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Gud blev en av oss
Det hade varit lättare om han aldrig kommit. Då skulle vi kunna sätta
oss ned vid julbordet och äta allt det goda i fred. Nu kommer våra
tankar att då och då fastna vid de svältande i världen och vid dem
som knappt har mat för dagen i vårt eget samhälle.
Om han bara inte hade ställt sig på de fattigas och maktlösas sida! Om
han bara inte hade sökt sig till dem som stod utanför gemenskapen!
Nu kommer vår fritid att störas av tankar på de människor i vår omgivning som vi själva borde försöka hjälpa.
Det hade varit lättare om han hade förblivit den Allsmäktige guden
som skulle äras och kanske en dag döma världen, men som till dess
hade vett att hålla sig ”därute” någonstans.
Men nu är det för sent. Nu tillhör de svältande, de förföljda, de krigsdrabbade och hemlösa också vår tro. Nu finns liknelserna och bergspredikan. Nu finns hans ord: ”Allt ni har gjort för dessa mina minsta
har ni gjort för mig”. Även korset finns.
Kanske är det därför vi sjunger med i julpsalmerna och samlas i
kyrkorna för att höra julens budskap?
Kanske anar vi att det vid sidan av vår
önskan om julfrid och lycka och traditionernas trygghet finns något mer?
Något som bär oss också när allt annat
rasar.
Gud blev en av oss.
Det är julens budskap.
Peter Mourath, kyrkoherde

katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

08-520 382 81

Tryck:
Mix Grafiska, Nynäshamn
Upplaga 3500
Hemsida: www.osmotoro.se

Kuriosalotteri!
Vi ordnar en julbasar till förmån för utsatta barn i Rumänien!
Sista chansen att lämna en gåva i form av något stickat/virkat eller något ”kuriosaföremål” till vårt lotteri är ONS 23/11 kl. 17-19 i Sockenstugan, Ösmo.
Frågor om lotteriet ställs till: Ulla Dehlin, tel. 520 421 20
eller Lilly Klasson, tel. 524 300 42.
Hembakat lämnas in i församlingshemmet den 27/11 från kl. 9.30
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Kalender
NOVEMBER

Ons 16/11
9.30 Kyrkstunden
19 Mässa i Ösmo kyrka & samtal i Sockenstugan
Tors 17/11
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Internationella gruppen berättar om sitt
besök i Bukarest.
Sön 20/11 Domssöndagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 23/11
9.30 Kyrkstunden
17 Stickkontakt, inlämning till kuriosalotteriet 17-19
19 Mässa i Ösmo kyrka & samtal i Sockenstugan
Lör 26/11
17 Nyårskonsert se s. 6.
Sön 27/11 Första advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Kyrkokören,
Brassensemble, Willny
12-15 Adventsfika, julbasar, kuriosalotteri
i församlingshemmet – allt till förmån för
utsatta barn i Rumänien.
15 Högmässa i Torö kyrka
Mån 28/11
13 Kyrkliga syföreningen i församlingshemmet
Tis 29/11
13 Träff för daglediga i Snarberga, Torö
Ons 30/11
9.30 Kyrkstunden
19 Mässa i Ösmo kyrka & samtal i Sockenstugan

DECEMBER
Lör 3/12
16 Adventsmusik i Landsort kapell, se s. 6

Sön 4/12 Andra advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 7/12
9.30 Kyrkstunden
17 Stickkontakt
19 Mässa i Ösmo kyrka & samtal i Sockenstugan
Tors 8/12
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Jultallrik 60 kr.
Sön 11/12 Tredje advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
14 Andakt på Tallåsen
Tis 13/12
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika
i församlingshemmet
18 Mysteriespel i Luciatid, se s. 6.
Ons 14/12
9.30 Kyrkstunden – terminens sista!
19 Mässa i Ösmo kyrka & samtal i Sockenstugan
Sön 18/12 Fjärde advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Jul- och nyårshelgernas gudstjänster hittar
du i annons på sid. 6

JANUARI
Fre 6/1 Trettondedag jul
16 Temamässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 8/1 Första efter trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tis 10/1
13 Träff för daglediga i Snarberga, Torö
Sön 15/1 Andra sön efter trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ons 18/1
9.30 Kyrkstunden
17 Stickkontakt
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i Sockenstugan
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Tors 19/1
11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet
Sön 22/1 Tredje sön efter trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tis 24/1
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka, fika
i församlingshemmet
Ons 25/1
9.30 Kyrstunden
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i Sockenstugan
Sön 29/1 Fjärde sön efter trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
15 Söndagsmässa i Torö kyrka, Mourath

FEBRUARI
Ons 1/2
9.30 Kyrkstunden
17 Stickkontakt
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i Sockenstugan
Lör 4/2
15-17 Musikcafé se s. 5.
Sön 5/2 Kyndelsmässodagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
14 Andakt på Tallåsen
Tis 7/2
13 Träff för daglediga i Snarberga, Torö
Ons 8/2
9.30 Kyrkstunden
19 Mässa i Ösmo kyrka, samtal i Sockenstugan
Sön 12/2 Septuagesima
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Med reservation för eventuella
ändringar. Se annonsering i NP och på
vår hemsida: www.osmotoro.se.
Du kan också följa oss på facebook.

Maria - Jesu mor
För de protestanter som håller sig
fast i ett ofruktbart konflikttänkande som kulminerade redan under
1600-talet är jungfru Maria inget
att bry sig om. Men med tanke på
att vi närmar oss ett reformationsjubileum kan det vara på sin plats
att påpeka något som många har
glömt: Martin Luther själv ville
inte alls förminska Marias betydelse i den kristna tron. Det var hans
långt mindre begåvade efterföljare som ägnade sig åt att kasta ut
åtskilliga barn med badvattnet.

att hon ställde upp på att hjälpa
Gud trots alla de risker hon därmed tog. Gud ville komma till sin
egen skapelse som en av oss. Då
måste han födas av en kvinna på
samma sätt som vi alla har blivit.
Budet gick till Annas och Joakims
dotter, den trolovade Maria som
vid Jesu födelse var i fjortonårsåldern. För oss verkar det konstigt,
men på den tiden var de flesta
förstföderskor just i den åldern,
så det var inget märkvärdigt.
Däremot att hon blev mor utan
att vara gift, vilket vår egen tid
knappt skulle reagera på alls. Det
var också där alla riskerna låg –
hon kunde faktiskt bli stenad till
döds för ett sådant tilltag. Av den
anledningen tackar jag Maria för
hennes föredöme i mod när det är
vad som krävs.

Maria i Ösmo kyrka
Vid sidan av högkoret, på den
norra sidan i Ösmo kyrka har vi
en medeltida Mariabild i trä. En
nyttig påminnelse om sambandet
med den enhetliga västkyrka som
faktiskt kom till vårt land och
fanns ända fram till 1500-talet med
dess omvälvningar av både Kyrka,
samhälle, ekonomi och socialt liv.
Detta sagt för att påminna om att
reformationen inte skedde i ett
lufttomt rum utan förbindelse med
resten av samhället.
Det vi brukar hylla Maria för är

Ny forskning
Ny forskning har funnit spår av
en inomjudisk fromhetsrörelse
som man tror att Marias föräldrar var en del av. Det bönelivet
var alltså Maria fostrad i, vilket
sannolikt gjorde henne väl rustad
att förstå sig på vad mötet med
ärkeängeln Gabriel faktiskt inne-
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bar. Denna livshållning i bön och
beredskap för vad Gud behöver
oss till är ytterligare något att hylla
och vörda Maria för.

Hennes tålamod med en irriterad, vuxen son vid vinundret i
Kana enligt andra kapitlet i Johannesevangeliet visar också en
kvinna som går tvärs emot den
tidsanda vi just nu lever i: Hon
vägrar låta sig kränkas av att Jesus
svarar henne oförskämt och riktar
uppmärksamheten på vad han
kan och ska göra. Tålamodet är en
dygd, och Maria har mycket att
lära oss också där!
Ett sista exempel visar på hur
hon genomlevde det svåraste som
kan drabba en människa – att få
stå vid korset där hennes förstfödde son torteras till döds. Ett slags
tapperhet som är mig helt obegriplig, och jag hyllar Maria för den.
Internvju med Maria?
Evangelisten Lukas var grek
och bodde inte långt ifrån Efesos
(numera i Turkiet), där den åldrade Maria bodde tillsammans med
aposteln Johannes under slutet
av sitt jordeliv. De första kapitlen

i Lukas evangelium tyder på att
han träffat henne och helt enkelt
intervjuat henne. På så sätt skulle
vi lika gärna kalla Lukas skrift för
evangelium enligt Maria.
Allra sist en liten anekdot från
någonstans i Sverige. I en medeltida kyrka som genomgått många
förändringar bugade alla församlingsbor mot den norra väggen
precis innanför dörren, trots att
där inte fanns något annat än kalkputs. Vid en renovering tog man
sig för att skrapa bort putsen och
fann en målning av jungfru Maria.
Trots en under medeltiden avskaffad Mariakult hade alltså bruket
att vördnadsfullt hälsa på Guds
moder överlevt från generation till
generation i flera hundra år!

Musikcafé
med ”Saxofonskolans”
orkester från Stockholm.
Vi lovar en trevlig
eftermiddag med idel
musikaliska örhängen.
För den som vill finns det
möjlighet att dansa.
Lör 4/2 15-17
församlingshemmet, Ösmo.
Fika serveras av
internationella gruppen.

”Äppelkakor& bannbullar”

träffas en måndag i månaden.
För info kontakta Anita Lundin
tel: 08–520 380 50

Onsdagar 9.30?

Välkommen till ”Kyrkstunden”!
Sång-och-lek för barn 0-5 år med vuxen.
START: 18 januari
Varje onsdag under terminerna öppnar vi
Sockenstugan kl. 9.30 för föräldrar med
barn i åldern 0-5 år. Kl. 10 har vi en sångoch rörelsestund, därefter kan man fika
och leka fram till kl. 11.30, då vi stänger.
Varmt välkomna!
Ami, Therese, Peter
Vill du kontakta oss eller har du frågor:
ring Ami Ullman, telefon: 520 273 66
mail: ami.ullman@svenskakyrkan.se
www.osmotoro.se
Vi finns på facebook!

Allan Willny, komminister

Kyrkliga Syföreningen

Vad gör du på

Martin Luther ska ha sagt:
”Om än världen skulle gå under imorgon
så skulle jag idag plantera mitt äppelträd”.
Inför 2017 års firande av reformationen
vill vi samla in recept som vi ska sammanställa i en receptbok kallad ”Äppelkakor &
bannbullar”. Vi vill gärna ha ditt bidrag!
Leta upp ditt godaste recept som innehåller
äpplen, eller ett recept på bullar, och skicka
till oss. Berätta gärna något om receptet!
Boken kommer att tryckas och finnas att
köpa under våren 2017.
Ami Ullman tar emot ditt recept senast
den sista december!
ami.ullman@svenskakyrkan.se
Tel: 08-520 273 66
SMS: 076-776 20 08
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Gillar du att sticka eller virka?
STICKKONTAKT startar
ons 18/1.
Vi ses i Sockenstugan kl. 17-19.

Nyårskonsert
på Första advent

Vi firar in kyrkans nyår

Julstämning i änglarnas
fotspår

Mysteriespel i luciatid

Kinga Práda, flöjt
Stellan Sagvik, harpa
Vigovajk Sagvik, cello, sång
Barna Both, piano
Peter Mourath, präst

Diskantkören
Kyrkokören
Peter Mourath, berättare

Lör 3/12 kl. 16 i Landsorts kapell

Ösmo kyrka
Tis 13/12 kl. 19.00

Lör 26 november
kl. 17.00 i Ösmo kyrka
vi framför bl.a.

”Lux Aeterna”

av Morten Lauridsen
Projektkör, Inese Klotina, piano
Katarina Rudérus, dirigent
kl. 18.00 skålar vi in det nya kyrkoåret.
Kollekt till utsatta barn i Rumänien.

Trettondedag jul 6/1 2017

”En stjärnas ljus”
Jul- och Nyårshelgerna

Sön 27/11 Första advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka
Kyrkokören, Brassensemble, Willny
12-15 Adventsfika, kuriosalotteri,
försäljning av stickat, virkat och
hembakat i församlingshemmet
15 Högmässa i Torö kyrka, Willny

Lör 24/12 Julafton
11 Julkrubba i Ösmo kyrka, Willny
11 Julkrubba i Torö kyrka, Mourath
Sön 25/12 Juldagen
06 Julotta i Ösmo kyrka
Kyrkokören, Willny
08 Julotta i Torö kyrka, Mourath
Mån 26/12 Annandag jul
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Lör 31/12
16 Nyårsbön i Torö kyrka, Willny
Sön 1/1 2017
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

6

16.00 Temamässa i Ösmo kyrka
Malou Meilink, flöjt
Berit Grossmann, piano
Katarina Rudérus, sång
Peter Mourath, präst

Är du

Sångsugen?
Diskantkören
för barn från årskurs 2
Torsdagar 17.15-18.00
ledare: Axelina & Katarina

Under hela 2017 uppmärksammar
vi att det gått 500 år sedan Martin
Luther spikade upp sina teser på
kyrkporten i Wittenberg.
Här är några axplock ur det vi
planerar:
Bibelstudium
på måndagkvällar
”Reformerad fastetid” - onsdagkvällar i fastan kommer att ha
olika Lutherteman med Lutherkoraler, ”Lilla Lutherkören”, mm.
Luthers lilla katekes studeras på
onsdagkvällar
Bokbordet i Ösmo kyrka kommer att ha flera Lutherböcker till
försäljning.
”Luthers lilla låda” – ett mobilt
Lutherbibliotek där du kan låna
hem en bok om/av Luther.
Receptbok – äppelkakor och bannbullar, se s. 5.
Håll utkik på vår hemsida för mer
info!

Vem är du?

Här presenterar vi i varje nummer en
av våra medarbetare.

Kyrkokören
för vuxna
Torsdagar 19.00-21.00
ledare: Axelina
Vem är du?
Jag heter Therése Bender och är
en glad tvåbarnsmamma som
bor i ett hus utanför Ösmo med
min sambo Mats, våra flickor och
hunden Charlie.
Vad gör du i församlingen?
Jag är vaktmästare i kyrkan och
på kyrkogården.

En hälsning från Rumänien:
”Ett stort tack till Ösmo-Torö
församling för det generösa bidraget
till våra barn. För dem är det viktigt
att ha goda vänner som ni, som
tror på dem och hjälper dem till ett
bättre liv.
Varma hälsningar Adriana
& personalen på Fundatia JOYO
Tors 17/11 berättar vi om höstens resa
till Bukarest. Församlingshemmet 11.30.
/Internationella gruppen
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Vad innebär det?
Jag tar hand om kyrkogården och
de gröna ytorna runt omkring.
Rensar, planterar och klipper.
Dessutom tjänstgör jag i kyrkan
vid t.ex. dop, vigslar och gudstjänster.
Vad tycker du är extra roligt?
Att få göra så många varierande
uppgifter och att möta människorna som besöker kyrkan.
Vad gör du på fritiden?
Jag rider och tävlar i dressyr, umgås med familjen och fixar med
hus och trädgård.

Våra kyrkoskatter

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!

Laurentius var diakon i Rom under
den tid då de kristna förföljdes för sin
tro. Han avrättades genom att halstras
levande på ett galler. Han är Lunds
skyddshelgon, och därför har Lunds
stift ännu idag ett galler som symbol.
Det stora psykiatriska sjukhuset i
Lund kallas också Laurentius, och ett
kristet studenthem i staden heter S:t
Laurentiistiftelsen.
Men hur kom det sig att han avrättades på ett så grymt sätt? Kanske för att
han lyckades reta upp den romerske
kejsaren ordentligt. Denne misstänkte
att den kristna Kyrkan gömde en massa skatter i form av guld och ädelstenar. När Laurentius arresterades fick
myndigheterna för sig att han var en
av ledarna. Han fick order att plocka
fram alla kyrkans skatter för att få
behålla livet. Då samlade han ihop alla
fattiga i församlingen och ett betydande antal av Roms många trashankar
och tog dem med sig till hovet. Till
kejsaren sa han med en handrörelse
mot dem alla: ”Här har ers majestät
Kyrkans samlade skatter!”
Allan Willny, komminister

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
Vik. körledare
Axelina Lindholm
Tel: 070-717 00 98
Organist/informationsansvarig
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
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 82
SMS: 076-776 15 71
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Kyrkokamrer
Johanna Hultman
Tel: 08-520 307 02
Husmor
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66
SMS: 076-776 20 08
Kyrkogårds- och fastighetschef
Lars Faaren
Tel: 08-520 306 76
Mob: 070-262 24 45
Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare
Therése Bender
Tel: 08-520 273 69
Mob: 070-229 11 67
Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman
Tel: 08-520 305 02
Mob: 076-776 15 75
Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76
Kyrkorådets ordförande
Kjell Linder
Tel: 08-520 301 65
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
Du kan även hitta oss på facebook!
Vi samarbetar med

