kyrkforum
“Alla vi som utgör Ringsjö församling har olika talanger
och förmågor. Och var och en av oss behövs!”. Sid. 2
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“Som medlem i Svenska kyrkan ingår du i ett stort
sammanhang”. Sid. 6
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“Alla vi som utgör Ringsjö församling
har olika talanger och förmågor.
Och var och en av oss behövs!”
För 2000 år sedan reste en man som hette Paulus runt
enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det
omkring i det som då var Romarriket. Han vigde hela sitt liv emellertid många delar, men en enda kropp.
åt att bilda och bygga församlingar.
Paulus ord är lika självklara år 2020 som när de skrevs i
Jag fascineras av Paulus strapatser. Han vandrade 100-tals
början av vår tideräkning.
mil till fots. Han seglade över Medelhavet och förliste i en
fruktansvärd storm.
Alla vi som utgör Ringsjö församling har olika talanger och
förmågor. Och var och en av oss behövs! Vi behöver dig
Men mest av allt fångas jag av de brev han skriver till
som kan ordna en sopplunch. Vi behöver också dig som har
församlingarna som han grundar under sina resor.
kunskap om fastigheter. Din gåva är kanske att sjunga, läsa
texter, fatta beslut eller att be.
Till församlingen i den grekiska storstaden Korint skriver
Paulus så här;
Det finns massor av uppgifter i en församling och ingen
uppgift är finare än någon annan. Vi hoppas att du känner
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de
att just du är behövd! Tillsammans utgör vi Ringsjö
många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också församling. Och när vi förenar
med Kristus… Kroppen består inte av en enda del utan av
våra kunskaper och erfarenheter
många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till lägger vi grunden för Guds rike.
kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat
säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör
det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad
blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då
av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just
den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en

De senaste månaderna har präglats av Corona- epidemien.
Det har satt sina spår i Ringsjö församling. Vi har följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket har
återspeglats i vår verksamhet. Ingen verksamhet har tagit
emot fler än 50 besökare.
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Läs mer om att engagera dig i
Ringsjö församling på sid. 6.
Helene Öhman, kyrkoherde

mellanrum, utanför Kyrkans hus i Bosjökloster.
Församlingens personal har serverat kaffe och husmors goda
kakor direkt till de besökande. Och det har förstås också
bjudits underhållning i någon form.

För att möta den ensamhet och den utsatthet som
människor i riskgrupper känner har vi startat ett

sommarcafé med distans.

Stort tack till alla er som har ställt upp och musicerat eller
på annat sätt förgyllt en tisdagseftermiddag i Corona-tider.
Jättekul också att så många har kommit till våra
sommarcaféer med distans!

Varje tisdagseftermiddag, sedan början av maj, har vi bjudit
in till ett café där också du som är i en riskgrupp kan känna
dig säker. Vi har placerat ut stolar, med två meters

I skrivande stund vet vi inte hur hösten ser ut, men om det
finns önskemål om en fortsättning ska vi självklart ta med
det i vår planering.

1
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Sommarcafé
med distans
8
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KALENDER
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Söndag 30/8
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa

Söndag 4/10
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst

Tisdag 1/9
kl 18.30 i Hurva. Sinnesrogudstjänst

Söndag 11/10
kl 11 i Hurva. Familjemässa. Ringsjö
kidz medverkar

Söndag 6/9
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst
Söndag 13/9
kl 18 i Hurva. Stilla mässa
Torsdag 17/9
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa
Söndag 20/9
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Hemvändardag. Ringsjö kyrkokör
Torsdag 24/9
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
Söndag 27/9
kl 10 i Hurva. Andakt
kl 12.15 i Gudmuntorp. Familjemässa
Pilgrimsvandring
Tisdag 29/9
kl 18.30 i Hurva. Sinnesrogudstjänst

Söndag 1/11
kl 16 i Bosjökloster. Gudstjänst.
Oppmanna Vokalensemble
Söndag 8/11
kl 18 i Hurva. Stilla mässa

Torsdag 15/10
kl 9 i Hurva. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Tisdag 10/11
kl 18.30 i Bosjökloster.
Sinnesrogudstjänst

Söndag 18/10
kl 18 i Hurva. Stilla mässa

Söndag 15/11
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst

Tisdag 20/10
kl 18.30 i Bosjökloster.
Sinnesrogudstjänst

Torsdag 19/11
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Onsdag 21/10
Söndag 22/11
kl 10 i Bosjökloster. Vardagsgudstjänst kl 18 i Hurva. Stilla mässa
Torsdag 22/10
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Onsdag 25/11
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Söndag 25/10
kl 11 i Bosjökloster. Mässa

Söndag 29/11
kl 14 i Bosjökloster. Mässa 1 Advent
Ringsjö kyrkokör

Lördag 31/10
kl 11 i Gudmuntorp. Familjegudstjänst
Sorgen är randig

kl 16 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Ringsjö kyrkokör
Ringsjö kyrkokör kan komma att ställa kl 18 i Hurva. Gudstjänst.
in pga rådande omständigheter.
Ringsjö kyrkokör

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

Allhelgonahelgen
Under allhelgonahelgen håller vi våra kyrkor öppna
Hurva kyrka är öppen kl 10-18
så att du kan komma in, värma dig, tända ett ljus och Minnesgudstjänst kl 18. Eventuellt Ringsjö kyrkokör.
kanske be en bön. Detta händer i våra kyrkor
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16

Fredag 30 oktober kl 10-16

Fikaservering i Gudmuntorp kyrka, i Hurva kyrka,
och i vaktmästarhuset på Bosjökloster kyrkogård.

Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16 (här serveras
inte fika)

Lördag 31 oktober

Söndag 1 november
Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16
Hurva kyrka är öppen kl 10-16
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16
Minnesgudstjänst kl 16. Sång av Oppmanna
Vokalensemble.

Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16
Familjegudstjänst Sorgen är randig kl 11.
Välkommen till våra kyrkor och gudstjänster i
Minnesgudstjänst kl 16. Eventuellt Ringsjö kyrkokör. allhelgonatid!
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MUSIK
Söndag 20 september
kl 11 Gudmuntorp kyrka. Hemvändardag. Ringsjö kyrkokör
Söndag 1 november
kl 16 Bosjökloster kyrka. Oppmana Vokalensemble
Fredag 27 november
kl 12 Bosjökloster kyrka. Sara Sandström Korp, sopran. Jan Karlsson Korp, piano Oppmana Vokalensemble
kl 14. Bosjökloster kyrka. Bjällertrion
Lördag 28 november
kl 12 Bosjökloster kyrka. Oppmanna Vokalensemble
kl 14. Bosjökloster kyrka. Jessica " Jessie" Johansson
Söndag 29 november
kl 12 Bosjökloster kyrka. Josefine Andersson, sång Daniel Beskow, piano

Bjällertrion

Jessica " Jessie" Johansson

Sara Sandström,. Jan Karlsson Korp

Josefine Andersson, Daniel Beskow

Sorgen har många ansikten
Allhelgonahelgen har blivit vår största kyrkliga
högtid. Det har kanske att göra med att människor,
som lever i det moderna livets uppskruvade tempo,
längtar efter stillhet och kravlöshet.

Under Corona-pandemin har så mycket förändrats i
våra liv, och ofta har vi haft svårt att förklara för
barn och ungdomar vad som egentligen händer.

Allhelgonahelgen blir en andningspaus mellan
sommarmånadernas intensitet och den stundande
julhelgens glittrande glädje. Allhelgonahelgen ställer
inga krav på att vi gör saker på det ena eller andra
sättet. Vi får stanna upp, reflektera och minnas det
som har varit och de människor vi har mött och
kanske skilts ifrån.

I Ringsjö församling firar vi under allhelgonahelgen
en familjegudstjänst - Sorgen är randig.

Vi vet inte i nuläget om pandemin fortsätter att hålla
oss i sitt grepp. Det enda vi vet är att många
människor har drabbats av COVID 19, och detta
kommer att återspeglas i allhelgonahelgens
gudstjänster runt om i vårt land.

I sorgen och smärtan får vi inte glömma bort de
unga.

Det blir en stund att med barnets ögon möta sorgen.
Vi får uttrycka sorgen i musik och teckningar, med
gosedjur och sådant som betyder mycket för oss.
Mer information om allhelgonahelgens
familjegudstjänst kommer på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/ringsjo
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Du kan och du behövs!
Svenska kyrkan är en organisation som leds av de som är
medlemmar. Det krävs ingen trosförklaring för att vara
medlem i Svenska kyrkan. Du behöver inte vara proffs i
teologiska frågor. Som medlem i Svenska kyrkan ingår du i
ett stort sammanhang där alla krafter behövs.
Ringsjö församling är en livaktig del av Svenska kyrkan.
Här i Ringsjö församling finns människor som vill vara med
och forma vår verksamhet.
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Du kan och du behövs.
Det krävs inga meriter mer än att
du är döpt och medlem i Ringsjö församling.
Och så måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen
19 september 2021.
Självklart är det också viktigt att du delar kyrkans
värderingar som formuleras i de här orden;

Inför kyrkovalet 2021 hoppas vi att du, med dina gåvor och
erfarenheter, vill ställa upp som förtroendevald.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni
också göra för dem.

En förtroendevald får vara med och bestämma om det som
händer i församlingen.

Ringsjö församlings väl vill att du finns med bland våra

Det handlar ofta om hur församlingens pengar ska fördelas.
Den som är förtroendevald får t ex vara med och fatta
beslut om hur mycket barnverksamheten ska utökas, vilka
byggnader som ska renoveras och hur kyrkogårdarna ska
vara utformade.

Lars Böök, ordförande i Ringsjö församlings väl (också
kyrkofullmäktiges ordförande) 072-710 54 13

förtroendevalda. Vill du veta mer kontakta oss:

eller

Britta Ettrup (kyrkorådets ordförande) 070-530 85 91

Pater Noster
Det är ofta jag får frågan om vad Pater Noster faktiskt
betyder av människor jag pratar med. Det svaret kan både
vara lätt och svårt och betydelsen kan variera beroende på
sammanhanget. Själva orden i sig är skrivna på latin och de
betyder Vår Fader / Fader Vår, vilket i sin tur står för Gud
men det kan också stå för Ringsjö Församlings ungdomscafé
och allt det roliga vi hittar på där.

Gruppfotot längst ner är taget under höstens regelbundna
resa till det franska klostret i Taizé. Här är alla välkomna
och det finns tid för personlig reflektion, underbar härlig
gemenskap, bibelstudier, fördjupning av sin tro, roliga lekar
och sist men inte minst minnen för livet!

Så - vad väntar du på?
Ta steget och anmäl dig idag för ännu ett läsår av
spännande aktiviteter och oförglömliga minnen med Pater
Noster. Jag ser fram emot att träffa dig!

Gänget i Pater Noster träffas regelbundet och hittar på olika
aktiviteter som passar för alla smaker. Vi gör allt från att ha
tårttävlingar, massa sång, filmtittande, deltar på julspel,
spelar spel, hänger i kyrkan och diskutera tro till att klättra i Hanna Sjöstrand - medlem i Pater Noster
träd! Utöver de regelbundna träffarna har vi läger, är med
och arrangerar evenemang men vi åker även på studieresor
långt bort!
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BARNVERKSAMHET
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020
Vecka 36
Barnverksamheten startar sina grupper.
Tisdag 8 september kl 15-17
Tisdagsgänget inställt denna dag
(personalen är på utbildning).
Onsdag 9 september kl 9.30-12
Kulis inställt denna dag
(personalen är på utbildning).
Söndag 27 september från kl 10
Pilgrimsvandring för alla åldrar. Vi
inleder med en enkel andakt utanför
Gudmuntorp kyrka kl 10. Därefter
vandrar vi till Hurva kyrka, där vi firar
familjemässa cirka kl 12.15. Lunch
serveras kl 13 i föramlingshemmet.
Onsdag 30 september kl 18
Insamling till Världens Barn på Hurva
Gästis. Barn från vår verksamhet
underhåller och vi äter Gästis goda
pajbuffé. Kostnad: minst 100:- per
vuxen (som går till Världens Barn),
barn under 15 år är gratis.
Onsdag 21 oktober kl 9.30
Denna onsdag får Kulis besök av vår
präst Anneli. Kl 10 har vi en enkel
vardagsgudstjänst.
Torsdag 22 oktober kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Vecka 44
Lov- ingen verksamhet.
Lördag 31 oktober kl 11
Familjegudstjänst, Sorgen är randig,
i Gudmuntorp kyrka.

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

Onsdag 25 november kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Söndag 6 december kl 14
Julavslutning för barnverksamhetens
samtliga grupper i Bosjökloster kyrka.
Efteråt blir det julfest i Kyrkans Hus,
med fika, dans kring granen
och tomtebesök.

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 (med reservation för ändringar)
Film är livet

Cafe 1 4

Det är magiskt och spännande att se film
tillsammans! Vi hoppas kunna fortsätta med våra
filmkvällar under hösten. Håll utkik på vår hemsida:

Bosjökloster Kyrkans Hus kl 14-16

www.svenskakyrkan.se/Ringsjo

29 september kommer Maj-Lis och Kaj-Sune
Langebro och spelar och sjunger. Programmet heter
”Allsång och minnen från dansbanan”.

U n g d om s g ru ppen Pa ter N os ter

Träffas söndagar, oftast i Hurva församlingshem.

4-5 september 20 timmars läger.
Fredag kl 18 – Lördag kl 14 i Norra Rörums
lägergård. Information och Anmälan se vårt
Instagramkonto: sku.paternoster.
Kl 15.30 - 18; 13 september ,4 oktober, 18 oktober,
8 november samt 13 december kl 16.30-19

Fika o musik. Pris 25 kronor.

17 november kommer den sjungande sjuksköterskan
Ingela Wahlgren och pianisten Rune Lindkvist med
sitt program som heter ”Under Paris himmel”.
Max antal personer 30. Anmälan till Ringsjö
församling 070 66 33 530

Stickcafé
Hurva församlingshem varannan tisdag
kl 18.30 -20.30

Sopplunch - 40 kr

Första gången den 22 september

Hurva församlingshem kl 12

Ett corona anpassat sätt att mötas. Vi sitter med 2
meters avstånd, max 15 personer i lokalen.

Soppa, bröd, kaffe och kaka. Följande tisdagar:
15 september, 27 oktober, 24 november

Pärontosca med kardemumma

En jätte god kaka som smakar bäst samma dag den är
bakad. Gärna med en klick vispad grädde till.
Du behöver till smeten: 1 päron, 150 g smör, 2 dl socker, 2
ägg, 3 dl vetemjöl, 1 tsk bakpulver, 1 tsk nymalen
kardemumma och ½ dl vatten.
Du behöver till toscatäcket: 1 dl mandelspån, ¾ dl socker,
50 g smör, 1 msk vetemjöl och 1 msk grädde.
1. Vispa smör och socker mjukt. Rör i äggen ett i taget. Häll
därefter i övriga ingredienser och vispa om till allt blandats.
Häll smeten i en smord och bröad rund form med diametern
25 cm. Skölj och skiva päronen i bitar och stick ner bitarna i
smeten i ett jämt mönster. Sätt in kakan i ugnen på 175
grader i 30 minuter.

2. Lägg ingredienserna till toscatäcket i en kastrull. När ca
fem minuter återstår av kakans gräddningstid koka upp
toscablandningen under omrörning. När kakan är färdig
bred ut den varma toscablandningen över kakans yta. Sätt
in hela härligheten i ugnen igen i ytterligare 20 minuter.
Kakan är färdig när den fått fin färg och ytan ser lite
knäckig ut.
Smaklig spis önskar
Husmor Anna!
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MATSVINN?

KOM OCH VANDRA MED OSS

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.

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.

Begreppet matsvinn blev hett under 2019. Vad gör vi med
maten som blir över?

Söndag 27 september gör Ringsjö och Löberöds
församlingar en gemensam vandring. 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.

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

Konfirmander
Konfirmation, ett sätt att ta ett steg tillbaka och fundera
på ”Varför finns just jag? Hur är ett perfekt liv? Och
mycket annat.

Än är det inte för sent att anmäla sig!
Uppstart 6 september klockan 11 i Bosjökloster kyrka.
Läsning ca var 3:e söndag, en dags studieresa på höst och
sportlov, 9-11 oktober läger, 27-30 mars resa till
Krakow. Konfirmation 8 maj i Gudmuntorps kyrka.
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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.

HEMVÄNDARGUDSTJÄNST
Söndag 22 september kl 11 firar vi hemvändargudstjänst i
Gudmuntorps kyrka.
Förhoppningsvis kommer delar av Ringsjö kyrkokör och
sjunger för oss. Med reservation för rådande
omständigheter.
Efter gudstjänsten bjuder församlingen på fika på
kyrkbacken, men bara om vädret tillåter.
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Elisabeth Mühlhäuser här, kantor från Lund med stor
kärlek till Ringsjötrakten.
Jag är Lundabo sen barnsben, men har jobbat som
musiker i olika delar av vårt fantastiska landskap. Mina
två döttrar och jag bor nära utfarten till E22 och älskar att
svinga oss ut på de skånska vidderna.
Orgel och piano är mina huvudinstrument, men jag
använder gärna fiolen, såväl i gudstjänst som i
orkestersammanhang, där jag bland annat fått chansen att
spela i Bosjöklosters kyrka på en julkonsert för några år
sen. Musiken är andlig i sig själv och går att variera i det
oändliga för att bidra till kraften i gudstjänsten och
kommunikationen mellan människor. Det finns underbar
musik i alla stilar, och jag tycker om att växla mellan allt
från medeltid till jazz, barock och pop.

Hej! Terese Edström heter jag och kommer från Lövestad,
som ligger utanför Sjöbo. Där har jag tidigare arbetat som
kyrkvaktmästare med både yttre och inre tjänst. Efter att
ha arbetat i Lövestad under två år drog livet mig mot
Hässleholm där jag idag bor med min sambo. Under året
som hitintills har gått så har jag även studerat
naturvetenskap vid sidan av mitt arbete här i
församlingen.
Jag har arbetat här i Ringsjö församling sedan i mars och
arbetar främst på kyrkogården i Gudmuntorp men har
även nöjet att möta församlingsmedlemmarna i
gudstjänsten då jag även börjat med inre tjänst.
Gudstjänstlivet är för mig mycket viktigt och är en plats
att få möta människor och känna gemenskap och att få
göra det här i Ringsjö församling är härligt!

Jag gläder mig mycket åt att få bli en del av arbetslaget i
Ringsjö församling, och att få vara med och förvalta det
fina musiklivet som William och Petra byggt upp.

Jag trivs mycket bra här i församlingen och hoppas att ni
ska trivas med mig och jag hoppas på fortsatt trevliga
möten i både kyrkorum så som ute på kyrkogården!

Elisabeth Mühlhäuser, Kantor

Terese Edström, Kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkogårdsinformation
Inför Allhelgonahelgen vill vi påminna alla som tänder
ljus vid askgravplatserna om att ställa ljusen i
ljusträdet och om det inte finns plats vill vi att ni
använder en ljuslykta framför stenen. Det är också
möjligt att ställa en liten dekoration intill gravstenen.
En dekoration per sten.

Hösten kan vara en blåsig tid så vi är tacksamma om
ni förankrar sådant som placeras vid gravarna och
sorterar skräp i våra soptunnor.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort dekorationerna på
de ytor vi sköter inför säsongsstart.

1 1

Välkommen till våra kyrkor
och vår expedition!
Pastorsexpeditionen är öppen:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10-12
samt torsdag kl 13-15.
07 0 - 6 6 3 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
Elisabeth Mühlhäuser, 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.

