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Kyrkoherden har ordet
När löven faller ser vi längre. Så länge livet är fullt av allt det som 
vardagen innehåller skyms ofta sikten. Men när något händer som får 
vardagens brus att  tystna, då ser vi plötsligt saker som vi förut inte såg. 
Kanske har någon upplevt dett a i den stiltje som drabbade oss i våras på 
grund av ett  virus?
Det fi nns årstider i livet som inte följer de vanliga årstidernas rytm, men 
som förfl ytt ar oss mellan olika stämningslägen och ger oss olika per-
spektiv på livet.
När vi vandrar i sorgens landskap ser vi vissa saker. Förälskelsens 
årstid ger helt andra bilder. Barnaskapets, 
föräldraskapets och ålderdomens tider har 
sina sorger och glädjeämnen.
Men i alla dessa livets årstider fi nns stunder 
då löven faller.
Då blir luften högre och sikten klarare. Då 
anar vi sammanhang som vi tidigare inte 
har förstått , eller kanske sådant som vi visste 
som helt unga, men glömde under de många år då vi inte såg skogen för 
alla löv.
Ibland sammanfaller stunderna av klarhet med årstiderna. Det kan vara 
just så här års när löven faller i naturens höstlandskap som vi själva 
kommer i en sinnesstämning som handlar om eftertanke och kanske till 
och med om begynnande visdom.
Men säkert är det inte. Livets förklaringsstunder kommer inte på be-
ställning. 
Men det fi nns en röst som talar och kanske når den oss nu när som-
maren är över och löven faller?

Bön:
Gud, lär mig att  känna igen din röst bland alla röster,
att  se vad i livet jag måste släppa taget om för att  bli fri
och vad jag måste söka för att  bli hel som människa.
Amen.

Peter Mourath, kyrkoherde
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Mån 28/9
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa 
13 Syföreningen, församlingshemmet
Tis 29/9
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,  
fika i församlingshemmet
Ons 30/9
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo

Oktober
Fre 2/10
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo kyrka
Sön 4/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Kyrkokören, 
Willny
Mån 5/10
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Tis 6/10
13.00 Middagsbön i Torö kyrka, träff för 
daglediga i Snarberga, Torö
Ons 7/10
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Sön 11/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–15 Syföreningens skördemarknad
14 Andakt på Tallåsen
Mån 12/10
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Ons 14/10
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Tors 15/10
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet 
Dan Andersson: ”Kolvaktaren”, Barna Both
Lör 17/10
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 18/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Mån 19/10
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Ons 21/10
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Sön 25/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny, duett
Tis 27/10
13.00 Middagsbön i Torö kyrka, träff för 
daglediga i Snarberga, Torö

Allhelgonahelgen finns i separat  
annons på sidan 4. 

November
Mån 2/11
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Tis 3/11
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika i  
församlingshemmet
Ons 4/11
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Fre 6/11
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo kyrka
Sön 8/11
11 Temamässa i Ösmo kyrka, musik från 
klostret Iona, körsångare, instrumentalister
Mån 9/11
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa 
13 Syföreningen, församlingshemmet
Ons 11/11
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Tors 12/11
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet 
”Taube och vi”, Unni Eriksdotter, Allan Willny
Sön 15/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 16/11
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Ons 18/11
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Lör 21/11
16.00 Beethovenkonsert i Ösmo kyrka 
Se sid 5.

Kalender 
September
Tis 1/9
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,  
fika i församlingshemmet
Ons 2/9
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Fre 4/9
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo kyrka
Lör 5/9
Stiftsfest - Läs mer på vår hemsida!
Sön 6/9
10 Pilgrim Ösmo, start vid Ösmo station och 
vandring upp till kyrkan.
11 Högmässa utomhus vid Ösmo kyrka, Willny, 
Tyresö kammarkör. Vid regn i kyrkan. 
14 Andakt vid Tallåsen
Tis 8/9
13.00 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga i Snarberga
Ons 9/9
9.30 Kyrkstunden – terminsstart. Se sid 6. 
17-20 Stickkontakt
Sön 13/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 14/9
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Ons 16/9
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Tors 17/9
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet 
”Till Finlands räddning och Sveriges  
heder”, Sara Frykman
Lör 19/9
11 Högmässa i Torö kyrka, Willny
Sön 20/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 21/9
11-14 Äntligen måndag, Snickerboa
Ons 23/9
10 Musiklek i Ösmo kyrka, korvgrillning 
vid Sockenstugan
17-20 Stickkontakt i Sockenstugan, Ösmo
Sön 27/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, ÖsMotetten, 
Mourath
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Med anledning av corona-pandemin 
reserverar vi oss för att det kan 

komma att ske ändringar i planerad 
verksamhet med kort varsel! Där-

med kan det hända att annonser och 
predikoturer i Nynäshamnsposten 
inte är helt tillförlitliga. Besök vår 

hemsida för att få den senaste infor-
mationen! www.osmotoro.se
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Beethoven 250 år
Min hemstad Kolozsvár i Transsylva-
nien var platsen för en bisarr händelse. 
Året var 1814. På en av stadens regel-
bundna musikaftnar stod två falanger 
mot varandra, en som var för och en 
som var mot Beethoven. En kväll gick 
motsättningen så långt att i ena hör-
net av rummet brändes Beethovens 
C-dur sonat op. 53 (Waldstein)  och i 
andra hörnet ett verk av en idag helt 
bortglömd tonsättare. Det är anmärk-
ningsvärt att Beethoven, vid den tiden 
en solitär avantgardetonsättare, väckte 
så starka känslor.
Busoni, den italienske pianisten och 
tonsättare sa: ”Bach är Gud, Mozart är 
ängeln och Beethoven är människan”.

Uppväxten  
Beethoven föddes i staden Bonn, 
Kurfurstendömet Köln 1770. Kurfur-
sten Max Franz von Habsburg, yngste 
bror till kejsaren Joseph II, kom att bli 
en tonårsidol som formade Beetho-
vens radikala och upplysta politiska 
identitet. Hans livsåskådning, politiska 
åsikter, religiösa tro, hans syn på sin 
egen mission var präglade av upplys-
ningens idéer utan att han var någon 
samhällsomstörtande revolutionär. 
Han kunde ansluta sig till den franska 
revolutionens krav på frihet utan att 
för den skull kräva revolution.

Beethovens familj tillhörde det lägre 
borgerskapet. Men som hovmusiker 
började han en klassresa på residen-
set, i kyrkan, vid adelns och de rika 
borgarnas hem, och fortsatte sitt 
segertåg genom Wiens adliga salonger. 
Vid 25 var han en av tidens yppersta 
pianister. Adeln blev nästan chockad 
över hans sätt att vara. Beethoven 
uppträdde som en jämlike, den sociala 
strukturen hade förändrats. Det är 
historiens första fria, stolta komponist 
och självständiga konstnär vi upplever, 
ingen ”musiklakej” som Haydn eller 
Mozart. Sällskapslivets konventioner 
och samhällets högre auktoriteter 
böjde han sig inte för. Han levde på 
både mecenater och kommers. Denna 
process innebar samtidigt en distans- 
ering till de lägre klasserna. Han var 
ingen anhängare av jämlikhet.

   Beethovens grav

Religionen
Beethoven var troende men han tog 
bestämt avstånd från all slags dogma-
tism och såg kyrkans strukturer och 
maktutövning som en del av den abso-
lutistiska feodala samhällsordningen. 
Han var övertygad om att konsten 
hade en gudomlig dimension. 
Som en reaktion mot upplysningens 
rationalism hävdade han ”Sturm und 
Drang”-rörelsen, inspirationens och 

fantasins betydelse och hämtade kraft 
från världar som inte kunde förklaras 
med hjälp av förnuft och vetenskap. 
Beethoven lämnade Haydns och 
Mozarts 1700-tal, ”wienklassicismen”, 
bakom sig och röjde väg för romanti-
ken och de storslagna känslostormar-
na.  Individualitet och originalitet blev 
nya hedersbegrepp. 
Pianosonaterna
Beethovens 32 pianosonater räknas till 
pianolitteraturens viktigaste milstenar 
och samtidigt återspeglar och doku-
menterar de tonsättarens utveckling. 
Sonaterna representerar speciella 
stadier i konstnärens inre liv. I den 
här betydelsen kan vi tolka hela hans 
stora produktion som en självbiografi i 
musikens form.

Den berömda ”Pathétique” som fick 
namnet av Beethoven själv gav upphov 
till många spekulationer. Var det ett 
dolt revolutionärt budskap, grekiskt 
drama, eller förtvivlan över sin begyn-
nande dövhet? Här möter vi det nya 
språket, en ung men fullvuxen Beetho-
ven som ersatte det galanta och läckra 
pianospelet med en otyglad naturkraft. 
Det måste ha gått en chockvåg genom 
publiken när det första tunga ackordet 
slogs an och dröjde kvar flera sekun-
der. Den långsamma inledningen följs 
av ett eldigt, upprört Allegro som ett 
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Beethovens sista timmar
Beethovens sista timmar i livet 

beskrivs i ett brev av vännen och ton-
sättaren Anselm Hüttenbrenner:  

”Från klockan 3 på eft ermiddagen, 
då jag kom, till klockan 5, pågick 

dödskampen. Beethoven var med-
vetslös och det enda som hördes var 

hans rosslingar. Så lystes rummet 
upp av en blixt och följdes av en 

häft ig åskknall.
Eft er detta oväntade och överraskande 

naturfenomen, öppnade Beethoven 
ögonen, höjde höger hand och blick-
ade uppåt med knuten näve som om 

han ville säga: ”Jag trotsade er, ni 
onda makter! Vik hädan från mig! 

Gud är med mig.” Det var också som 
om han likt en djärv fältherre anro-
pade sina trupper: ”Mod, soldater! 

Framåt! Lita på mig! Segern är vår!”
När den lyft a handen sjönk ned mot 
sängen, slöt sig hans ögon till hälf-

ten. Min högra hand låg under hans 
huvud, min vänstra vilade på hans 
bröst. Inget andetag, inget hjärtslag 
mer! Den store tonmästarens genius 
lämnade denna bedrägliga värld för 

sanningens rike. Jag slöt de halvt 
öppna ögonen, kysste dem, och se-
dan pannan, munnen, händerna. På 
min begäran klippte fru van Beetho-
ven en hårlock från den avlidne och 

gav den till mig som ett minne av 
Beethovens sista ögonblick.” 

(Översättning av Åke Holmquist)

raseriutbrott. Den lidelsefulla upp-
rördheten i första satsen förvandlas till 
ett gudomligt Adagio, en romantiskt 
smärtsam vacker musik. Någon har 
sagt att Beethoven livet igenom var 
förälskad. Han gift e sig aldrig men 
hade fl era passionerade förhållanden. 
Sonaten påminner om ”Ödessymfonin”, 
”femman”, båda i c-moll. Två verk som 
tycks gestalta Beethoven-myten: den 
mot ödet ensamme, kämpande titanen 
som bara kan segra genom strid.  
Barna Both, kyrkomusiker

Till 
Beethovens minne

 ”Musik & lyrik” 
Lör 31/10 i Ösmo kyrka kl. 16.00

Barna Both, sång
Unni Eriksdotter, piano

Lör 21/11 kl. 16 i Ösmo kyrka
Minneskonsert och

temagudstjänst
Ludwig van Beethovens Gellertsånger 

op. 48 utgör ryggraden i konserten. 
”Det är en sångsamling komponerad 

över ord av C. F. Gellert ur dennes 
Geistliche Oden und Lieder. Gel-

lert var prästson och själv professor i 
med teologi närbesläktade ämnen vid 
universitetet i Leipzig. Oavsett skillna-
der mellan Beethovens katolicism och 
Gellert’s tidspräglade nyttoreligiösa tro 
i upplysningstidens anda rymmer text 

och musik en beskrivning av andligt liv 
i balans mellan himmelskt och jordiskt i 

kärlek och med lovsång.”
Nils Crona ur förordet till den Svenska 

utgåvan av Gellertsångerna 1986
Medverkande: Katarina Rudérus,

Barna Both, Peter Mourath

Episoder ut Beethovens liv
Hämtat ur Åke Holmquists Beethoven-
biografi :        
Beethoven var främmande för etiket-
tens regler. Man försökte tvinga ho-
nom att uppträda som det anstod sig, 
men det var outhärdligt för honom. 
Han lovade visserligen att bättra 
sig, men en dag när han, som han 
uttryckte det, fått sig en ”predikan i 
hovetikett”, blev han ytterst upprörd 
och gick raka vägen till ärkehertigen. 
Den godhjärtade ärkehertigen skrat-
tade åt vad som hänt och gav order 
om att låta Beethoven vara; han mås-
te tas emot som den han var.
Beethovens lidelse för 
sanningen förleder honom 
oft a att gå för långt. En 
ung man spelade för 
honom, och Beethoven 
sade: ”Ni måste spela länge innan ni 
förstår att ni inte kan något.”

Fortsättning på sidan 6.

sanningen förleder honom 

Tack!
Till våra fantastiska gäster som 

besökt vårt nya

Våffelcafé Gudagott 
Stort TACK också till våra underba-
ra volontärer som med stort hjärta, 
ork och tålamod hjälpt till med allt 

runt caféet. Utan er hade vi inte 
klarat det! /Anki
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Gudstjänst med musik från 
Iona

Sön 8/11 kl. 11 i Ösmo kyrka
Projektkör, instrumentalister

Repetition lör 7/11 – vill du vara 
med och sjunga eller spela? 

Anmäl dig till Unni:
unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se

Tel: 08-520 309 24 

Allhelgonahelgen

Fre 30/10
Kaff eservering i Ösmo 14-18

Lör 31/10
Kaff eservering på Torö 12-18

Kaff eservering vid Ösmo kyrka 12-16
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

16 Musik och lyrik i Ösmo kyrka, 
Musik av Beethoven

Barna Both, sång, Unni Eriksdott er, piano
Peter Mourath, textläsning

Sön 1/11
11 Högmässa med ljuständning i Torö 

kyrka, Kyrkokören, Mourath

14-16 Kaff eservering vid Ösmo kyrka
16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka, 

Kyrkokören, Mourath

 

Lördag 5 september
I år är det stift sfest - men inte som van-

ligt! Mer info på vår hemsida!

Syföreningens 
Skördemarknad

Sön 11/10 kl. 12–15 
i församlingshemmet, Ösmo
Försäljning av syföreningens 

alster, kaff eservering med 
hembakat. 

alster, kaff eservering med 

Musiklek i barnens kyrka

Ösmo kyrka

Ons 23/9 kl. 10

Musiklek i barnens kyrka

Ösmo kyrka

Ons 23/9 kl. 10
Sjung, se och smaka – en 
upplevelse för alla sinnen 

för barn med vuxen. 

Efteråt grillar vi korv 
(pris 10 kr)

”Kyrkstunden” 
är en öppen verksamhet med sång-
och-lek för barn 0-5 år med vuxen.
Varje onsdag förmiddag under ter-

minstid öppnar vi Sockenstugan, som 
är en hemlik, mysig miljö vid vackra 

Ösmo kyrka.

9.30 öppnar vi.
10.00 Sång- och rörelsestund.

Däreft er fi kar vi tillsammans, och 
sedan kan man leka fram till

11.30 då vi stänger.
Start ons 9/9.

Välkomna!

Fortsättning från sidan 5:
Beethoven gick oft a omkring i staden 
i smutsiga och trasiga kläder av 
gammalmodigt snitt. År 1820 skulle 
han till och med ha blivit tagen för 
en luff are och arresterats av polisen.
Beethoven berättade vem han var 
men polismannen lät sig inte över-
tygas: ”Ni är ett patrask för så ser 
Beethoven verkligen inte ut.”
Beethoven hade ett 
häft igt temperament. 
En dag åt han middag 
på restaurang och 
kyparen serverade 
honom fel rätt. När 
Beethoven påpekade det 
fi ck han ett inte särskilt hövligt svar. 
Han tog då tallriken och kastade den 
på kyparen så att såsen rann över 
hans ansikte. Till slut började också 
Beethoven skratta när han såg kypa-
ren med sås rinnande över ansiktet 
som han försökte slicka i sig. 

Beethoven verkligen inte ut.”

Beethoven påpekade det 
fi ck han ett inte särskilt hövligt svar. 

Studiecirkeln 
Historiegrävarna

Vi fi ck avbryta studiecirkeln i våras 
p.g.a. corona. Vi planerar att försöka 

igen i höst! Start den 13/10.

Vill du veta mer? Kontakta 
Peter Mourath, tel 08-520 316 65
peter.mourath@svenskakyrkan.se
Allan Willny, tel 08-520 309 02
allan.willny@svenskakyrkan.se
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Välkommen till oss! 
I höst kommer vi att få anpassa våra 
verksamheter p.g.a. coronapandemin. 
Vi har dock som målsättning att så 
mycket som möjligt ska kunna rulla 
på, men kanske under andra former, 
då vi självklart följer rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. 
Aktuell information hittar du alltid 
på vår hemsida: www.osmotoro.se

Gudstjänst
Varje söndag firar vi högmässa i Ösmo kyrka 
kl. 11. På Torö firar vi gudstjänst cirka en 
gång i månaden, och ibland i andra for-
mer. Se vår hemsida för aktuell info!  

Internationella gruppen
är några eldsjälar i alla åldrar som träffas 
ett par gånger per termin och planerar 
och genomför aktiviteter för att samla in 
pengar till ett projekt i Rumänien och ett 
i Tanzania.Vill du hjälpa oss? Kontakta 
Johan Demarkesse. 

Just as you are
Torsdagar kl. 18–21 i Sockenstugan för 
ungdomar 14 år och uppåt. För info kon-
takta Allan Willny eller Nina Åkerlind. 
Start 12/9.

Katekumenatet 
En samtalsgrupp för vuxna. I katekume-
natet låter vi vår egen erfarenhet möta 
andras med den kristna berättelsen som 
bakgrund och inspiration. Mer info får du 
av Peter Mourath. 

Konfirmationsläsning
Vi träffas en helg i månaden under termi-
nen och avslutar med ett tiodagars läger på 
Stjärnholm under sommarlovet. 
Start i september. Kontakta Nina eller 
Allan för mer information.

Kyrkstunden
Onsdagar kl. 9.30-11.30 för barn 0-5 år 
med förälder/vuxen. Sångstund, lek och 
fika. Mer info får du av Ami Ullman eller 
Nina Åkerlind. Start 9/9.

Körer 
Vox Nova –  årskurs 2–3: tis 15–15.30,  
Vox Stella – årskurs 4 och uppåt: tis 15.45–
16.30. Anmälan till Katarina Rudérus eller 
Unni Eriksdotter.  
Kyrkokören – körsång för vuxna. Torsdagar 
kl. 19. För info kontakta Unni Eriksdotter. 
ÖsMotetten  –  vår projektkör inför 2021 
för körvana och notläsande körsångare. Vi 
har plats för en bas och två tenorer. Prov-
sjungning tillämpas.

Orgelmusik
En tisdag i månaden kl. 09.15 – 09.45 i 
Ösmo kyrka.  Fika i församlingshemmet. 
Start 1/9.

Retreat
Helgen 23–25 oktober har du möjlighet att 
åka med på en retreat som församlingen 
ordnar. Anmälan till Peter Mourath senast 
13/9. 

Snickerboa
Måndagar kl. 10. Start 14/9. 

Stickkontakt
Varje onsdag kl. 17–20 i Sockenstugan.  
Info får du av Johan Demarkesse. 

Syföreningen
träffas i församlingshemmet en måndag i 
månaden kl. 13.00. För info kontakta Anita 
Lundin tel: 070-332 36 18

Tisdagsgruppen
Barn från årskurs 2 träffas i församlings-
hemmet från 13.30–16.30. Vi pysslar, 
pratar och äter mellanmål. Barnens nyfi-

kenhet och intressen får fylla verksam-
heten. Kan kombineras med att sjunga i 
någon av barnkörerna. Mer info får du 
av Nina Åkerlind.

Torsdagslunch
En torsdag i månaden i församlingshem-
met, Ösmo. Kl. 11.30 musik/föredrag/
allsång. Kl. 12.00 Lunch, kaffe och kaka. Vi 
avslutar kl. 13. Kostnad för lunchen: 50 kr. 
Start 17/9.

Träff för daglediga
En tisdag i månaden. Start med mid-
dagsbön i Torö kyrka kl. 13.00. Därefter 
fika och trevlig samvaro fram till 15.00 i 
Snarberga, Torö. Start 8/9.

Ukulelegruppen
Vi är några stycken som träffas spora-
diskt och medverkar i olika samman-
hang lite då och då. Anmäl intresse till 
Ami Ullman.

Äntligen måndag
Måndagar kl. 11–15 i Sockenstugan. 
Inled veckan mjukt i mysig miljö. Läs en 
tidning, fika, ät en enkel lunch och ”bara 
var”. Start 14/9. 

Ny hemsida – samma adress!
Vi har gjort om vår hemsida  – vi hoppas 
att du ska gilla den! www.osmotoro.se
Kom gärna med synpunkter till:
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se 

Kontakta oss:
Tel: 08-520 300 11.  
Fler telefonnummer och e-postadres-
ser hittar du på nästa sida eller på vår 
hemsida. 

Vi finns även på facebook och Youtube!



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-toro.forsamling@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/informatör
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
Tel: 08-520 309 24 
SMS: 076-101 26 74
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
SMS: 070-284 21 68
Kyrkokamrer 
Hillevi Nisser
Tel: 08-520 307 02

Husmor
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66 
SMS: 076-776 20 08

Assisterande husmor/vaktmästare
Anki Holmsten 
Tel: 073-804 80 05

Kyrkogårds- och fastighetschef 
Lars Faaren 
Tel: 08-520 306 76 
SMS: 070-262 24 45

Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare
Therése Bender Berg 
Tel: 08-520 273 69
SMS: 070-229 11 67  

Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman  
Tel: 08-520 305 02
SMS: 076-776 15 75

Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76  

Kyrkorådets ordförande 
Susanne Stjärnkvist 
Tel: 070-683 88 25

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 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

Swish internationella gruppen:
123 350 2556
Swish servering: 
123 327 5187
Swish kollekt:
123 157 5273

Vi samarbetar med
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Aktuellt på kyrkogården  

I rabatterna på kyrkogården i Ösmo har vi 
en tanke om att ha en så lång blommande 
säsong som möjligt samtidigt som det ska 
vara relativt lättskött. Täckande växtlighet så 
gott det går som gör att ogräset minimeras.

Säsongen börjar med påskliljor och 
pingstliljor i april. De är lökväxter som 
återkommer år efter år och som avlöses 
av tulpaner och prästkragar. Sedan följer 
löjtnantshjärta, rhododendron, iris, pioner, 
liljor, vallmo, rosor, trädgårdsnäva, ölands-
tok, spirea och kornell. Senare på säsongen 
blommar kärleksört och ljung. Några väx-
ter är mest gröna men otroligt vackra ändå 
som hostan. Flera olika sorter med olika 
mönster och nyanser finns i rabatterna.

En av mina favoriter är smultronschers- 
minen. Den blommar med små, vita blom-
mor i juni och har en helt fantastisk doft. 
Den passar bra som avgränsande häck och 
är relativt lättskött. Man gallrar ur gamla 
grenar med några års mellanrum. 

En växt som blommar senare på säsongen 
är gullris. Den kan bli nästan 2 meter hög 
och har gula blomklasar. När jag var liten 
hade vi en stor, rund rabatt med bara gull-
ris. Var och varannan dag  fick man gå in 
där och leta badmintonbollar och krocket-
klot. Blommorna var ju högre än jag, så det 
var som en skog där inne.

 En av besökarnas favoriter på kyrko-
gården har jag förstått är höstliljan. Små, 
starkt röda blommor växer tätt på en 
stängel i augusti–september. Den finns i 
andra färger också men vi har den röda 
varianten. Vilken är din favorit?
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare


