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Maria - mer än en mor



Kyrkoherden har ordet
Pandemin håller på att klinga av. Tror vi. Hoppas vi, utan att egentligen veta.
Men oron lever kvar, för det brukar oro göra, och med den har vi fått nya ord att 
förhålla oss till: ”Vaccinpass” är ett av dem.
Det fi na med ett vaccinpass är att det öppnar dörrar för den som har det, möjlig-
heter att resa och delta i saker. Men den oro som fi nns bakom ordet stänger också 
dörrar och delar upp oss människor i dem som är fullvaccinerade och dem som 
inte är det.
Det fi nns förstås skäl att införa dessa pass, det har med försiktighet att göra. Man 
vill hindra smittspridning och i förlängningen rädda liv. Men en eff ekt av pande-
min är att risken ökar att vi börjar se på varandra i termer av ”vi” och ”de”.
Och den uppdelningen har vi alltid haft  mer än nog av. Inte minst i vår tid där 
klimatet hårdnar i sociala media och vi allt oft are avkrävs ett ställningstagande som 
handlar om ”antingen-eller”. Det blir allt svårare 
att vara ”mittemellan” eller ”både-och”.
När Petrus möter Jesus för första gången ger han 
uttryck för samma sak. Han blir överväldigad av 
mötet, men det gör samtidigt att han upplever sig 
själv som ”fel”. 
”Lämna mig Herre, jag är en syndare”, säger han.
Och han har förstås rätt, tycker vi nog i vår tid 
som så oft a eft ersträvar det perfekta. Inte kan väl gudsmannen Jesus beblanda sig 
med en olärd fi skarpojke med vacklande moral?
Men det är just det han kan! Han sätter det till och med i system. Han samlar inte 
de perfekta omkring sig. Han frågar inte eft er vår förträffl  ighet. Han är inte intres-
serad av vår uppdelning i ”vi” och ”de” och den likriktning där alla måste tycka lika 
för att inte förföljas i sociala media.
Senare är hans eft erföljare Paulus inne på samma linje: ”Här är inte jude eller grek, 
här är inte slav eller fri, här är inte man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.”
Och kanske har Paulus hittat nyckeln till det hela när han säger att Guds kraft  blir 
störst i vår svaghet? Det är inte vår svaghet som står i vägen för Guds möjligheter 
utan vårt fasthållande vid vår egen förträffl  ighet.
Den läxan har kyrkan stavat på sedan dess och när man har vågat vara öppen med 
sin svaghet och uppmuntra en gemenskap där människor får mötas på ”bristens 
plan”, så har oväntade dörrar öppnats till välsignelse för alla.
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
November  
Tis 23/11
13 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga i kyrkan
Ons 24/11
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13-15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 25/11 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
Lör 27/11
18 Helgmålsbön med musik, se sid 6.
Sön 28/11  Första advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath, 
Ensemble ur Kyrkokören, brass
12–15 Adventsmarknad, se sid 6.
15 Gudstjänst i Torö kyrka, Mourath
Kyrkkaffe & våffla i Snarberga

December
Ons 1/12
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13-15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 2/12 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
Lör 4/12
16 Adventsmusik i Landsorts kapell, 
Damkvartett, se sid 6.
Sön 5/12 Andra advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath, 
Ensemble ur Kyrkokören
Ons 8/12 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka
13-15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 9/12
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
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Lör 11/12
16 Julkonsert i Ösmo kyrka, se sid 6.
Sön 12/12 Tredje advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Lör 18/12
16 Konsert i Ösmo kyrka, se sid 6.
Sön 19/12 Fjärde advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ensemble ur kyrkokören.

Januari
Lör 1/1  Nyårsdagen 
16 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 2/1  Sön efter nyår 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tors 6/1  Trettondedag jul 
16 Temamässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 9/1  
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Tis 11/1 
13 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga i Snarberga
Sön 16/1 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 17/1 
13–15 Syföreningen, församlings- 
hemmet, Ösmo
Ons 19/1 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt i Sockenstugan
Tors 20/1 
11.30 Torsdagslunch, församlingshemmet
Sön 23/1 
Sammanlyst gudstjänst till Strängnäs 
domkyrka kl. 11. Se sid 7. 

Tis 25/1 
Tisdagsgrupp och barnkör-start!
Ons 26/1 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 27/1 
14 Andakt på Tallåsen 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
Lör 29/1 
16 Konsert i Ösmo kyrka, se sid 5.
Sön 30/1 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, mottagande 
av Fredrik Sollner

Februari
Ons 2/2 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 3/2 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
Sön 6/2  Kyndelsmässodagen 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath 
15 Gudstjänst i Torö kyrka, Mourath
Mån 7/2 
13–15 Syföreningen, församlings- 
hemmet, Ösmo
Tis 8/2 
13 Middagsbön i Torö kyrka,  
träff för daglediga i Snarberga
Ons 9/2 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 10/2 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan
Sön 13/2 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny/Soll-
ner, konfirmander medverkar

Julens och nyårshelgens guds- 
tjänster hittar du på sidan 6.
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Mer än en mor
Den fjärde advent är numera en av 
kyrkoårets Mariadagar i Svenska 
Kyrkan. Den hamnar lätt i skuggan 
av själva julen, men också av Kyn-
delsmässodagen och Jungfru Marie 
bebådelsedag som är mer välkända 
Mariadagar i vår svenska tradition.  
Det är som sagt precis före jul, då vi 
firar Jesu födelse. Då blir det naturligt 
att precis innan dess hylla flickan som 
sa ja till att bli Jesu mor.

Mariastaty i Ösmo kyrka

För det är en flicka hon var. Enligt 
traditionerna i dåtidens judiska 
samhälle skulle en flicka trolovas när 
hon var tretton och gifta sig när hon 
var fjorton. Det betyder att Maria vid 
Jesu födelse inte ens var lika gammal 
som våra dagars konfirmander. Vi 
kan ha synpunkter på detta – men när 
det hände var det nog ingen som ens 
höjde på ögonbrynen. En trolovad 
flicka bar också titeln jungfru, vilket 
öppnar för en helt annan diskussion i 
vår märkliga tid som är osunt fixerad 

vid fysik och biologi i ett samman-
hang där Gud med hjälp av en ung 
flicka vill visa oss på en viktig andlig 
dimension. Kyrkofadern Augustinus 
uttrycker det mycket bra: Precis som 
Jesus inte har någon far på jorden har 
han ingen mor i himlen. Att Maria 
födde Gud själv i Jesus är alltså fören-
ingen mellan himmel och jord, tid och 
evighet, Gud och människa manifes-
terad. Till det behövdes denna flicka.

Men flickan var otroligt modig. Ge-
nom att tacka ja till uppdraget utsatte 
hon sig bokstavligt talat för livsfara. 
Utomäktenskapliga barn kunde resul-
tera i stening till döds för mamman. 
Hennes tveksamhet inför uppdraget 
handlade dels om att hon lika lite som 
vi kunde begripa hur Gud skulle bära 
sig åt för att göra henne till mamma. 
Men hon behövde också höra från 
änglen Gabriel att det som var Guds 
vilja med henne skulle gå väl. Utöver 
skyddet från Gud hade hon en myck-
et förstående fästman i Josef. Han tog 
helt enkelt rollen som adoptivpappa 
till Gud som blivit människa. Det 
har vi dessvärre inte heller pratat så 
mycket om i vår tradition…

 Den otroligt modiga flickan var from 
med fromma föräldrar. Annars hade 

Ons 16/2 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt, Sockenstugan

Tors 17/2 
11.30 Torsdagslunch, församlingshemmet 
18 Kyrkans unga (KU) i Sockenstugan

Sön 20/2 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Ons 23/2 
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
11.45 Middagsbön i Ösmo kyrka 
13–15 Stickkontakt, Sockenstugan

Tors 24/2 
14 Andakt på Tallåsen 
18 KU i Sockenstugan

Sön 27/2 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Ensemble ur 
Kyrkokören, Willny/Sollner 
15 Gudstjänst i Torö kyrka, Willny/Sollner

Tis 1/3 
19 Dårarnas fest, församlingshemmet. 
OBS! Föranmälan senast 23/1!
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Nyfiken på

Syföreningen?
Välkommen att kontakta 

Anita Lundin
tel: 070-332 36 18.

Södertörns brass spelar 
kvinnliga tonsättare! 

Lör 29/1 kl. 16 Konsert i Ösmo kyrka

   När Mats Svensson som leder Söder-
törns Brass hörde av sig och undrade om 
vi ville ha en konsert med dem i Ösmo 
kyrka, svarade jag som jag alltid gör nu 
för tiden: “ja, om ni har ett program med 
kvinnliga tonsättare eftersom det är det vi 
prioriterar under 2021 och 2022”.    
Det spontana svaret från Mats var att det 
hade de inte. Fanns det kvinnliga kompo-
sitörer som skrev för brass? Fanns det så 
många att det skulle räcka till ett konsert-
program? Nu raljerar jag lite – med Mats 
goda minne – men så har responsen varit 
från många när vi har berättat om för-
samlingens projekt med fokus på kvinnor. 
   Men Mats gick hem och plöjde igenom 
orkesterns notarkiv och återvände med 
ett konsertförslag! Han fick ett tips från 
oss på ett musikstycke för brass av Imo-
gen Holst. Detta gav inspiration till ett 
djupare sökande efter musik skriven för 
brassband av kvinnliga kompositörer.  I 
det arbetet har Södertörns Brass notarkiv 
utökats väsentligt med kvinnliga tonsät-
tare!
   Det är med glädje och stolthet vi inleder 
2022 med denna konsert! Vi kommer att 

få höra musik skriven av bl a Imogen 
Holst, Rebecca Lundberg (engelsk trom-
bonist trots sitt svenskklingande namn), 
Evelyn Glennie (slagverkare, döv sedan 
12 års ålder, fick Polarpriset 2015!) och 
även ett mindre stycke av Elfrida Andrée 
som är arrangerat för brass. Missa inte 
detta tillfälle!

Även under 2022 kommer all friståen-
de musik i gudstjänster och konserter 
vara skriven av kvinnor. Jag avslöjar 
ingenting, men en del kommer att bli 
framfört för första gången i Sverige!
Unni Eriksdotter, kyrkomusiker

Som den du är…
Jag får ibland frågan om man kan 
komma till kyrkan på gudstjänst eller 
församlingens verksamheter även 
om man inte är särskilt religiös eller 
säker på att man tror på Gud. 

Såklart är du välkommen till kyrkan 
som den du är, med allt du är! 

Kyrkan i Ösmo-Torö församling vill 
vara en plats dit du kan komma med 
det du bär på, delta i gemenskap där 
vi hjälps åt att hitta kraft och inspira-
tion. En plats för en stunds inspira-
tion och kanske en stund av sinnesro.   
Har du frågor och funderingar kring 
tro och tvivel, vetande, religion, kris-
tendom och vill prata med andra? 
Kom som den du är… följ med och se!

Johan Demarkesse, diakon 
johan.demarkesse@svenskakyrkan.se
Tel 08-520 382 82

hon antagligen inte förstått att Gabriel 
var en ängel – en uppväxt med myck-
et bön öppnar för det som de utan de 
erfarenheterna har svårt att se. Det 
finns forskning vars resultat anty-
der att Marias föräldrar – Anna och 
Joakim – var med i en speciell krets av 
fromma, bedjande människor och att 
de fostrade sin dotter i den andan. 

Den otroligt modiga och from-
ma flickan var slutligen osjälviskt 
tjänstvillig. Hon frågade inte ängeln 
vad hon hade att vinna på uppdraget, 
utan ställde sig till Guds förfogande 
med det hon var och hade. Att ställa 
sig till Guds förfogande är väl egent-
ligen grundtanken med all bön. Och 
det var just det hon gjorde.

En modig, from och tjänstvillig flicka 
har åtskilligt att lära oss. Särskilt som 
tidsandan vi lever mitt i knappast 
ställer upp på alla dessa punkter. 
Särskilt den sista av dem är så härligt 
otidsenlig att det verkligen är på sin 
plats att ropa Ave Maria! (Var hälsad 
Maria!)

Allan Willny
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Stjärnor i mörka fönsterStjärnor i mörka fönster

Helgsmålsbön i adventstid
Lör 27/11 kl. 18 i Ösmo kyrka
Eriksdotter & Rudérus, sång/piano

Peter Mourath, präst

Sön 28/11 Första advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka
Ensemble ur Kyrkokören

Brasskvintett, Mourath
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Jul- & nyårshelgernaJul- & nyårshelgerna
Fre 24/12 Julafton

11 Samling vid krubban, Ösmo kyrka, Willny
11 Samling vid krubban, Torö kyrka, Mourath

Lör 25/12 Juldagen
06 Julott a i Ösmo kyrka, Willny

08 Julott a i Torö kyrka, Willny

Sön 26/12 Annandag jul
16 Temamässa i Ösmo kyrka, Willny

Text & musik: Willny/Rudérus

Fre 31/12 Nyårsafton
16 Nyårsbön i Torö kyrka, Mourath

God Jul & Gott  Nytt  År!God Jul & Gott  Nytt  År!

Kvinnornas år!

Julkonsert
Lör 11/12 kl. 16 i Ösmo kyrka

Ensemble ur Kyrkokören
Mats Sjöblom, kontrabas

Elisabet Sköld, piano
Katarina Rudérus, dirigent

Kvinnornas år!

Julkonsert
Lör 18/12 kl. 16 i Ösmo kyrka

ÖsMotetten
Musiker

Eriksdotter & Rudérus, dirigeringAdventsmarknadAdventsmarknad
28/11 kl 12-15

Välkommen till Stickkontakts 
adventsmarknad med kyrkkaff e, lotteri, 
hantverk och hembakat. Alla intäkter 

går till Internationella gruppens 
projekt i Tanzania och Rumänien.

Mys, fynda och fi ka! Vi ses i försam-
lingshemmet vid Ösmo kyrka.

Vill du veta mer om Stickkontakt eller 
Internationella gruppen? 

Kontakta diakon Johan Demarkesse, 
08-520 382 82.

AdventsmusikAdventsmusik
Lör 4/12 kl. 16 

i Landsorts kapell

Musik av kvinnor.

Sång av damkvartett:
Helena Lindqvist

Carin Christoff ersson
Unni Eriksdotter
Katarina Rudérus

Julkonsert

Sön 19/12 Fjärde advent
Maria, Jesu morMaria, Jesu mor

11 Högmässa, Ösmo kyrka
Ensemble ur Kyrkokören

Willny
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Dårarnas fest!Dårarnas fest!
Tisdag 1/3 kl. 19.00
Församlingshemmet
En galen kväll!   

Sista kvällen innan fastan börjar 
kulminerar karnevalen – den 
galna festen innan vi går in i 
allvaret. Medan vi frossar på 

semlor är det öppen scen i För-
samlingshemmet för allehanda 
tokigheter – vitsar, sketcher, 
galna sånger och vad som än 
dyker upp! Helt okyrkligt och 

stolligt. En del av oss har förbe-
rett galenskaper och hoppas på 
insatser från alla som har lust. 

Vi vågar dock inte vara helt 
galna – vi behöver veta hur 
många som kommer så att 

semlorna räcker. 
Därför behöver vi en

Anmälan till 
pastorsexpeditionen 
från 17/1 till 23/2 

Tel: 520 300 11
hillevi.nisser@svenskakyrkan.se

Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!

Första advent på ToröFörsta advent på Torö

Den 28/11 kl. 15.00 är det gudstjänst 
i Torö kyrka, däreft er gräddar loka-
la församlingsmedlemmar våffl  or i 

Snarberga, vår lilla församlingsstuga i 
”kyrkkurvan”. 

Vill du vara med och grädda våffl  or 
vid något tillfälle? Eller vill du veta 
mer om församlingens diakonala 
aktiviteter för daglediga på Torö? 

Kontakta Anki Holmsten på 
tel 073-804 80 05

Vi ses i varm och god gemenskap!

STICKKONTAKT

Gillar du att sticka, snickra, sy, an-
nat hantverk/handarbete? Saknar 

du prat- och fi kakontakter? 

När: Varje onsdag kl 13-15.
Var: I Sockenstugan vid Ösmo kyrka
Hur: Vi samlas under lättsamma 
former. Församlingen har material 
mm och bjuder på fi ka. Vid ett par 
tillfällen per år ordnar vi marknad 
i samarbete med Internationella 
gruppen. 

OBS att STICKKONTAKT nu 
träff as på dagtid. ”Snickeboa” är 

tillgänglig samma tid.
Diakon Johan Demarkesse berättar 

mer på tel 08-520 382 82. Vi ses!
Strängnäs 23/1

Fredrik Sollner som kommer att fi n-
nas i vår församling under sitt första 

år i tjänst prästvigs den 23/1 i 
Strängnäs domkyrka! Vi har därför 
valt att fi ra gudstjänst i Strängnäs 

denna dag. Vi hyr en buss så att alla 
som vill kan åka med. Vi äter lunch 

på vägen, till självkostnadspris. 
Preliminär avfärd från Ösmo kyrka 

kl. 09.00. Vi är hemma igen ca 15.30. 

Kyrkstunden
Sång-och-lek för barn 0-5 år med vuxen.
TERMINSSTART: 19 januari 
Vi träff as i Sockenstugan (det låga röda huset när 
du rundat klockstapeln vid Ösmo kyrka)
09.30 öppnar vi
10.00 Sång- och rörelsestund, däreft er fi kar vi,
och man kan leka fram till
11.30 då vi stänger
Välkomna önskar Ami och Nina
Kontaktuppgift er fi nns på sista sidan eller på 
vår hemsida: www.osmotoro.se



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 
Diakon 
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
SMS: 076-776 1570

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

Kyrk-/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

Har ni besökt vår mest avlägsna kyrko-
gård? Lotskyrkogården på Ankarudden, 
längst ut på Torö, är en liten pärla. Den 
ligger längs vägen med utsikt över hästha-
gar under stora, lummiga träd.
Kyrkogårdens ålder är oklar men den nu 
äldsta graven på platsen är daterad 1660. 
Man tror att det kan vara människor från 
skeppet Resande man som ligger begravda 
där. Skeppet sjönk inte långt från Ankar- 
udden. Kyrkogården har troligen från 
början använts som vilorum för lotsar och 
sjömän från Öja (Landsort) men även 
sjömän som avlidit till havs har begravts 
här. Fortfarande är det främst avlidna från 
öarna utanför Ankarudden som begravs 
här.
Kyrkogården pryds av ett stort ankare som 
skänktes av Bärgnings- och dykaktiebola-
get Neptun år 1957.
På motsatt sida av vägen finns en klocksta-
pel som är daterad 1938. Den är en gåva 
av f.d. överlotsen Albert Holm. Han har 
för övrigt även ett minnesmonument på 
Landsort.
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare


