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Att leva inifrån
För 150 år sedan levde större delen av Sveriges befolkning på landsbyg
den. Vi har nog svårt att idag göra oss en föreställning om hur det var
att leva då.
Säkert var det inte lätt. Sverige var i många avseenden ett u-land, med
fattigdom och hungersnöd. Inte mindre än 1,2 miljoner svenskar flydde
förhållandena i hemlandet för att söka nya livsmöjligheter på andra
sidan haven. Så man skall nog inte romantisera det förgångna. Det var
inte alltid bättre förr. Men jag undrar om det kanske ändå fanns något
som var bättre då.
I vår tid är ord som ”utbrändhet” och ”stress” vanligt förekommande.
Den verklighet som finns bakom orden fanns säkert också förr i tiden.
Nog måste föräldrar som inte fick ihop tillräckligt för att mätta sina
barn ha känt något liknande, men idag drabbas så många och utan att
livet egentligen är hotat.
Jag funderar över så enkla saker som glödlampor och telefoner. Tänk,
att vara beroende av det ljus som solen ger. Att inte kunna arbeta sent
på nätterna. Att vara hänvisad till dygnets och årets rytm. Tänk, att
inte kunna bli nådd bara genom att någon lyfter på en lur och slår ett
nummer. Tänk, att inte via TV, radio eller internet bli upplyst om vad
som har hänt i världen de senaste tio timmarna. Kanske skulle det
minska stressen?
Jag tror att vi idag – i stor utsträckning – lever vårt liv ”utifrån”. Alla ljud,
all information, alla sensationer som bjuds oss tvingar oss att ständigt
sortera, filtrera och bearbeta de intryck som kommer till oss utifrån.
Men hur är det med vårt inre? Är
det bara en spegel av bruset i vår
omgivning? Så känns det ju fak
tiskt ibland. Eller finns det andra
röster där inne, som väntar på att
bli hörda?
Hur är det med rösterna från förr?
Det sägs ju att hjärnan aldrig glöm
mer något. Har du inom dig ett
barn eller en tonåring, du själv från
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förr, som vill komma till tals med
dig själv som vuxen om det som har
format dig?
Finns där andra röster? Auktoriteter
som styr dig och som du behöver
bli medveten om för att kunna för
hålla dig till på ett vettigt sätt?
Kanske finns där också din egen
innersta längtan, det du verkligen
vill. Det finns så många andra viljor
som tar över i vår tid.
Längst där inne finns kanske också
ett hemligt rum, dit bara du och
Gud har tillträde. En mötesplats av
sedd bara för dig och din Skapare.
Att leva ”inifrån” är kanske vår tids
största utmaning och en läxa att
stava på hela livet.

Ons 3/6
Sön 12/7 Sjätte efter trefaldighet
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, samtal kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
i Sockenstugan.
Willny.
Sön 7/6 Första efter trefaldighet
Församlingsutflykt till Vårfruberga
klosterruin. Avfärd från Ösmo kyrka
kl. 9.00, från Ösmo centrum kl 09.05.
Återkomst ca kl 14.30.
Medtag matsäck.
Sön 14/6 Andra efter trefaldighet
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath.
kl. 14.00 Andakt på Tallåsen.

Tors 16/7
kl. 19.00 föredrag på kyrkbacken i
Ösmo med Allan Willny.
Sön 19/7 Kristi förklarings dag
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mikael Klefbeck.
Tors 23/7
kl. 19.00 Sång och dans på kyrkbacken i Ösmo med Nyble allspel.

Lör 20/6 Midsommardagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath.

Sön 26/7 Åttonde efter Trefaldighet
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mikael Klefbeck.

Sön 21/6 Johannes döparens dag
kl. 11.00 Högmässa i Torö kyrka,
Mourath, kyrkkaffe.

Ons 29/7
kl. 19.00 Konsert i Torö kyrka, Agnes
& Olle Lindberg.

Lör 27/6
kl. 12-17 Vägkyrkan öppnar. Öppet
alla dagar fram t.o.m. 2/8.

Tors 30/7
kl. 19.00 Konsert i Ösmo kyrka, Gunnar Klum, baryton. Se annons s 6.

Sön 28/6 Fjärde efter trefaldighet AUGUSTI
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Sön 2/8 Nionde efter trefaldighet
Mourath.
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny.
JULI
kl. 12-17 Vägkyrkans sista dag.
Ons 1/7
kl. 18.00 Tiberiasmässa på Stenkl. 19.00 Sommarkonsert i Torö
strand, Willny.
kyrka, se annons s. 6.
Sön 9/8 Tionde efter trefaldighet
Ons 27/5
Tors 2/7
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka, fika
kl. 19.00 föredrag med Allan Willny.
Mourath.
och samtal i Sockenstugan.
kl. 14.00 Andakt på Tallåsen.
Sön 5/7 Apostladagen
Sön 31/5
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Ons 12/8
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny.
kl. 19.00 Konsert i Torö kyrka, Monica
Willny. Vid kyrkkaffet informerar
Borrfors, sång. se annons s 6.
Gideoniterna om sin verksamhet.
kl. 15.00 Söndagsmässa i Torö kyrka, Tors 9/7
kl. 19.00 Allsång på kyrkbacken, ”Tre Sön 16/8 Elfte efter trefaldighet
Willny.
trallande tanter” med husband.
kl. 11.00 Högmässa med konfirmation
i Ösmo kyrka, Willny.
JUNI
Lör 11/7
Tis 2/6
kl. 10-16 Öppen kyrka på Torö
kl. 14-16 Syförening i församlingskl. 18.00 Helgsmålsbön i Torö kyrka, Med reservation för eventuella ändhemmet.
Willny.
ringar. Se annonsering i NP och på
vår hemsida: www.osmotoro.se

Peter Mourath, kyrkoherde

Kalender
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Kyrkogården
Under sommarhalvåret är
det högsäsong på våra kyrko
gårdar! Blommor planteras och
vattnas, gräs klipps, plante
ringsytor och grusgångar
rensas. Dessutom brukar
kyrkogården och den enskilda
graven bli mer välbesökt när
solen och värmen kommer.
Därför vill vi i detta sommar

Prislista
Sommarskötsel
Gravplats utan häck
Gravplats med häck

250 kr
350 kr

Åretruntskötsel
Gravplats utan häck
Gravplats med häck

450 kr
550 kr

Alla priser är per gravnummer,
dvs är det en dubbelgrav, blir
priset det dubbla.
Justering av gravsten: 250 kronor/timme. Eventuell materialkostnad tillkommer.

nummer ta tillfället i akt att
informera om en del saker som
kan vara bra att känna till.
Ösmo-Torö församling ansvarar
för skötseln av Ösmo kyrkogård,
Torö kyrkogård och Lotskyrko
gården.
Kyrkogården är de avlidnas
vilorum. I äldre beskrivningar
står det ofta att den är en helgad
plats och en minnenas lund. Den
enskildes grav skall ses som en del
av kyrkogårdens stämningsfulla
helhetsbild. Därför finns en del
regler om hur gravvården får se
ut. Mer information om detta finns
hos församlingen.
Ansvaret för begravningsplat
sens skötsel delas mellan kyrko
gårdsförvaltningen och gravrätts
innehavaren. Förvaltningen sköter
de allmänna ytorna och gravrätts
innehavaren ansvarar för att hålla
sin grav i ordnat och värdigt skick.
Gröna skyltar
Det sitter för närvarande många
gröna skyltar på gravar på försam
lingens kyrkogårdar. Skyltarna
uppmanar närstående eller släk
tingar till gravsatta att ta kontakt
med kyrkogårdsförvaltningen.
Skyltarna sätts ut av lite olika an
ledningar, det kan vara att vi söker
gravrättsinnehavare till graven el
ler att vi vill ha kontakt angående
ostadiga gravstenar.
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Har ni fått en grön skylt på er
grav får ni mycket gärna kontakta
pastorsexpeditionen.
Varje utsatt skylt har aktuellt
gravnummer och kontaktuppgif
ter dit man kan ringa. ”Etiketten”
kan tas loss från hållaren och går
bra att ta med hem. Då har man
all information man behöver för
kontakten med oss.
Har församlingen inte fått kon
takt med någon inom två år har
kyrkorådet rätt att återta graven.
Gravsättsinnehavare
Gravrättsinnehavaren ansvarar
för att graven vårdas och har rätt
att bestämma över vilka som
ska gravsättas där. Det är bra om
den som är gravrättsinnehavare
meddelar pastorsexpeditionen
ny adress vid flyttning. På så sätt
får vi hjälp att hålla vår gravbok
aktuell. Som gravrättsinnehavare
kan man mot en avgift låta kyrko
gårdsförvaltningen sköta graven.
Gravskötsel
Kyrkogårdsförvaltningen kan er
bjuda två varianter på gravskötsel:
sommarskötsel och åretruntsköt
sel.
Sommarskötsel innebär att man
själv planterar och att försam
lingen sköter vattning av det som
har planterats och rensar ogräs på
planteringsytan under perioden
juni–augusti.

Åretruntskötsel innebär att gra
ven vårstädas och att församlingen
planterar vårblommor. Vårblom
mor som planteras är penséer och
vi försöker vara klara med plante
ringen till sista april. Hur tidigt vi
kan plantera är beroende av väd
ret. Sommarblommor planteras till
midsommar. Förvaltningen avgör
vilka blommor som planteras och
sorterna kan variera mellan gra
var och från år till år. Vattning
och ogräsrensning sker under
säsongen. Graven höststädas efter
säsongen och till allhelgonahelgen
läggs rosett ut.
Gravskötsel beställs via kontakt
med pastorsexpeditionen.
Planteringslåda
Vi använder oss av planteringslåda
på de flesta av skötselgravarna,
eftersom det underlättar vattning
en under högsäsong. Även du som
inte har gravskötsel kan köpa en
planteringslåda till din grav av
församlingen. Kyrkogårdsperso
nalen monterar den mot en arbets
kostnad.
Gravstenar
Gravstenar ska godkännas av
kyrkogårdsförvaltningen. Ansö
kan med ritning lämnas till för
valtningen. Även ny inskription på
stenen ska godkännas innan den
utförs.

Med tiden kan en gravsten bli
sned och behöver riktas på nytt.
Detta är gravrättsinnehavarens
ansvar. Mot en arbetskostnad kan
förvaltningen ofta hjälpa till med
att utföra justering av gravstenar.
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen
för mer information.
Gravar
Under perioden 15 april till 15
oktober tas gravlyktor bort för att
undvika olyckor i samband med
skötseln av grönytorna på kyrko
gården. Bortplockade gravlyktor
förvaras en tid på kyrkogårds
expeditionen innan de kastas.
Glasvaser och glasburkar får
inte användas på kyrkogården på
grund av olycksrisken. Plastvaser
finns att låna. Porslin och annat
ömtåligt material sätts ut på egen
risk.
Har ni planer på att plantera bus
kar eller större växter på graven
vill vi att ni kontaktar kyrkogårds
förvaltningen. Tänk på att även ett
litet träd blir stort med tiden.
Minneslundar
Minneslund finns på Ösmo
kyrkogård och Torö kyrkogård.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar
för skötsel och underhåll av min
neslundarna. Minneslunden är en
vacker plats, ägnad åt stillhet och
eftertanke.
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Har du frågor eller
vill du få mer information?
Du är alltid välkommen att
ta kontakt med oss direkt på
kyrkogården eller via pastorsexpeditionen.
Pastorsexpeditionen
08-520 300 11
osmo.pastorat@svenskakyrkan.
se
Kyrkogårdsförvaltningen
070-262 24 45
Kontaktinformation finns också
på vår hemsida
www.osmotoro.se

Sommarmusik
i Torö kyrka

Vägkyrka i Ösmo Öppen kyrka på Torö

Öppettider:
Ons 1 juli kl. 19.00
lör 27/6 t.o.m. sön 2/8.
Ritva Lindfors, sång
Våffelservering
Katarina Rudérus, sång
i Sockenstugan
Berit Grossmann, piano
alla dagar kl. 12–17.
Guidning
Ons 29 juli kl. 19.00
av
Ösmo
kyrka
alla dagar kl. 12–17.
”Varierat! Transkriberat! Inspirerat!”
Musik av Bach, Händel, Mozart
Toner & tankar
Ons och tors kl. 14–14.15
samt jazz och egenkomponerat
vid Sockenstugan.
med Agnes & Olle Lindberg,

sång/fiol och gitarr

Ons 12 augusti kl. 19.00
”I syrenernas tid och gullregnens
månad”
Jazz–visa–poesi
Monica Borrfors, sång
Gösta Nilsson, piano

Prällen-mot-väggen
Ons kl. 14.15–15.00
Ställ en fråga till våra präster.
Torsdagkvällar
2 juli kl. 19.00, Sockenstugan
föredrag, Allan Willny
9 juli kl. 19.00, Sockenstugan
allsång med Tre Tanter

Gudstjänst på Landsort

16 juli kl. 19.00 Sockenstugan
föredrag, Allan Willny

Gudstjänst i Landsorts kapell
kl 11.00 den 23 augusti.

23 juli kl. 19.00, Sockenstugan
Nyble allspel

Buss avgår från Ösmo centrum
kl 08.30 och går via Ösmo kyrka,
Torö kyrka och Torö butik, där det
finns möjlighet att stiga på.
Återfärd ca kl 14
från Ankarudden.
Ankomst Ösmo ca kl 14.45.

30 juli kl. 19.00, Ösmo kyrka
”Musik utan gränser”
Gunnar Klum, baryton
Mats Jansson, piano
Stickkafé varje fredag kl 14–16

Kom och sticka och ha trevligt.
Garner, stickor och trevligt sällskap finns
på plats, om du inte tar med eget.
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Lör 11/7 kl. 10–16
Kom och titta på vår vackra kyrka,
och lär dig något nytt om den!
Ulf Söderström berättar.
kl. 18.00 Helgsmålsbön
Allan Willny, präst

Ukulelekurs

Nu blir det en fortsättningskurs i
ukulelespel! Vi träffas:
Ons 17/6 kl. 17.30–19.00
Ons 24/6 kl. 17.30–19.00
Ons 8/7 kl. 12.30–14.00
Vi medverkar i ”Toner & tankar”
ons 8/7 kl. 14.00 och i högmässan
i Ösmo kyrka sön 12/7 kl. 11.00.
Kursavgift: 100 kr (200 kr om du
vill låna ukulele) – pengarna går
till vår Rumänieninsamling.
Lärare: Pär Engström
Anmälan till:
ami.ullman@svenskakyrkan.se

Söndag 7 juni

Ingen högmässa i
Ösmo kyrka

Vem är du?

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

Vad gör du på fritiden?
På fritiden umgås jag gärna med
familjen, det blir allt ifrån lek och
pyssel i trädgården och vid stugan i
Landfjärden till att vara med barnen
på bland annat handboll och dans.
Jag är en sångglad tjej som sjunger
i kör och som tycker om att hand
arbeta, framförallt att virka och
sticka.

Jag heter Annica Kilegård Brissman.
Jag är 39 år, uppvuxen i Landfjärden
och bor nu i Ösmo med min man och
två barn.

Våra kyrkoskatter

i stället åker vi på församlings
utflykt till Vårfruberga kloster
ruin.
Avfärd kl. 09.00 från ösmo kyrka,
09.05 från Ösmo centrum.
Återkomst ca 14.30
Medtag matsäck

Vad tror du att du
tror på?
Någon gång mitt i livet brukar de
andliga frågorna komma ikapp en.
Men vem skall man då prata med?
Folk kan ju tro att man har blivit
religiös, fast man bara har börjat
undra litet!
Nu har du chans att få samtala om
tro och livsfrågor i en avspänd och
öppen atmosfär!
Anmäl dig till KATEKUMENA
TET i Ösmo-Torö församling!
Vi startar i september.
Mer information hittar du på
www.osmotoro.se under fliken
”Lär dig mera” eller genom att
ringa kyrkoherde Peter Mourath
på 08-520 389 24.

Vad gör du i församlingen?
Jag är kyrkogårdsvaktmästare och
assistent samt hoppar då och då in
som kyrkvaktmästare.
Vad innebär det?
Som kyrkogårdsvaktmästare jobbar
jag med skötseln av församlingens
kyrkogårdar, minneslundar och dess
omgivningar. Jobbet som assistent
innebär att jag har hand om grav
administration och en del ekonomis
ka göromål. Som kyrkvaktmästare
träffar du mig framförallt vid begrav
ningar och urnsättningar.
Vad tycker du är extra roligt?
Mitt jobb är mycket varierande, men
det som känns extra roligt är de eko
nomiska och administrativa delarna
av jobbet.
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Under denna rubrik berättar vi om något i
våra kyrkor eller på våra kyrkogårdar.
Det kan vara en målning, eller något
intressant föremål.

En av Pictorbilderna i vår kyrka
hittar man inte i första taget, ef
tersom den finns bredvid orgeln,
i kyrkorummets sydvästra hörn.
Den föreställer profeten Jona som
hostas upp av den stora fisken.
forts.

Det jag finner extra roligt med
avbildningen är att det verkar som
om alla fiskens enzymer har gjort
sin verkan – Jona är inte bara na
ken, utan har blivit av med vart
enda hårstrå på kroppen också!
Ovanför fisken finns en figur
iförd medeltida mössa som håller
en textremsa i sin hand, vid sidan
av en annan textremsa. Båda tex
terna är försvunna – men utifrån
andra verk av Pictor kan man gissa
sig till vad som en gång har varit
skrivet. Den ena skulle då säga:
”Denne betecknar dig, Kristus, du
som uppstiger ur graven.” Perso
nen i mössa antas vara en profet
som med sin remsa säger: ”Som ett
lejons unge är Juda, min son.” Det
är ett citat från 1 Mosebok.
Oavsett om dessa gissningar är
korrekta eller ej ger det komiska
med den enzymbehandlade Jona
tankar om uppståndelsen som
sådan – vi kan inte föreställa oss
hur annorlunda allt blir när vårt
eviga hopp förverkligas! Och då
var det inte så konstigt att Jesu
vänner ibland hade svårt att kän
na igen honom när han visade sig
efter uppståndelsen.
Allan Willny

Bärare
sökes till jordbegravningar i
Ösmo och Torö kyrkor. Är du
intresserad ring Lars Faaren,
tel: 070-2622445.

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
Diakoniassistent
Christina Starck
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
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Kyrkokamrer
Gunvor Sandberg Börjesson
Tel: 08-520 307 02
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
076-776 15 75
Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76
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

