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Mot nya äventyr...



Kyrkoherden har ordet 
Helder Camara var biskop i den katolska kyrkan i Brasilien och blev en välkänd 
person som tog ställning för de fattiga och för rättvisa. Han brännmärkte den 
dåvarande regimens orättvisor och övervåld. Hans engagemang bottnade i en djup, 
personlig fromhet som lyser igenom i hans skrift er. Han såg oft a tecken på det 
andliga i de mest vardagliga saker. En mycket kort dikt som stämmer till eft ertanke 
är denna:

”Bara en vattenpuss ville jag vara
och spegla himlen!”

Det fi nns något fi nt i hans enkla bilder som sätter igång vår egen fantasi.
Det verkar så kravlöst, det där med vattenpussen, som att det inte krävs någon 
ansträngning från vår sida för att spegla himlen. Det verkar räcka med att vi bara 
fi nns. Det är en tanke att hålla fast vid i vår tid där vi så oft a behöver prestera och 
där vi ständigt ska synas och interagera i sociala media.
Vi kan också tänka att vattenytan måste vara stilla och blank för att speglingen ska 
kunna ske. Kanske är det en nyttig påminnelse om behovet att ibland dra sig undan 
vardagslivets brus och söka stillhet och återhämtning?
Framför allt kanske bilden påminner oss om det viktiga att vi inte lever bara för 
vår egen skull utan är insatta i ett mycket större sammanhang där vi är viktiga för 
varandra och har som en av våra uppgift er att vara en återspegling av himlen i vår 
värld.
Sådant och mycket annat får vi samtala om nu 
när höstens verksamhet har startat.
Välkommen till din församling nu i höst!

Peter Mourath, kyrkoherde
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Vill du läsa bibeln med andra?
I höst inbjuder församlingen till fem tisdagskvällar då vi läser bibeln och 
samtalar: 13/9, 4/10, 25/10, 15/11 och 13/12.
Samlingarna sker i Sockenstugan kl. 19.00.
Anmälan till Peter Mourath
076-776 15 72 eller peter.mourath@svenskakyrkan.se



Kalender
SEPTEMBER
Ons 14/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
Tors 15/9
11.30 Torsdagslunch, församlings-
hemmet, Ösmo, 60 kr.
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Lör 17/9
16 Konsert med uruppförande, 
Ösmo kyrka, se sid. 6.
Sön 18/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 21/9
10 Musiklek i Ösmo kyrka.
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 22/9
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Sön 25/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, 
ÖsMotett en, Sollner
Ons 28/9
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan 
Tors 29/9
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan

OKTOBER
Sön 2/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Allan 
Willny avskedspredikar, se sid. 7.
Mån 3/10 
13 Syföreningen, församlingshemmet
Tis 4/10
13 Middagsbön i Torö kyrka, träff  för 
daglediga i Snarberga
Ons 5/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan 
Tors 6/10
08.00 Mässa i Ösmo kyrka
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
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Sön 9/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, 
Manskör ur Kyrkokören, Mourath
12–16 Syföreningens höstmarknad, 
kaff eservering, församlingshemmet
15 Gudstjänst på Torö, Mourath
Ons 12/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 13/10
11.30 Torsdagslunch, församlings-
hemmet, 60 kr.
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Sön 16/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
Ons 19/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 20/10
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Lör 22/10
16 Konsert i Ösmo kyrka, se sid. 7.
Sön 23/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Se sid 7.
Ons 26/10
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 27/10
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Sön 30/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
Mån 31/10
13 Syföreningen, församlingshemmet

NOVEMBER
Tis 1/11
13 Middagsbön i Torö kyrka, träff  för 
daglediga i Snarberga
Ons 2/11
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 3/11
08.00 Mässa i Ösmo kyrka

Lör 5/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner
16 Musik och lyrik i Ösmo kyrka, Soll-
ner, Damkör ur kyrkokören, se sid. 7.
Sön 6/11
11 Högmässa med ljuständning i Torö 
kyrka, duett sång, Sollner
16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka, 
Sollner
Ons 9/11
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan 
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan
Tors 10/11
11.30 Torsdagslunch i församlingshem-
met, Ösmo. 60 kr. 
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Sön 13/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 16/11
9.30 Kyrkstunden, Sockenstugan
13.00 Stickkontakt, Sockenstugan 
Tors 17/11
18.00 Kyrkans unga, Sockenstugan
Sön 20/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner

TorsdagslunchTorsdagslunch
Torsdagar kl. 11.30-13.00

Program hösten 2022

15/9 ”Präströra”
 med Fredrik, Allan och Peter

13/10 ”Selma Lagerlöf”
Fredrik, Anki, Johan

10/11 ”10 okända kvinnliga 
 kompositörer” 

Katarina & Unni

8/12 Jultallrik 70 kr
Välkomna!

www.osmotoro.se

Torsdagar kl. 11.30-13.00

 med Fredrik, Allan och Peter
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Mitt Nebo?
I femte Mosebokens 34:e och sista 
kapitel finns berättelsen om hur Mose 
gick upp på berget Nebo. Där lät Gud 
honom se hela det löftesland han 
hade kämpat så länge för att nå fram 
till, men han själv fick inte komma in. 
Där dog Mose och Gud själv begrav-
de honom – ingen har någonsin vetat 
exakt var graven finns.
   Utan att på något sätt jämföra mig 
med Mose och hans bedrifter kom jag 
att tänka på den här berättelsen när 
jag såg vilken bild som finns på fram-
sidan av detta församlingsblad. Jag 
står med en utflyktsryggsäck och skå-
dar in i skogen från en klipphöjd… 
Jag ser in i den ovissa framtid som 
kallas pensionärstillvaron och måste 
erkänna att jag känner mig väldigt 
osäker. Jag har ju aldrig gått i pension 
förut och vet liksom inte riktigt hur 
man gör. För att återknyta till berättel-
sen om Mose är det ju faktiskt så att 
jag har kommit till den punkt där jag 
inte får/kan/vill följa med längre. Visst 
kommer ni att se mig i församlingen 
igen – som vikarie då och då; Gud har 
inte lämnat några antydningar om att 
jag ska begravas än på ett tag. Men 
när jag kommer igen är jag en gäst, 
och det är ofrånkomligt.   

Allans dop, Mikaelidagen i ?? kyrka

   Under mina drygt tio år här i för-
samlingen har konfirmand- och ung-
domsarbetet varit en uppgift jag burit 
ansvaret för. Ett helt gäng årskullar 
med ungdomar har kommit och gått. 

Musikalen ”Båten”
Några har hängt i som ledare. Jag 
har fått glädjen att följa många unga 
människor som har stått i övergångs-
situationer. Det sägs att en av livets 
största psykologiska utmaningar är 
den första skoldagen i livet. Men nog 
är den sista ännu mer utmanande – 
vad händer nu, vilka av alla de vägar 
som sträcker ut sig framför mig ska 
jag egentligen välja? Och när så en 
utbildning är avklarad – var ska jag 
jobba, vad blir mina uppgifter? Eller 
familjebildningen – de som i motsätt-
ning till mig själv har ställts inför att 
bli föräldrar. Nog är det en utmaning 
som heter duga med mängder av 
frågetecken och skopor av osäkerhet. 
Och så det som jag själv står i: upp-
brottet från yrkeslivet, i varje fall på 
heltid. Hur ser framtiden ut? Blir jag 
en annan nu, när hela min vardag 
förändras?
   Jag vet redan nu att jag måste 
igenom en sorgeperiod för allt det 
jag kommer att sakna: Att hålla igång 
centrum i varje riktig prästs tillva-
ro – söndag efter söndag förbereda 
och genomföra den heliga mässan. 

Alla samtal med dopfamiljer, vigsel-
par och sorgehus. Undervisning på 
många olika nivåer och torsdagskväl-
larna tillsammans med ungdomarna. 
Så många gånger har det hänt att jag 
släpat mig dit, trött och sliten, för att 
tre-fyra timmar senare studsa hemåt i 
glädjen över all den energi och kärlek 
som unga människor utan att tänka 
på det delar med sig av. Alla samtal, 
de där gångerna jag ”bara” skulle ner 
till centrum och köpa en liter mjölk 
och kom hem efter ett par timmar 
för att någon eller några ville prata. 
Lägg märke till att detta sista är allt 
annat än ett klagomål – det är en del 
av församlingsprästens viktiga liv 
som kanske inte alla är medvetna om. 
Och – ifall ingen anade det – arbets-
kamraterna! Den dagliga fikastunden 
som just för att den är så kravlös har 
framfött många kreativa idéer om vad 
vi vill göra av våra uppgifter. Detta 
var ett taffligt och kortfattat försök att 
tala om hur underbara tio år jag haft 
här.

Trubadur på vägkyrkan
   Hade inte åldern sagt sitt hade ni 
fått dras med mig många år till. Hade 
jag inte trivts så bra hade jag gått på 
dagen när jag fyllde 65. När dessa 
rader publiceras har jag nyss fyllt 67, 
och jag börjar ana en poäng med att 
ha den pensionsålder vi har. I huvu-
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det och sinnet vill jag gärna ånga på 
in i framtida löftesland, men kroppen 
är trött. Det är dessvärre bara att kon-
statera. Och på något sätt unnar jag 
er unga i församlingen att få någon 
yngre präst att tampas med. Någon 
som kanske till och med är kunnig i 
den digitala värld som alltmer lämnar 
mig utanför i diverse sammanhang. 
Jag är helt enkelt inte intresserad.

Gudstjänst på Stenstrand
   Förändring är alltid på gott och 
ont. I dikten ”Kärleksroman” skriver 
Hjalmar Gullberg att ”framtidens 
vagn går över söndermalda”. Inte så 
att jag på något sätt skulle känna mig 
söndermald – men varje förändring 
innebär någon sorts avsked, även om 
det nya man går in i är en reform. 
Jag prästvigdes 1984, och då gällde 
fortfarande 1942 års kyrkohandbok, 
Vi hade just fått en ny översättning av 
Nya testamentet (NT -81) och Gamla 
testamentet läste vi ännu enligt 1917 
års översättning. 1986 fick vi en ny 
kyrkohandbok och då trodde jag att 
det var den jag skulle få leva med 
min tid ut – men 2017 var det dags för 
ännu en förändring därvidlag. För att 
fortsätta med årtalsexercisen är det en 
detalj jag många gånger skrattat åt. 
När jag prästvigdes var det fortfaran-
de 1686 års (!) kyrkolag som gällde. 
Där står det att präst som avslöjar 

hemlighet yppad under tystnadsplikt 
ska halshuggas. Visserligen avskaf-
fades dödsstraffet 1912, vilket gjorde 
Sverige till ett civiliserat land. Men 
man glömde kyrkolagen… Jag har ju 
huvudet kvar, och både 1993 och 2000 
fick vi nya kyrkolagar.

Högmässa i Ösmo kyrka
   I skrivande stund vet jag bokstavligt 
talat inte vart jag ska ta vägen. När du 
läser detta har jag och min kära för-
hoppningsvis hittat en bostad så att vi 
själva vet det. Om jag hittar något i en 
annan kommun är det verkligen att 
ge sig ut i okända jaktmarker. Varje 
gång jag flyttat är det två platser jag 
sökt upp, nästa gång blir det tre. Att 
hitta en församling att fira mässan i 
har jag inte behövt under alla verk-
samma prästår eftersom det så att 
säga hört till jobbet. Men de platser 
jag först sökte som nyinflyttad Ösmo-
bo var biblioteket och simhallen. 
Kommer jag att hitta en god försam-
lingsgemenskap, trevliga bibliote-
karier och en simhall med generös 
personal? Allt det har jag funnit här i 
Ösmo. 
   Sist och slutligen vill jag å mina egna 
och Firozehs vägnar tacka er alla för 
tio härliga år. Hoppas få se många av 
er i kyrkan den andra oktober, då jag 
tar farväl.
Allan Willny

Retreat
Han sade till dem:

”Följ med mig bort till en öde trakt, 
så att vi får vara ensamma 

och ni kan vila er litet.” 
(Markus 6:31)

Retreat betyder ”att dra sig undan” (jfr 
”reträtt”). Retreaten har djupa rötter i 
kristen tradition, ända från urkyrkans 

dagar.
Att vara på retreat är att för ett tag 

dra sig undan från vardagslivets alla 
intryck för att i tystnaden få perspek-
tiv på livet och öva sig i att lyssna inåt 

mot Guds tilltal.
I ”konceptet” för retreat ingår eget 

rum, färdiglagade måltider och en fast 
ordning för dagarna med utrymme för 

andakt, eftertanke och promenader.
Den 28-30 oktober ordnar vi en för-

samlingsretreat på Vängården Fållök-
na nära Malmköping.

Mer information finns i foldern som 
du hittar i kyrkan.

Anmälan till Peter Mourath senast 
den 23 september.

Träff för daglediga på ToröTräff för daglediga på Torö
13.00 Middagsbön i Torö kyrka, 

därefter fika och gemenskap i Snar-
berga. Välkommen dessa tisdagar i 

höst: 4/10, 1/11 och 29/11.
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En gåva till oss alla i för-
samlingen. Under pande-
min har STICKKONTAKT 
skapat och hållit hoppet 
om en ljus framtid vid liv. 
Konstverket symboliserar 
”från mörker till ljus”. Dia-
konins gröna nyanser är 
framträdande och påmin-
ner om att vi alla kan tjäna 
varandra. Var och en på 
sitt sätt.

Jag är här!
Maria - Hildegard - Birgitta -Elin - Lina - Mahalia

Sex kvinnor ur kyrkans historia gestaltas av:

Text: Ylva Eggehorn
Musik: Unni Eriksdotter & Katarina Rudérus 

Michael Ullgren, oboe, Ulf Larsson, viola
Karolina Schönbeck, cello, Emma Anstey, regi

Unni Eriksdotter, Katarina Rudérus, piano/orgel/dirigering

Ösmo kyrka lör 17/9 kl. 16.00
Illustration: Elin Asplund

Mimmi RosendahlMimmi Rosendahl

Tina BergholmTina Bergholm

Maria BergströmMaria Bergström

Margit ZeijlemakerMargit Zeijlemaker

Helena MartinssonHelena Martinsson

Paula HoffmanPaula Hoffman

Musiklek i barnens kyrka
Ösmo kyrka
Ons 21/9 kl. 10

Sjung, se och smaka 
– en upplevelse för alla sinnen 

för barn med vuxen. 
Efteråt grillar vi korv (pris 10 kr)

www.osmotoro.se

Kyrkans Unga!
Start 15/9. 

Vi träff as i Sockenstugan på tors-
dagar kl. 18 varje lovfri vecka. 

Kontakta Nina eller Fredrik om du 
undrar över något!

Konfi r�ationsläsning
För dig född 2008 eller tidigare. 

Tis 20/9 kl. 18 träff as vi i 
församlingshemmet. Ta med en 

vårdnadshavare.

Kyrkstunden
Öppen verksamhet med sång och 

lek för barn 0-5 år med vuxen. 
Start: 14/9 kl. 9.30 i Sockenstugan, 

Ösmo. 



TEMA KVINNLIGA 
TONSÄTTARE

Konsert i Ösmo kyrka 
lör 22/10 kl. 16

Möt de banbrytande kvinnorna 
Alice Tegnér, Eva Jessye, Karin 
Rehnquist, Abbie Betini, m.fl . 

ÖsMotetten
Lotta Larsson, piano

All helgonahelgenAll helgonahelgen

Lör 5/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Sollner

16 ”Musik & lyrik” i Ösmo kyrka, Sollner 
Damkör ur kyrkokören

Karin Egerhag, fi ol & diktläsning

Sön 6/11
11 Högmässa m. ljuständning 

i Torö kyrka, Sollner
Ritva Lindfors/Katarina Rudérus, sång

16 Minnesgudstjänst i Ösmo kyrka, Sollner
Gentilia Pop, fi ol, Barna Both, piano
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Sön 23/10
11 Högmässa i Ösmo kyrka, 

Mourath
”Mässa för två lika röster”

av Cécile Chaminade framförs av
Katarina Rudérus, sopran

Unni Eriksdotter, alt
Barna Both, orgel

Sön 2/10
Den helige Mikaels dag 

- Änglarna
11 Högmässa i 

Ösmo kyrka
Allan Willny avskeds-

predikar
Damkvartett sjunger

Kyrkkaff e med tilltugg i 
församlingshemmet.

HÖSTMARKNADHÖSTMARKNAD
Tacksägelsedagen Sön 9/10

11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath 
Manskör ur Kyrkokören

12–16 Syföreningens höstmarknad 
med kaff eservering och hembakat i församlingshemmet

15 Gudstjänst i Torö kyrka, Mourath
Unni Eriksdott er, fl öjt, Katarina Rudérus, orgel

Nyfi ken på
Syföreningen?
Välkommen att kontakta 

Anita Lundin tel: 070-332 36 18.
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Kontakta oss
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 31, 148 31 Ösmo 
Besöks- och telefontid: 
tis, ons 10–12, tors 13–15
Övriga tider kan du med fördel maila 
oss, så svarar vi så fort vi kan! 
Tel: 08-520 300 11
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
Pastorsadjunkt 
Fredrik Sollner 
Tel: 073-081 48 60 
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
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
Kyrkokamrer 
Hillevi Nisser
Tel: 08-520 307 02
SMS: 076-776 15 70
Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman  
Tel: 08-520 305 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

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

Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
SMS: 070-284 21 68

Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76  

Kyrkorådets ordförande 
Elin Carlsson 
Tel: 073-511 35 46

Kyrkofullmäktiges ordförande
Kate Nilsson
Tel: 070-459 88 74

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

Aktuellt på kyrkogården

Vilken sommar vi haft! Det tycker i alla 
fall jag som gillar värmen. På kyrko-
gården har vi fått vattna blommor och 
gravplanteringar en hel del men gräset 
har fått klara sig självt, vilket det på de 
flesta platser har gjort riktigt bra. Gräs 
är ju otroligt tåligt för torka!
Några stora arbeten har vi inte gjort 
den här sommaren. Vi har mest under-
hållit det som redan finns: klippt och 
format häckar, rensat ogräs och skyfflat 
gångar som vi brukar.
Vid Sockenstugan har vi byggt ihop en 
ny lekställning för de mindre barnen.
Under hösten kommer vi fortsätta med 
att klippa buxbomhäckarna som finns 
runt en del av grusgravarna samt fort-
sätta med att kontrollera att gravstenar-
na står stadigt och säkert.
Snart kommer också perioden när vi 
mest koncentrerar oss på att blåsa och 
samla upp löv. Fr.o.m. 16 oktober är det 
så åter tillåtet att ha lyktor som lyser 
upp gravarna på höstkvällarna. Det 
känns ändå lite skönt att få ta på sig en 
tjockare tröja och mysa framför brasan 
när höstvindarna viner. Njut av det!!
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare


