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“På bara några veckor har så mycket av det som vi
håller för givet tagits ifrån oss”. Sid. 2

“Jag tror att den hemliga ingrediensen är förmågan
att göra det lilla till det stora”. Sid. 7

www.svenskakyrkan.se/ringsjo

juni - augusti

“På bara några veckor har så mycket
av det som vi håller för givet
tagits ifrån oss”
Jag skriver dessa ord en varm och solig eftermiddag,
söndagen 10 maj. Just nu, i denna stund, är tillvaron relativt
uthärdlig. Vår statsepidemiolog har precis berättat att
kurvan fortsätter nedåt. Antalet döda rapporteras denna
söndag till endast fem! Någonstans anar vi kanske
ljuset i tunneln!
Men samtidigt vet vi att allt kan vändas upp och ner. När
du läser Kyrkforum i slutet av maj kan situationen vara en
helt annan! Under våren 2020 har vi lärt oss att vi
egentligen inte kan veta någonting alls om morgondagen.
Jag tror ingen av oss hade kunnat föreställa sig detta! På
bara några veckor har så mycket av det som vi håller för
givet tagits ifrån oss.
När jag numera möter en medmänniska backar jag två steg i
stället för att sträcka fram min hand till en hälsning. Och
för många av oss har barnbarnets mjuka kind bytts mot en
stel bild på en datorskärm.
Hela vår värld är fångad i Corona-virusets grepp.
Människors liv blir inte längre som förut när sjukdom och
död drabbar. För många väntar en osäker framtid när
livsverk raseras, när företag går i konkurs.
I allt detta ofattbara som händer den här våren vill
Ringsjö församling göra allt som står i vår makt för att
stötta och hjälpa.
Ringsjö församling har valt att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vilket innebär att vi fortsätter fira
gudstjänst så länge detta är möjligt.
Vår barnverksamhet fortsätter som vanligt. Så länge
skolbussarna går finns våra pedagoger på plats och
möter barnen.

Vår barn-föräldra-verksamhet, Kulis, håller också öppet.
Det är här vid kaffeborden som unga människor ges
möjlighet att samtala om sådant som oroar i denna
osäkra tid.
För att möta riskgrupper har vi startat ett utomhus sommarcafé med musikunderhållning och allsång. Stolarna är
placerade med två meters mellanrum.
Ringsjö församling följer inte några andra
rekommendationer än de som myndigheterna ger oss. Det
betyder att så länge köpcentrum, gym och badhus håller
öppet måste vi, som möter människors andliga behov,
finnas på plats med öppen verksamhet inom de ramar som
vi är satta att följa.
I en tid då många av oss känner oro och ångest vill jag dela
några ord av aposteln Paulus;
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är
inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om
vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi uthålligt.
(Rom kap 8)

Att leva i hoppet är att sätta sin lit till att det finns en Gud
som bär oss genom livets svårigheter. Men att leva i hoppet
innebär också att jag inte kan styra livets skeende. Jag får
helt enkelt träna mig i att vänta uthålligt!
Och just nu väntar en hel värld uthålligt på att Coronagåtan ska få en lösning!
Det är min bön.
Det är miljoner människors bön.
Herre, sänd din helande Ande!
Helene Öhman, kyrkoherde

2

1

4

2

3

5

6

7

Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8

9

Nöjd med lastaren?
Gudstjänst i Hurva
Barnens ugglor
Stigs praktfulla magnolia
Påskris
Elvis eller Roy Orbinson?
Sommarfika med distans
Backsippan trivs
Per spånar vidare

KALENDER
JUNI

JULI

AUGUSTI

Söndag 31/5
kl 18 i Gudmuntorp. Mässa. Sångare
ur Ringsjö kyrkokör

Söndag 5/7
kl 18 i Hurva. Musikgudstjänst.
Hurvagänget Sven & Dan & Co

Söndag 7/6
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst

Söndag 12/7
kl 11 i Bosjökloster. Mässa

Söndag 14/6
kl 11 i Hurva. Mässa

Tisdag 16/7
14.30 Skogsgläntan. Andakt

Tisdag 16/6
Söndag 19/7
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst
Torsdag 18/6
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Söndag 26/7
kl 18 i Bosjökloster. Musikgudstjänst.
Los Santos medverkar

Söndag 21/6
kl 10 i Bosjökloster slottsträdgård.
Gudstjänst. Trio Syrén. Trio JAG
Söndag 28/6
kl 18 i Gudmuntorp. Stilla mässa

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

Söndag 2/8
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa
Torsdag 6/8
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
Söndag 9/8
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst
Söndag 16/8
kl 18 i Hurva. Stilla mässa
Lördag 22/8
kl 14 i Gudmuntorp.
Konfirmationsmässa
Söndag 23/8
kl 18 i Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Familjen Christoffersson medverkar
Torsdag 27/8
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
Söndag 30/8
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa.
Avtackning av William

Sommarkyrkan
Under flera år har Ringsjö församling en vecka, i
slutet av juni, arrangerat ett spännande program
under rubriken Sommarkyrka.
I fjol var det Gudmuntorp kyrka som stod värd för
Sommarkyrkan. Det bjöds på många intressanta
och varierande programpunkter. När vi
utvärderade arrangemanget såg vi att
besöksfrekvensen avtog mot veckans slut. Kanske
är det helt enkelt så att det blir för mäktigt att
koncentrera allt till en vecka.
I år provar vi ett nytt koncept. Sommarkyrkans
program kommer att ligga varannan onsdagskväll
med start i veckan efter midsommar.
I år är det Bosjökloster som är värd för
Sommarkyrkan. Programmet ser ut så här:

Onsdag 24 juni kl 19
Sagolikt Romansafton inspirerad av Elsa Beskow
sagor och målningar. Josefine Andersson, mezzosopran. Daniel Beskow, piano. Det här programmet
kan passa barnfamiljer. Bosjökloster kyrka.
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Onsdag 8 juli kl 19
Kyrkogårdsvandring med Gull Rydström.

Samarrangemang med Södra Ringsjöortens
bygdeförening. Bosjökoster kyrkogård.

Onsdag 22 juli kl 19
Programmet är ej fastställt. Titta in på vår hemsida
i början av juli. Kyrkans hus, Bosjökloster.
Onsdag 5 augusti kl 19
Fönster mot himlen. Besök på ikonutställningen.
Föredrag av Barbro Hegardt. Bosjökloster slott.
Vi lever i Corona-tider varför vi reserverar oss mot
eventuella ändringar.
Håll utkik på vår hemsida svenskakyrkan.se/ringsjo
för aktuell information. Det går också bra att ringa
om du undrar om ett program blir av.
Expeditionen: 070-66 33 530
Kyrkoherden: 070-66 33 753

MUSIK
21 juni kl 10 Slottsbacken. Joh Döp Trio Syren och Trio JAG
24 juni kl 19 Bosjökloster kyrka. " Sagolikt" . Romansafton inspirerad
av Elsa Beskows sagor och målningar. Nordic Light Duo:
Josefine Andersson, mezzosopran.
Daniel Beskow, piano
5 juli kl 18 Hurva kyrka. Musikgudstjänst med Hurvagänget
Sven & Dan & Co.
26 juli kl 18 Bosjökloster kyrka. Musikgudstjänst med familjen
De Los Santos.
23 augsusti kl 18 Gudmuntorp kyrka. Musikgudstjänst med
familjen Christoffersson

Mysterium - en mässa om livets insida
Pingstdagen 31 maj kl 18 i Gudmuntorp kyrka.
Medlemmar ur Ringsjö kyrkokör framför Mysterium av Ingemar
Johansson.
Här möts en längtan till den gamla mystikens inre källor med
vetenskapens egen mystik. Han som kommer, han har alltid
funnits här. Den Gud som dog har uppstått i ett stort mysterium.

Fri entré. Kyrkan öppnar kl 17.
Välkommen!

Ringsjö Tutti Frutti
Detta är församlingens allsångsprojekt som vänder sig till dig som gillar
att sjunga. Sångglädje och gemenskap kommer att vara i fokus.
Repertoaren blir blandad och varje gång blir det enkel fika.
I första projektet träffas vi för övning fyra gånger i Hurva
församlingshem för att sedan medverka i samband med gudstjänsten på
tacksägelsedagen, den 11 oktober kl.11 i Hurva kyrka.
Vi träffas kl.10–11.30 följande datum: 15/9, 22/9, 29/9 och 6/10.
Ledare: Petra Lengbrant, 070-289 12 35

Välkomna att vara med!
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Konfirmander
Glädje, skratt, tårar, funderingar, gemenskap, ensamhet,
kluriga frågor, spring, sitta stilla, glida runt på stolen, viska
till grannen, tokiga ledare, kul lekar, tråkiga lekar,
spännande lektioner, tråkiga lektioner, mobilen upp,
mobilen ner, vara på läger, sova borta, vad blir det för mat
idag, sjunga matsång, läsa i bibeln, fira gudstjänst, bra
psalmer, dåliga psalmer, livet, döden, pilgrimsvandra när
regnet hänger i luften o några glömt matsäcken, Jesus vem
var han…

nya konfirmanderna. Vilken nåd att få vara en del av detta
pulserande liv som är framtiden.

Allt sådant som händer under våra träffar, inte samtidigt
men ändå. 22 ungdomar som valt att konfirmationsläsa i
Ringsjö församling. 11 konfirmerade ungdomar som vill
fortsätta som ledare och ge av sin tid och kunskap till de

Inbjudan till nästa konfirmationsgrupp skickas ut till alla
som fyller 14 i år.

Även i corona-tider har vi fortsatt med konfirmationsläsningen eftersom skolorna fortfarande är öppna MEN
konfirmationsgudstjänsten som skulle varit den 16 maj är
framflyttad till den 22 augusti. Nu är vår bön: gör det
möjligt att alla som vill vara med ska kunna vara med vid
denna speciella gudstjänst.

Anneli Elmelid

Tankar från våra konfirmander:
“Jag känner många i gruppen och det är kul. Samtidigt får
jag nya vänner. Tråkigt att resa blev inställd, jag ville
verkligen resa till Polen och Kraków”. Jenny
“Roligt att vara konfirmand. Det känns som en familj.
Tråkigt att inte få åka till Kraków. Som tur är får vi följa
med nästa år istället”. Lukas
“Kul med många konfirmander, när jag läste var vi bara 6
stycken. Det är kul att konfirmanderna verkar vara
kompisar. Tråkigt att resan blev inställd. Samtidigt var det
bra att vi inte kom iväg”… Hannes, konfirmandassistent
“De e ju roligt att vara konfirmand, trevliga människor o
go mat. Kul o träffa nytt folk o lära känna nya vänner. De e
ju synd o så att resan e inställd men jag förstår att det inte
går pga corona. Men jag ser fram emot att åka nästa år
om det går”. David
“Att konfirmera sig har varit väldigt lärorikt. Vi har besökt
platser jag nog aldrig skulle besökt själv, och vi har pratat
om många viktiga saker. Allt har gått så snabbt och därför
är det, på ett sätt, lite skönt att vi nu får eftertanke innan
själva konfirmationen. Det är väldigt synd att Krakowresan
inte kunde bli av. Av allt jag hört verkar det, oavsett vem
som varit där, vara en otroligt stark upplevelse som följer
med resten av livet. Men det kommer ju en tid efter corona,
och med det nya möjligheter”... Johanna
“Man känner sig alltid välkommen i kyrkan oavsett vem
man är. Det är lite tråkigt att resan blev inställd, men vi får
ju åka nästa år”. Alva S
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Låt "det lilla" bli "det stora"
Vi sitter mitt i en Corona pandemi och
vi vet alla att det är de gamla vi har
störst risk att förlora. Låt oss ta vara
på denna konstiga tid, låt oss alla fråga
och lyssna till ”våra” gamla nära och
kära. Ta del av deras berättelser och ta
del av deras livsvisdom. Allt var inte
bättre förr men ibland får vi ta ett steg
bakåt för att kunna gå fram!
Jag vill ta Karin som ett lysande
exempel. Karin som är min underbara
kruttant till svärmor på 89 år.
Det som slår mig med Karin är
livskraften och glädjen. Jag vill bli som
Karin när jag blir gammal. Det må
vara ett nobelt mål, men det är också
ett dagligt val.
Men först ville jag undersöka om det
fanns en ”hemlig ingrediens” i receptet
på att ”bli gammal som Karin”. En sak
jag vet är att den starka fysiken hos
Karin inte kom av någon fancy diet
eller ett årskort på det lokala
träningscentret. På menyn stod
husmanskost med kreativa
påhittigheter och träningen var hårt
dagligt arbete.

Men det goda humöret och livsglädjen,
vart kommer den ifrån? Det är svårt att
sätta fingret på, men min slutsats blir
att det ligger i konsten att hitta stor
glädje i vad min relativt självcentrerade
och förbrukningsorienterade
generation skulle vilja kalla för ”det
lilla”. ”Det lilla” som bland annat är
när Karin på ett levande sätt berättar
om koltrasten som sjunger för sin
maka och hur den plaskande tar ett
dopp i vattenpölen utanför hennes
fönster.
Jag tror att den ” hemliga
ingrediensen” är förmågan att ”göra
”det lilla” till ”det stora”. Många av
de övriga ingredienserna är
självklarheter i Karins generation. Det
är god lokal mat, också av rester, att
lappa och laga, förvandla gamla slitna
saker till nytt, som trasmattor, att köpa
kvalitet, saker som håller och som kan
lagas. Ett exempel är den gamla
Electrolux assistenten från 60 talet som
fortfarande knotar på och säkerställer
den riktig goda fikan.
Ellen Krogh
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Lavendeldrömmar
Inget sätter igång fantasin som lavendelns somriga
doft! En liten doftsniff från buskens blommor och
plötsligt befinner man sig i Provence eller Toscana.
Alla borde unna sig lavendel, i rabatten, i
sommarkrukan, som torkad i byrålådan eller som här
– i en liten lavendeldröm till sommarfikat.
Du behöver:
200 g smör, 1 dl socker, 2 tsk vaniljsocker, 1-2 msk
lavendelblommor, 1 tsk bakpulver och 4,5 dl mjöl.
Gör så här:
Hacka snabbt samman ingredienserna till en deg.
Stöt lavendeln i en mortel innan den tillsätts.
Gör degen till en rulle, ca 5 cm i diameter.
lägg degen i kylen ca 30 minuter.
Sätt ugnen på 200 grader.
Ta fram rullen och skär den i skivor.
Lägg dem på en plåt försedd med bakpapper.
Grädda i mitten av ugnen i ca 8 minuter.
Låt svalna på galler.
Glad sommar önskar Husmor Anna!

BARNVERKSAMHET
JUNI - AUGUSTI 2020
Onsdag 24 juni kl 19
Sommarkyrka i Bosjökloster kyrka. Se
separat ruta i kalendern.
Onsdag 26 augusti kl 9.30- 12
”Extrakulis” utanför eller i Kyrkans Hus
Bosjökloster. Välkomna hälsas barn i
vuxens sällskap. Program presenteras senare
på Facebook och hemsida. Vi bjuder på
fika.
Tisdagen 1 september kl 15-17
”Tisdagsgänget” för dig som går i årskurs 4
och 5 startar i Hurva församlingshem.
Onsdag 2 september kl 9.30- 12
”Kulis” för barn och vuxna i Kyrkans Hus
Bosjökloster startar.
Onsdag 2 september kl 13.30- 16
”Onsdagsklubben” för dig som går i
förskoleklass startar i Hurva
församlingshem.
Torsdag 3 september kl 13.30- 16.30
”Torsdagsträffen” för dig som går i årskurs
1- 3 startar i Hurva församlingshem.
Torsdag 3 september kl 16.40- 17.15
”Ringsjö Kidz” vår barnkör startar i Hurva
församlingshem.

KULIS - öppen verksamhet för barn och vuxna.

Onsdagar kl 9.30 -12 i Kyrkans Hus Bosjökloster.
Kom och lek, pyssla, prata och ha trevligt
tillsammans med oss. Kl 10 startar barn- och
babyrytmiken och därefter fikar vi.
Ingen föranmälan.
TISDAGSGÄNGET - för dig som går i årskurs 4 och 5.

Tisdagar kl 15-17 i Hurva församlingshem. Här har vi
trevligt tillsammans, vi pratar, fikar, pysslar eller gör
något annat som du önskar. Vi avslutar med en kort
samling. Under terminen medverkar vi vid någon
gudstjänst.
ONSDAGSKLUBBEN - för dig som går i förskoleklass.

Onsdagar kl 13.30- 16 i Hurva församlingshem. Kom
och lek, sjung, pyssla och ha kul tillsammans med oss.
Vid varje träff fikar vi samt har en kort avslutande
samling. Under terminen kommer vi även att medverka
i någon gudstjänst.
TORSDAGSTRÄFFEN - för dig som går i årskurs 1-3.

Torsdagar kl 13.30- 16.30 i Hurva församlingshem.
Här leker, sjunger och pysslar vi. Vi spelar
sällskapsspel, leker kanske en lek tillsammans och har
det trevligt. Varje gång fikar vi och har en kort
avslutande samling. Vi deltar i en gudstjänst någon
gång under terminen.
Kontakt för grupperna:
Karin Christoffersson 070- 2297858

RINGSJÖ KIDZ - barnkör för dig som gillar att sjunga

tillsammans med andra samt går i förskoleklass och
uppåt. Torsdagar 16.40- 17.15 i Hurva
församlingshem. Vi sjunger olika typer av sånger och
medverkar bla i pastagudstjänster.
Kontakt för barnkör: Petra Lengbrant 070- 2891235
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
Tyvärr har flera av våra verksamheter varit inställda under
våren. Men vi planerar att dra igång för fullt så fort vi får
nya direktiv. Därför kommer vi att uppdatera löpande på
webben. Gå gärna in och gilla oss eller gör ett bokmärke!
www.svenskakyrkan.se/ringsjo
www.facebook.com/ringsjoforsamling

SOMMARCAFÉ - med distans
Tisdagarna 2, 9, 16, 23 och 30 juni kl 13.30 bjuder vi på
hembakat fika, musikunderhållning och allsång! Vi sitter på
behörigt avstånd ifrån varandra och vistas utomhus utanför
Kyrkans hus i Bosjökloster.
Blir det succé fortsätter vi under hela sommaren. Håll utkik
på webben!

William - pensionär?
William har varit vår kyrkomusiker under sex år. På
något sätt känns det mycket längre. William har satt
så tydliga avtryck i vår församling. Under Williams
tid i Ringsjö församling har kyrkokören utvecklats
genom flera spännande projekt, t ex Mozarts
Requiem i Budapest och samarbetet med Py
Bäckman. Williams engagemang har också lett till att
vår församling har en framstående vokalensemble,
Trio JAG.
William väljer nu att gå i pension. Vi är många som
kommer att sakna vår alltid lika vänliga och
tillmötesgående kyrkomusiker. Och framför allt
kommer hans musikaliska professionalitet att
fattas oss.
Vi kommer att avtacka William under högtidliga
former i samband med gudstjänsten
söndag 30 augusti kl 11 i Gudmuntorp kyrka.
Efter gudstjänsten blir det avtackningsmingel!
Välkommen att vara med när vi tackar William för
hans engagemang i Ringsjö församling!
Helene Öhman, kyrkoherde
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Det är kärlek

Nytt från kyrkorådet

Vi är en liten församling med stora ambitioner.
Kreativiteten flödar när vi pratar om vad vi kan göra för
vår församling och de som behöver oss. Våra
verksamheter sjuder av liv och vi hoppas att det ska skapa
ringar på vattnet.

Det ekonomiska resultatet för 2019 var ca 50 000 sämre
än budgeterat pga nödvändiga utbildningssatsningar.
Församlingens verksamhetsrapport finns att läsa på
vår hemsida.

Vi vet att ni är många som inte tar del av vår verksamhet
men som ger oss ert stöd. Ett stöd som i förlängningen
gynnar både gamla och unga. Vi är öppna för alla, ingen
ska behöva vara ensam i vår församling.
Bjud in fler att delta, att vara med eller bli medlem.

Vår kantor William Runnström går i pension. Hans tjänst
är nu utlyst och ett antal kandidater skall intervjuas.

Det är kärlek!

I enlighet med krav från Länsstyrelsen har Kyrkorådet
beslutat upplåta gravkvarter åt andra samfund på
Bosjöklosters kyrkogård.

KOM OCH VANDRA MED OSS

Som ny kyrkvärd i Gudmuntorps kyrka har godkänts
Kerstin Palm, Brostorp.

Tänk dig en skön söndagspromenad en vacker höstdag!
Tänk att du får dela din promenad med dina närmaste; en
partner, dina barn eller en god vän? Tänk också att du får
vara del av ett större sammanhang.

Söndag 27 september gör Ringsjö och Löberöds
församlingar en gemensam vandring. där vi med jämna
mellanrum stannar upp för att reflektera.
Vi som vandrar är unga och gamla, snabbfotade och
sådana som behöver lite mer tid för varje steg. Några av
oss har barn som körs i vagn, andra har hundar som helst
hålls kopplade.
Dagen ser ut så här:
kl 10. Samling vid Gudmuntorp kyrka.
kl 10.15-12.15. Gemensam vandring
kl 12.15 . Pilgrimsmässa i Hurva kyrka.
kl 13 . Lunch i Hurva församlingshem.
Dagen är kostnadsfri. Om du parkerar din bil i
Gudmuntorp ser vi till att du får skjuts tillbaka.
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Vi funderar över åtgärder för att inte tappa några
medlemmar och för att intressera nyinflyttade till
församlingen.

Försök med hårdgöring av gångarna för att öka
framkomligheten med rullstol pågår på Hurva kyrkogård.

MATSVINN?
När det gäller mat lever vi i Sverige i den bästa av världar.
Det händer sällan att vi inte får mat på bordet, vanligtvis
tre gånger om dagen. Våra måltider är väl tilltagna och
ofta blir det mat över. Begreppet matsvinn blev hett under
2019. Vad gör vi med maten som blir över?

Tisdag 6 oktober kl 18 är du välkommen till en kväll om
matsvinn! Vi träffas i Kyrkans hus i Bosjökloster och delar
en smaklig restbuffé!
Efter måltiden får du möta Louise Ungerth som är
Sveriges främsta expert på matsvinn. Hon kommer att
berätta om hur vi ska göra med vår mat, särskilt den som
blir över.
Läs mer på hennes hemsida: www.louiseungerth.se

Nya tider får nya idéer att gro
En kyrkogård utvecklas ständigt, om än långsamt. Överallt
ser vi spår av tidigare generationer och hur tidsandan har
påverkat våra liv och hur vi har vördat våra döda.
Idag är det få förunnat att ha familjen samlad nära sig och
dessutom ha tid att träffas. Eller för den delen besöka
närståendes gravar. Att vi flyttar oftare nu än tidigare gör
också att många tappar anknytningen till en plats där
familjen kanske har funnits i många generationer. Man
planerar inte längre för stora familjegravar, var och en
väljer själv var man vill begravas.

De flesta vill fortfarande ha en plats att gå till för att minnas
och hedra de avlidna. Men många väljer ett mer
anspråkslöst gravskick som inte kräver kontinuerlig skötsel
från efterlevande.
Ringsjö församling har i år påbörjat ett sammarbete med
Landskapsgruppen för att ta fram en långsiktig plan för
våra tre kyrkogårdar. Tonvikt har lagts på fler
askgravplatser, bevarandet av gamla gravstenar och plats
för kontemplation och rekreation. Bilderna ovanför är från
de första skisserna i detta arbete.

Vårt uppdrag är mångfacetterat. Vi ska förvalta en
kulturmiljö och bevara dess värden för framtiden samtidigt
som vi ska bedriva en verksamhet som tillgodoser dagens
behov och önskemål.

Det gläder mig att se nya idéer växa fram som kommer att
ge alla en bättre upplevelse och som gagnar både
kommande generationer och bygdens anor. Jag och mina
kollegor ser fram emot att skörda frukterna av detta arbete.

Att besöka en anhörigs grav innebär för många en resa. Väl
på plats tar man sig tid för kontemplation över de avlidna
och deras val av gravplats.

David Stefansson

Ge grönskan en chans med ny jord
Just nu arbetar vi med att jordförbättra och fylla på med singel på
återlämnade gravar och gångar. Detta kommer att ge grönskan nytt
liv. Samtidigt underlättas skötseln. Vi vill uppmana alla
gravrättsinnehavare att göra detsamma. Därför erbjuder vi jord och
singel till ett makalöst pris. Och vi kör fram det åt er!
Prata med oss, vaktmästarna.
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Välkommen till våra kyrkor
och vår expedition!
Pastorsexpeditionen är öppen:
tisdag, onsdag och fredag kl 10-12
samt torsdag kl 13-15.

070 - 663 3 5 3 0
Kyrkans Hus, Bosjökloster 105, 243 95 Höör
www.svenskakyrkan.se/ringsjo
Bosjökloster kyrka är öppen alla dagar kl 10-14,
under sommarmånaderna kl 10-18.
Gudmuntorp och Hurva kyrkor är öppna när
personal finns på kyrkogården.
Önskar du besöka kyrkorna under annan tid
kontakta expeditionen eller kyrkoherden.
Begravningsombud för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan
Suad Korlat, 0413 - 231 68
Kyrkorådets ordförande
Britta Ettrup, 0705 - 30 85 91

Kanslist
Anette Persson, 070 - 663 35 30
Kyrkoherde
Helene Öhman, 070 - 663 37 53
Komminister
Anneli Elmelid, 070 - 663 39 70
Kyrkomusiker
William Runnström, 073 - 020 88 56
Kyrkomusiker med pedagogisk inriktning
Petra Lengbrant, 070 - 289 12 35
Barnledare
Karin Christoffersson, 070 - 229 78 58
Husmor
Anna Palm, 070 - 663 31 61
Kyrkvaktmästare
David Stefansson, 070 - 663 37 03
Jenny Persson, 070 - 205 57 88
Lars Ekström, 070 - 219 77 51
Marie Nilsson, 070 - 220 51 80, föräldraledig
Per Friberg, 070 - 663 09 03
Tony Odståhl, 070 - 215 65 68

Planerar ni en minnesstund,
möte, konsert eller fest?
Ringsjö församling har två församlingshem, i Hurva
och i Bosjökloster, som går att hyra för såväl
föreningar som privatpersoner.
I samband med kyrkliga handlingar (dop,
konfirmation, vigsel, begravning) , som äger rum i
någon av församlingens kyrkor, utgår ingen hyra.
I övrigt är hyran 600 kr för föreningar och
1500 kr för privatpersoner.
En obligatorisk kostnad för städning av
församlingshemmet tillkommer på 400 kr.
Catering. Exempel på arrangemang och priser
3 smörgåsar/smörgåstårta*, öl/vatten,
kaffe och tårta*
235 kr/person

2 smörgåsar, öl/vatten, kaffe och tårta*
190 kr/person
Kaffe, 3 sorters kakor och tårta*
125 kr/person
*inköpt
Det går också att använda våra kyrkor för t ex
konserter eller föredrag. Ur säkerhetshänsyn måste en
vaktmästare tjänstgöra vilket medför en kostnad på
2000 kr. Vid arrangemang av kommersiell karaktär
är grundavgiften 3000 kr samt 30 kr/person.
Ringsjö församling förbehåller sig rätten att avgöra
vad som kan anses lämpliga arrangemang i våra
församlingshem och kyrkor.

I redaktionen för Kyrkforum ingår: Claes Lindskog, Anita Esping Bodén, Ellen Krogh, Anneli Elmelid,
Anna Palm, David Stefansson, Helene Öhman. Bilden på förstasidan är tagen av David Stefansson.

