00 Högmässa i Torö kyrka,
Lars Collmar
Kyrkkaffe i Snarberga
Lör 28/6
kl. 12 öppnar vägkyrkan i Ösmo för
säsongen.
Sön 29/6
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mikael Klefbeck
Ons 2/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Tors 3/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 19.00 Konsert i Ösmo kyrka,
Duo S M S, Luisa Garcia, Gertrude
Schneider (cello & harpa)
Våffelservering i Sockenstugan
Sön 6/7
Kl. 11.00 Högmässa med konfirmation i
Ösmo kyrka, Willny
Ons 9/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Kl. 19.00 Konsert i Torö kyrka,
Anders Ellman trio
Tors 10/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 19.00 ”Allans hemliga låda”, föredrag i Sockenstugan av Allan Willny
Våffelservering

Lör 12/7
Kl. 11-16 Torö kyrka är öppen för
visning
Sön 13/7
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen
Ons 16/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 17/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 19.00 Nyble allspel och Nynäshamns
folkdansgille vid Sockenstugan
Våffelservering.
Sön 20/7
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Ons 23/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Kl. 19.00 Konsert i Torö kyrka, Hanna
Drakengren, orgel & David Ehrlin,
saxofon
Tors 24/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 19.00 Mariavandring i Ösmo kyrka,
föredrag av Lou-Lou Hillstad
Våffelservering i Sockenstugan
Sön 27/7
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
kvartetten Sub Rosa, Mourath
Kl. 15.00 Högmässa i Torö kyrka,
Mourath
Ons 30/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 14.15 ”Ställ prällen mot väggen”
Tors 31/7
Kl. 14.00 Toner & tankar, vid Sockenstugan, Ösmo
Kl. 19.00 ”Tre Trallande Tanter Tar Ton”
Allsång vid Sockenstugan.
Våffelservering.
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Sön 3/8
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Kl. 12-17 sista våffeldagen
Lör 9/8
Kl. 13-16 Afternoon tea i Sockenstugan,
Ösmo, allt överskott går till Rumänien
Sön 10/8
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Kl. 12-15 Afternoon tea i Sockenstugan,
Ösmo, allt överskott går till Rumänien
Kl. 18.00 Tiberiasmässa på Stenstrand,
Torö, Mourath
Ons 13/8
Kl. 19.00 Orgelkonsert på Torö kyrkas
nya orgel, Katarina Rudérus
Sön 17/8
Kl. 11.00 Gudstjänst i Landsorts kapell,
Mourath. Buss från Ösmo C 09.30, från
Ösmo k:a 09.35.
Lör 23/8
Kl. 19.00 Sensommarkonsert i Ösmo
kyrka med sångkvartetten Sub Rosa
Sön 24/8
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
kl. 14.00 Andakt på Tallåsen
Sön 31/8
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Tips inför hösten för dig som är vuxen

Katekumenatet

I katekumenatet 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 på vår hemsida:
www.osmotoro.se

Vägkyrkan
Vägkyrka – vad är det?
Enligt Wikipedia är en vägkyrka en kyrka som: ”dels ligger
lättillgängligt för vägresenärer,
dessutom är av ett visst intresse
historiskt eller arkitektoniskt,
och som dessutom har utökade
öppettider framför allt under
sommaren. Vägkyrkobegreppet
växte fram i Tyskland (Autobahnkirche), där den första
kyrkan blev vägkyrka redan
1958.”
För Svenska kyrkans del gäller
att vägkyrkan bl.a. ska:
• vara lättillgänglig
• vara öppen för besökare
minst fem timmar per dag
och minst två veckor i följd
under juni till augusti
• skall tillhandahålla personal för samtal och, om möjlighet finns, för guidning
• skall erbjuda enklare
servering
• skall ha toalett
Vad händer då på kyrkbacken
i Ösmo under vägkyrkans öppettider? Det kan du läsa om på
dessa två sidor!

Våffelcafé
Vägkyrkan har vi haft här i
församlingen sedan 1994. Det är
jag, Ami, och två sommarungdomar, Sara och Linnea, som erbjuder servering i Sockenstugan
vid Ösmo kyrka alla vardagar.
På helgerna är det en frivillig
grupp som gör våfflorna.
Utemiljön på kyrkbacken
är härlig, man får lite känslan
av att befinna sig i Bullerbyn.
Gamla hus, en stor oxel som
står mitt på gräsmattan och
cafébord ute och inne.

Tipspromenad
För den som inte bara vill sitta
ner och fika finns det en tipspromenad att gå. Det finns
barnfrågor och vuxenfrågor och
vi drar en vinnare varje vecka
som får komma och fika gratis
under sommaren.
Utställning
På övervåningen av Socken
stugan ordnar föreningen
”Konst och hantverk” en fin
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utställning med föremål av
lokala förmågor som är mycket
uppskattad.
U-boden
Vår fina U-bod har mycket saker att erbjuda! Allt från kaffe,
te, och choklad till smycken,
tvål, leksaker och sjalar. Allt är
rättvisemärkt! U-boden hittar
du i Sockenstugan – passa på
att titta när du är och fikar!

För barnen
Ute finns det bra lekmiljö för
barnen med gungor, sandlåda
och gungbräda.
Hundar och katter är också
välkomna på fika.
Ami Ullman
Guidning
Vår guide under vägkyrkans
vardagar heter Fredrik Lindström. Han kommer även i år
att guida i Ösmo kyrka med
fokusering på Albertus Pictors
målningar. Fredrik har en stor
kunskap på området och han
lovar att berätta mycket intres-

sant om Ösmo kyrkas historia –
i år även med några nya detaljkunskaper som han tillägnat
sig.
Vem var Albertus Pictor?
Pictor räknas som Nordeuropas
mest kände kyrkomålare, och
han föddes ca år 1440 i staden
Immenhausen norr om Kassel.
Exakt när han flyttade till
Sverige är inte klart, men han
dök upp 1465 i Arbogas s k
tänkeböcker (protokollsböcker
som fördes vid rådhusrätterna i
städerna under medeltiden).
Pictors ursprungliga namn var
Albrecht Ymmenhausen. Han
försvenskade namnet till Albert
Målare för att senare ta sig
det latinska namnet Albertus
Pictor. Det betyder målare och
pärlestickare, vilket han också
var – men mest på vintrarna
när han inte målade.
Pictor gifte sig med änkan
till Johan målare år 1473 och
övertog dennes målarverkstad
som låg i Gamla stan i Stockholm. Han var verksam till sin
död år 1509. Han målade i ett
30-tal olika kyrkor – själv och
tillsammans med sina gesäller.
Sex av dessa kyrkor har undgått
överkalkning, men Ösmo kyrka
hör inte till dem.

Vill du veta mer om vår vackra
kyrka och dess målningar
rekommenderar vi ett besök
under vägkyrkotiden. Fredrik
Lindström guidar vardagar
under perioden, men också på
helgerna finns det guide i
kyrkan kl. 12–17.
Under vägkyrkoperioden och
i augusti kommer det även att
finnas en skärmutställning
i tornrummet med bilder på
målningar som vi har i vår
kyrka. Det finns även texter till
bilderna.

De flesta onsdagseftermiddag–
arna under juli ställs prällen
mot väggen. Det betyder att vi
sätter upp en vägg där någon
av församlingens präster finns
tillgänglig en stund för att svara
på alla möjliga och omöjliga
frågor. Vi började med det förra
året, och vi som utsattes för dessa korsförhör fann dem mycket
stimulerande.
Jag som skriver dessa rader
ser fram emot ännu en sommar
med mycket folk på Kyrkbacken
– varmt välkomna!
Allan Willny, präst

Övrigt som händer under
vägkyrkan
Café och dagliga guidningar,
men också musik och annat.
Under eftermiddagarna onsdagar och torsdagar har vi ”Toner
och tankar” – under en kvarttjugo minuter dyker någon
upp och sjunger eller berättar
någonting. På torsdagskvällarna bjuder vi in till konserter
eller föredrag av olika slag, se
efter i programmet – det blir
som vanligt ett varierat utbud.
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Öppen kyrka på Torö
Torö kyrka är en träkyrka från
1600-talet med intressant arkitektur. Lör 12/7 håller vi öppet
kl. 11-16, och vår kyrkvärd Ulf
Söderström finns på plats och
kan svara på frågor.
Torö kyrka är även öppen i
samband med de tre konserter som hålls i kyrkan under
sommaren. I skrivande stund
väntar vi på att Torö kyrkas nya
orgel ska levereras – den kommer att användas under två av
sommarens konserter.

På gång
Det händer i Torö kyrka

Sommarkvällar på kyrkbacken i Ösmo

Ons 9/7 kl. 19.00
Sommarkonsert med Anders Ellman trio

Tors 3/7 kl. 19.00 i Ösmo kyrka

Lör 12/7 kl. 11-16
Torö kyrka öppen för guidning

Luisa Garcia, cello
Gertrude Schneider, harpa

Sommarkonsert med Duo SMS:

Ons 23/7 kl. 19.00
Sommarkonsert
David Ehrlin, saxofon
Hanna Drakengren, orgel

Tors 10/7 kl. 19.00 vid Sockenstugan

Ons 13/8 kl. 19.00
Sommarkonsert på Torö kyrkas nya orgel
Katarina Rudérus

Tors 17/7 kl. 19.00 vid Sockenstugan

”Allans hemliga låda”

Allan Willny föreläser

Musik & dans med Nyble allspel

Tors 24/7 kl. 19.00 i Ösmo kyrka/Sockenstugan

Mariavandring i Ösmo kyrka
Lou-Lou Hillstad föreläser

Ösmo Vägkyrka 28 juni – 3 augusti
Våffelcaféet i Sockenstugan är öppet
varje dag kl. 12–17 under perioden.

Onsdagar och torsdagar kl. 14.00– ca 14.15
bjuder vi på ”Toner & Tankar” vid
Sockenstugan.
Onsdagar kl. 14.15–15.00
”Ställ prällen mot väggen”

Har du en fråga om kristen tro? Om hur dop går
till? Kanske vill du veta vad prästen gör på vardagar? Passa på att ställa en fråga till prästen!

Tors 31/7 kl. 19.00

”Tre trallande tanter tar ton”

Allsång på kyrkbacken! Kom och sjung alla ”gamla
godingar” och några nya!
Susanne Stjärnkvist & Lou-Lou Hillstad, allsångsledare
Peter Mourath & Katarina Rudérus, husband
Alla torsdagkvällar är det våffelservering i Sockenstugan
efter musiken eller föredraget.

Guidning av Ösmo kyrka varje dag under
vägkyrkotiden.
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Friluftsgudstjänster i sommar
Sön 10/8 kl. 18.00
”Tiberias”-mässa på
Stenstrand, Torö,
Mourath

Afternoon tea
Lör 9/8 kl. 13–16
Sön 10/8 kl. 12–15
i Sockenstugan, Ösmo

Lör 23/8 kl. 19.00 i Ösmo
kyrka

Tips inför hösten

kvartetten Sub Rosa

Kyrkstunden
Onsdagar kl. 9.30–11.30 har vi öppet
i Sockenstugan för barn 0–5 år med
förälder/vuxen.

Musik av bl.a. Alice Tegnér,
Clara Schumann och andra
kvinnliga tonsättare.

Kyrktaxi
Har du svårt att ta dig till
kyrkan på söndagarna? Du
vet väl om att du kan få hjälp!
Ring till pastorsexpeditionen
senast torsdag, så kan vi
hjälpa dig ordna en taxi.
Tel: 520 300 11.
Alternativt kan du själv
beställa en taxi och spara
kvittot, så kan du få ersättning
i efterhand.

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

Allt överskott går till barn och unga i
Rumänien!

Sön 17/8 kl. 11.30
Gudstjänst i Landsorts kapell,
Mourath

Sensommarkonsert

Vem är du?

Sång för barn
Torsdag den 28/8 startar en ”nygammal” barngrupp.
Då är sång-glada barn i åldrarna 6–8
år välkomna till Sockenstugan kl
16.00. Vi kommer att sjunga och leka
i knappt en timme varje torsdag under skolterminerna. Det blir nästan
som en barnkör, men sångerna blandas med rytm- och rörelselekar för
att många sinnen ska få vara med.
Mer information kommer att finnas på församlingens hemsida, men
om du har frågor redan nu, är du
välkommen att höra av dig till Lisa
Permér, pedagog. Kontaktuppgifter
finns på nästa sida.
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Jag heter Ami och är inflyttad till
Ösmo för 19 år sedan från Hammarby. Har man, barn, hund och katt.
Vad gör du i församlingen?
Jag är husmor i församlingen och
är en av dem som leder kyrkstunden på onsdagsförmiddagarna.
Vad innebär det?
Husmorsarbetet innebär att jag
städar i alla husen, sköter inköp,
lagar mat och ordnar fika till olika
grupper, m m. På kyrkstunden
träffas lediga vuxna med barn och
vi umgås, sjunger och fikar tillsammans. På sommaren är det jag
som håller i tåtarna för vägkyrkan.
Vad tycker du är extra roligt?
Extra roligt är att få se glada leenden och mätta magar när gästerna
går härifrån.
Vad gör du på fritiden?
På fritiden blir det mycket segling.
Jag sjunger i Högalids motettkör
och spelar trumpet i Nynäshamns
blåsarsymfoniker.

Kontakta oss
Pastorexpeditionen
Kyrkvägen 31
148 31 Ösmo

Kyrkokamrer
Gunvor Sandberg Börjesson
Tel: 08-520 307 02

Besöks- och telefontid:
tis, ons 10–12, tors 13–15
Sommartider 1/7–17/8:
ons 10–12, tors 13–15

Församlingshemsvärdinna
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66

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
Hem: 08-520 316 65
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
En rubrik där vi kort berättar om
en målning eller ett föremål i våra
kyrkor eller på kyrkogårdarna.

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
Mob: 076-776 15 75
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, öppettider m m.
postgiro 101155-0
bankgiro 5662-7912
Du kan även hitta oss på facebook!
Vi samarbetar med

Bilden föreställer Olofs och Haralds kappsegling från England
till Norge på 1000- talet e. Kr.
Bakgrunden är följande: Olof
och Harald var bröder. När
deras far som var kung över
Norge avled befann de sig i
England. Det utlystes en kappsegling där vinnaren skulle bli
Norges nästa kung. Det hela
slutade med seger för Olof.
Olof var kristen medan Harald
fortfarande var hedning. Olof
kröntes till Norges kung och
blev martyr efter slaget vid
Sticklastad, där han stupade.
Han blev så småningom hela
Nordens stora martyr – Olof
den helige. Han ligger begravd i
Trondheim, Norge.
Fredrik Lindström

8

