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ADVENT
Snart tänder vi det första adventsljuset och framför oss ligger de där
veckorna som doftar av lussebullar, pepparkaksbak, glögg och tända
ljus medan mörkret faller allt tätare ju närmare vintersolståndet vi
kommer. Vi återupprepar familjetraditionerna och alla de riter som vi
mer eller mindre medvetet fyller adventsveckorna med. Kanske hamnar vi på grund av allt det här i ett stämningsläge då vi känner oss mer
andliga än vanligt, mer mottagliga för en större verklighet? Vad vet jag?
Professorn i religionspsykologi Owe Wikström har funderat en del
över hur tro utvecklas i människors liv. Han säger så här: ”När Gud
söker oss, är det sällan så att det börjar med de ljuva känslorna och de
klara tankarna. Det börjar oftare med en dov oro, en känsla av vilsenhet.”
Det kan yttra sig som oro över att man inte känner fasthet i tillvaron
eller i en vag ångest inför livets skörhet och döden. Man kan uppleva
en smärtsam överton i mötet med det sköna i naturen och kulturen.
Kanske händer det när man tänder sitt adventsljus och sätter på stilla
adventsmusik därhemma? Eller när man går till kyrkan och får uppleva något av all den musikaliska rikedom som finns där? Man kan
också överfallas av en egendomlig känsla av skuld i mötet med människor som man uppfattar som särskilt goda. Och så ser man på sitt
eget liv och frågar sig: Är detta verkligen allt? Var inte livet något mer?
Kanske blir det inte mer än den känslan? Kanske går den bara över när
annandagen är avklarad? Och vi tänker att det väl bara handlade om
en antydan till livskris som drog förbi eller en barndomens nostalgi
som kom över oss.
Eller så grips vi av den omtumlande tanken att det vi upplever
är ett uttryck för att Gud försöker
få kontakt med oss. Kanske är det
så? Det är ju advent! Och advent
betyder faktiskt ”ankomst”.
Peter Mourath, kyrkoherde

Hemsida: www.osmotoro.se
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Kalender

Lör 20/12
Kl. 16.00 Julkonsert i Ösmo kyrka,
Kyrkokören, Nybörjarkören

Tis 13/1
kl. 13.00 OBS TIDEN! Träff för daglediga i Snarberga, Torö

Sön 30/11 Första advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Kyrkokören, Willny
Kl. 12-16 Julbasar i församlingshemmet. Fika, försäljning, lotteri.

Sön 21/12 Fjärde advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Sön 18/1
Andra sön eft. trettondedagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Tis 2/12
Kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
fika i församlingshemmet
Ons 3/12
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka,
samtal i Sockenstugan
Tors 4/12
Kl. 11.30 Torsdagslunch i
församlingshemmet, Ösmo
”Jul, jul, strålande jul”
Lör 6/12
Kl. 11.15 och 12.30
Adventsmusik i Landsorts kapell
Ann-Christin Söderqvist, fiol
Katarina Rudérus, piano
Peter Mourath
Sön 7/12 Andra advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath, vid kyrkkaffet föredrag av
Gunnar Redelius
Tis 9/12
Kl. 13.30 Träff för daglediga i
Snarberga, Torö
Ons 10/12
Kl. 19.00 Mässa i Ösmo kyrka,
samtal i Sockenstugan
Lör 13/12
kl. 14-16 Lussefika i Sockenstugan
Kl. 16.00 Luciagudstjänst i Ösmo
kyrka, Barnkörerna- och ungdomskören. Gratis biljetter på Priskrossaren, Ösmo.
Sön 14/12 Tredje advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen

Ons 24/12 Julafton
Kl. 11.00 Julkrubba i Torö kyrka,
Mourath
Kl. 11.00 Julkrubba i Ösmo kyrka,
Willny
Tors 25/12 Juldagen
Kl. 06.00 Julotta i Ösmo kyrka,
Kyrkokören, Willny
Kl. 08.00 Julotta i Torö kyrka,
Mourath
Fre 26/12 Annandag jul
Kl. 11 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny

Tis 20/1
kl. 9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
fika i församlingshemmet
Ons 21/1
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka
Samtal i Sockenstugan
Tors 22/1
kl. 11.30 Torsdagslunch i församlingshemmet

Sön 28/12 Söndagen efter jul
Kl. 11 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Sön 25/1
Tredje sön eft. trettondedagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
kl. 15.00 Söndagsmässa i Torö
kyrka, Willny

Ons 31/12 Nyårsafton
Kl. 16.00 Nyårsbön i Torö kyrka,
Mourath

Ons 28/1
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka
Samtal i Sockenstugan

2015
Tors 1/1 Nyårsdagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny

Sön 1/2 Septuagesima
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
kl. 18.00 Taizémässa i Ösmo kyrka,
Mourath

Sön 4/1 Sön efter nyår
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Mourath
Tis 6/1 Trettondedag jul
kl. 11.00 Familjegudstjänst i Ösmo
kyrka, Mourath
Julfest i församlingshemmet,
dans kring granen, Nyble allspel,
tomten.
Sön 11/1
Första sön eft. trettondedagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka,
Willny
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Ons 4/2
kl. 18.30 Mässa i Ösmo kyrka
Samtal i Sockenstugan
Sön 8/2 Kyndelsmässodagen
kl. 11.00 Musikhögmässa i Ösmo
kyrka, Willny
Med reservation för eventuella
ändringar. Se annonsering i NynäshamnsPosten och på vår hemsida:
www.osmotoro.se

Musik

Vår församling har sin ringa
storlek till trots ett ganska
omfattande musikarbete, som
sträcker sig från sångstund med
spädbarn via körer för barn,
unga och vuxna till konserter
och tillfälliga musik- och körprojekt. Här ska vi berätta lite
om vad som är aktuellt just nu!

Nybörjarkören
För några terminer sedan startade vi en kör för vuxna nybörjare, som en projektkör. Nu
under kommande vårtermin
kommer projektet att utgöras av
några repetitioner inför en konsert till Nelson Mandelas ära.
Vi söker fler sångare till detta
projekt – och alla som vill är
välkomna! Vi kommer att öva
vissa onsdagar fram till konserten som äger rum lördagen den
18 april kl. 16.00 i Ösmo kyrka.
Kyrkokören
Ösmo-Torö kyrkokör är en blandad kör med ca 25 medlemmar.
Att kören är ”blandad” betyder
att det finns både damer och
herrar, och att vi oftast sjunger
fyrstämmigt. Kören träffas
varje torsdag under terminstid,
och medverkar ca en gång per
månad i församlingens gudstjänster. Vid stora helger kan
det bli flera framträdanden och
ibland också konserter, som
t. ex. strax före jul. Någon gång
per år kan det bli körinternat
över en helg.
I maj i år var kören på resa
till Bukarest. Vi besökte bl.a. ett
barnhem utanför staden, där
vi hade en ”utbyteskonsert” –
barnen sjöng för oss och vi för
dem. Vi hade t.o.m. lärt oss en
barnsång på rumänska!
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Kören gjorde också en konsert i Tyska lutherska kyrkan
i Bukarest, som blev mycket
uppskattad av besökarna. Vi
medverkade även i gudstjänsten på söndagen.
Kyrkokören är i stort behov
av nya medlemmar i herrstämmorna. Du får gärna komma
och ”prova på”!
Orgelmusik
En gång i månaden spelar
vi orgelmusik i Ösmo kyrka.
Denna minikonsert är på
tisdag förmiddag och varar ca
25 minuter. Efter musiken kan
man fika i församlingshemmet.
Varje gång kommer ca 50–60
personer från träningsskolan på
Tallbacka och lyssnar på musik
och fikar. Sista tillfället för i år
är, tisdag 2/12 kl. 9.15. Då bjuder
vi på julmelodier och lussebullar!
Projektkörer
Under våren 2015 finns det möjlighet att sjunga i projektkör.
Vi gör en hyllningskonsert till
Nelson Mandela i Ösmo kyrka
den 18/4. Vi vill gärna samla en
riktigt stor, härlig kör till detta
tillfälle. Vi kommer att träffas
några onsdagar, och vi startar
den 14/1. Det blir härligt svängiga afrikanska låtar – och vi
försöker sjunga utantill! Anmäl
intresse till Katarina Rudérus.

Vi kommer också att göra allt
för att upprepa succén från förra
året med en stor ”vårkör” som
sjunger vid Valborgsfirandet vid
Muskan den 30/4. Mer information om det kommer i nästa
nummer!
Ny orgel på Torö
Sedan en tid tillbaka har vi en ny
orgel i Torö kyrka. Det är en s. k.
digital orgel av märket Roland.
En digital orgel har inga pipor,
utan ljudet alstras via ljudkort
och kommer ut ur högtalare.
Den gamla orgelns fasad kommer att sättas upp för att dölja
högtalarna, och för att skapa en
känsla av att det är en piporgel
som står där. Fasaden har varit utlånad till inspelningen av
filmen ”Så ock på jorden”, en
uppföljare till ”Såsom i himlen”
som kom för ett antal år sedan.
Ukulelegruppen
Förra sommaren ordnade vi en
ukulelekurs. Anmälningsavgiften till kursen gick till vårt
internationella arbete i Rumänien. Till vår stora förvåning och
glädje har gruppen fortsatt leva
efter det första framträdandet
och medverkat på ett dop och
även gjort ett besök i grannförsamlingen Nynäshamn. Vi
hoppas kunna ordna en fortsättningskurs under våren 2015!
Katarina Rudérus

Diskantkör & Ungdomskör
Svenska kyrkan har en lång
tradition av att bedriva barnkörsverksamhet. Som körledare måste
man fråga sig vad som är målet
med verksamheten och hur man
når dit. Att lära barnen sjunga
och ge dem musikalisk fostran
är grundläggande. Kyrkan vill
också berätta om kristen tro och
erbjuda en välkomnande miljö i
kyrkan för såväl barnen som deras föräldrar. Det är också viktigt
att det sociala samspelet i körerna
är sådant att körmedlemmarnas
kreativitet och kompetens kan tas
tillvara. Allt detta är en stor och
glädjefylld utmaning för oss.
Om våra tidigare musikprojekt
som vi utför vartannat år har vi
redan berättat i ett tidigare nummer av vårt församlingsblad.
Nästa år satsar vi på musikalen
“Petrus”, samma passionsberättelse som bearbetas i “Jesus
Christ Superstar” men här ur
lärjungen Petrus synvinkel. Texten har skrivits av Lars Collmar
och den suggestiva och starka
musiken av Daniel Engström och
Patric Skoog. Klassiska rockballader, jazzfusion och gospel blir
en varierande och fräsch mix.
En rolig detalj är tre gamar som
hungrigt väntar på att Jesus ska
dö. Figurerar gör även tre paparazzitanter som genom att böja,
vrida och forma den allmänna
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opinionen lyckas misskreditera
Jesus så att han förkastas av folket som galen.
Vi planerar tre föreställningar i
november 2015, två i Ösmo kyrka
och en tredje i Högalidskyrkan.
Barn och ungdomar, inklusive
killar (9–20 år) är välkomna i
stora mängder till vårt stora projekt nästa år.
Barna Both

På gång i adventstid

Gudstjänster under helgerna

Julbasar

Sön 30/11 Första advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny, Kyrkokören

Högmässa i Ösmo kyrka kl. 11

Sön 7/12 Andra advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath, vid
kyrkkaffet föredrag av Gunnar Redelius

Sön 30/11 Första advent
därefter kl. 12-16 julbasar i församlingshemmet.
Fika, försäljning och lotteri.
Intäkterna går till vårt Rumänien-arbete!

Sön 14/12 Tredje advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Kl. 14.00 Andakt på Tallåsen

Internationella gruppen/Syföreningen

Sön 21/12 Fjärde advent
Kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Luciagudstjänst
Lördag 13 december kl. 16.00 i Ösmo kyrka

Ons 24/12 Julafton
Kl. 11.00 Julkrubba i Torö kyrka, Mourath
Kl. 11.00 Julkrubba i Ösmo kyrka, Willny

Barnkören, Diskantkören, Ungdomskören
Barna Both & Lisa Permér, körledare
Allan Willny

Tors 25/12 Juldagen
Kl. 06.00 Julotta i Ösmo kyrka, Kyrkokören, Willny
Kl. 08.00 Julotta i Torö kyrka, Mourath

OBS! Gratis biljetter hämtas på Priskrossaren i Ösmo
några dagar innan.

Fre 26/12 Annandag jul
Kl. 11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Lussefika i Sockenstugan kl. 14-16. Behållningen
går till vår Rumänieninsamling.

Sön 28/12 Söndagen efter jul
Kl. 11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 31/12 Nyårsafton
Kl. 16.00 Nyårsbön i Torö kyrka, Mourath

GOD JUL i Ösmo

Tors 1/1 2015 Nyårsdagen
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny

Julkonsert
Lördag 21 december kl. 16.00 i Ösmo kyrka

Sön 4/1 Sön efter nyår
kl. 11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Ösmo-Torö kyrkokör
Nybörjarkören
Mia Lundell, mezzosopran
Katarina Rudérus, orgel och piano
Lisa Carr, dirigent

Tis 6/1 Trettondedag jul
kl. 11.00 Familjegudstjänst i Ösmo kyrka,
julfest i församlingshemmet,
Mourath

Kollekt till Rumänien!
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På gång 2015
Kyndelsmässodagen
söndag 8/2

Kyrkomusikens dag
kl. 11.00 Musikhögmässa i
Ösmo kyrka
SUB ROSA
Ann-Christin Söderqvist, fiol
Berit Grossmann, piano
Allan Willny

Onsdagkvällar
på kyrkbacken

I vår kommer onsdagskvällarna att se ut såhär:
18.30 Mässa i Ösmo kyrka
ca. 19.00 fika i Socken-stugan
19.30 Samtal eller annan
aktivitet, t.ex. körsång vissa
veckor.

Stickkontakt

Till våren startar vi stickcafé! Start ons 28/1!
Mer info får du av
Christina Starck
Tel: 08-520 382 82
070-27 61 731

”VÅRKÖREN”
Även i år finns det möjlighet
att delta med sång vid
valborgsfirandet vid Muskan
den 30/4. Mer info kommer i
nästa nummer!

MANDELAKONSERT

Vill du vara med och hylla en
av vår tids stora personligheter
Nelson Mandela?
Vi träffas varannan onsdag i
församlingshemmet och övar
inför en konsert lördag 18/4 kl.
16.00 i Ösmo kyrka.
Start den 14/1 kl. 19.30
Anmäl dig till
Katarina Rudérus.

Internationella gruppen
Vårt insamlingsmål till Rumänien
satte vi till 60 000 kr för året. När
detta trycks har vi lyckats samla
in ca 50 000 kr!
Hjälp oss att nå fram den sista
biten! Sätt in en gåva på:
postgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912
Eller ge en gåva i kollekten vid
t.ex. julkonserten den 21/12
Tack till alla er som stöttar oss!
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Vem är du?

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

Jag heter Barna Both och har
varit anställd i församlingen i sju
år.
Vad gör du i församlingen?
Jag är kantor.
Vad innebär det?
Förutom de sedvanliga kantorsuppgifterna som att spela orgel
och piano på gudstjänster av
olika slag, förrättningar som dop,
vigsel och begravning, spelar
jag ofta i olika sammanhang vid
t. ex. diakonala samlingar. Jag
leder också barn- och ungdomskörer.
Vad tycker du är extra roligt?
Jag uppskattar mycket friheten i
mitt arbete.
Vad gör du på fritiden?
Inte mycket. Jag tycker om att
dansa folkdanser.

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

Våra kyrkoskatter
Kyrkokamrer
Gunvor Sandberg Börjesson
Tel: 08-520 307 02

I förra numret blev det tyvärr fel bild
till texten om Mariabilden. Här är nu
rätt bild!

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
Kyrkofullmäktiges ordförande
Susanne Stjärnkvist
Tel: 070-683 88 25
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

Denna vackra madonnabild anses
vara ett nederländskt arbete från
slutet av 1400-talet. Sannolikt har
hon haft en krona på huvudet och
varit omgiven av en strålkrans.
Vid ditt nästa besök i kyrkan:
gå fram och möt henne! Se hur
hon kärleksfullt blickar ner mot
Kristusbarnet. Hur hon ömt håller
sitt barn med bägge armarna och
med öppna handflator, liksom i en
vyssande rörelse. Se på skospetsen
som sött sticker fram under det
böljande klänningstyget som lätt
vilar mot månskäran. Och se på
manteln som faller i en osymmetrisk höjd på grund av att hon
bullat upp den lite under barnet,
som hon med höjd arm för mot
sin kind. Barnet griper näpet tag i
manteln och ler belåtet mot betraktaren. Och belåtet får vi le tillbaka.
För en skatt är det verkligen att få
ha den kärleksfulla moder Maria i sin kyrka! Guds kvinnliga
ansikte …

Text: Lou-Lou Hillstad
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