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“ Vi kan uthärda svårigheter och lidande om vi vet när det
svåra ska ta slut ” Sid. 2

“Hur ska vi kunna förändra attityder och trender i
vårt samhälle?” Sid. 7
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“Jag tror att ovissheten är det som
oroar oss mest. Vi kan uthärda
svårigheter och lidande om vi vet när
det svåra ska ta slut.”
Sommaren 1914 startade det första världskriget.
Det skulle bli ett kort krig trodde nästan alla.
Kriget tar slut innan löven faller sa man.
När löven hade fallit och kriget fortsatte, löd det istället
så här; Kriget är slut före jul.
Det blev ett långt krig. Inte förrän 1918 var det över.
-I början av 2020 drabbades världen av en pandemi.
När situationen var som värst i mars och april, hoppades vi
alla att det skulle vara över till sommaren.
Tidigt i höstas fanns en förhoppning om att det kanske
kommer att finnas ett vaccin till jul.
Nu är vi rätt många som tvivlar på det.
--Var inte rädd!

Dessa ord återkommer om och om igen i Bibeln.
Någon har räknat ut att uppmaningen Var inte rädd finns
på 365 olika ställen i Bibeltexterna.
När ängeln Gabriel kommer till Maria är det första han
säger; Var inte rädd!
När Mose står i begrepp att leda sitt folk genom öknen hör
han dessa ord:

Jag tror att ovissheten är det som oroar oss mest.
Vi kan uthärda svårigheter och lidande om vi vet när det
svåra ska ta slut.
Men just nu har vi ingen aning!
Förtvivlat famlar vi efter vetskap.
Kommer det en tredje Corona-våg? En fjärde?
När ska detta ta slut?
--Mose vandrade i 40 år i öknen.
Men en dag var vandringen över.
Jag hoppas och tror att vår Corona-vandring inte blir
så lång.
Men när tvivlet drabbar mig söker jag tröst i orden;
Var inte rädd!
Herren skall själv gå före dig.
Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte.
Var inte rädd, tappa inte modet.
(5 Mos 31 :8)

Var inte rädd!
Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd,
tappa inte modet.(5 Mos 31 :8)

---
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Helene Öhman, kyrkoherde
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KOM OCH VANDRA MED OSS
Ungefär två gånger om året brukar vi anordna en pilgrimsvandring. Här
samlas unga och gamla för en gemensam vandring med plats för både
kontemplation och samvaro.
Nästa gång blir 3 januari. Då vandrar vi från Höör till Bosjökloster. Koppla
bort julstress och upplev skånsk natur i vinterskrud. Temat är
”Guds hus i vår värld” . Vi vandrar både på vägar och skogsstigar
t ex förbi stenbrottet i Stenskogen.

Gudstjänst i Höör kyrka kl 11. Vi vandrar från kyrkan ca kl 12.30.
Framme i Bosjökloster ca kl 17. Då bjuder vi på en värmande soppa.
Mässa i Bosjökloster kyrka kl 17.30.
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Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7

8
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Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring
Korvservering efter vandringen
Skörde-pynt
Bröllop Bosjökloster
Kickoff
Allhelgona-fika Gudmuntorp
Dop Bosjökloster

KALENDER
NOVEMBER/DECEMBER

JANUARI

1:a söndagen i advent 29/11
kl 11 i Gudmuntorp kyrka, Mässa.
Ringsjö kyrkokör
kl 14 i Bosjöklosters kyrka. Mässa.
Musik

Nyårsdagen fredag 1/1
Sammanlyst med Höörs församling

Tisdag 1/12
kl 18.30 i Bosjökloster.
Sinnesrogudstjänst

Trettondedag jul onsdag 6/1
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst.
Konfirmander

2:a söndagen i advent 6/12
kl 18 i Hurva. Stilla mässa.
3:e söndagen i advent 13/12
kl 10 i Gudmuntorp. Familjegudstjänst.
kl 11.15 i Hurva. Familjegudstjänst.
Konfirmander
kl 16 i Gudmuntorp. Julkonsert.
Ringsjö kyrkokör, Ezequiel
Cortabarria, flöjt
Torsdag 17/12
kl 13 i Bosjökloster. Veckomässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
4:e söndagen i advent 20/12
kl 18 i Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Gunilla Bergenfelt Widén sjunger
Julafton torsdag 24/12
kl 13 i Hurva. Familjegudstjänst.
Samling kring krubban
kl 23.30 i Bosjökloster.
Midnattsmässa. Ringsjö kyrkokör
Juldagen fredag 25/12
kl 8 i Gudmuntorp. Julotta.
Ringsjö kyrkokör
Annandag jul lördag 26/12
kl 11 i Hurva. Gudstjänst
Söndag 27/12
kl 11 i Gudmuntorp.
Julsångsgudstjänst. TuttiFrutti?

Söndag 3/1
kl 17.30 i Bosjökloster. Pilgrimsmässa

Söndag 10/1
kl 18 i Hurva. Stilla mässa

Söndag 7/2
kl 13 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Dopdagsfest
kl 15 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Dopdagsfest
Söndag 14/2
kl 11 i Hurva. Mässa. Konfirmander
Onsdag 17/2
kl 18 i Bosjökloster. Askonsdagsmässa

Söndag 17/1
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa

Torsdag 18/2
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Torsdag 21/1
kl 9 i Hurva. Frukostmässa

Söndag 21/2
kl 18 i Bosjökloster. Stilla mässa

Söndag 24/1
kl 18 i Bosjökloster. Stilla mässa.
Konfirmander

Söndag 28/2
kl 11 i Hurva. Gudstjänst

Tisdag 26/1
kl 18.30 i Hurva. Sinnesrogudstjänst

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

Söndag 31/1
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst

MUSIK under advents- och julhelgerna
29 november
kl 11 i Gudmuntorp kyrka, Mässa.
Ringsjö kyrkokör
kl 14 i Bosjöklosters kyrka. Mässa.

Musik

5 december
kl 15 i Bosjöklosters kyrka. Oppmanna
vokalensemble. Biljettpris: 50 Kr

24 december
kl 23.30 i Bosjökloster kyrka.
Julnattsmässa med medlemmar ur
Ringsjö kyrkokör
25 december
kl 8 i Gudmuntorp kyrka. Julotta med
medlemmar ur Ringsjö kyrkokör

12 december
kl 15 i Bosjöklosters kyrka. Sara Korp,
sopran och Jan Korp, piano. Biljettpris: 50 Kr

27 december
kl 11 i Gudmuntorp kyrka.
Julsångsgudstjänst. TuttiFruttikören
medverkar?

13 december
kl 16 i Gudmuntorp kyrka. Julkonsert
med Ringsjö kyrkokör. Ezequiel
Cortabarria, flöjt

För mer information och biljetter:
svenskakyrkan.se/ringsjo

20 december
kl 15 Bosjökloster slott. ”Jul à la
Beethoven” Med musiker ur Helsingborgs
symfoniorkester. Biljettpris: 180 - 250 Kr
kl 18 i Gudmuntorp kyrka. Musikgudstjänst.Gunilla Bergenfelt Widén sjunger
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FEBRUARI

"ADVENTSSTÄMNING"

3 konserter i Bosjökloster under advent

5 december kl 15, Bosjöklosters kyrka

12 december kl 15, Bosjöklosters kyrka

Oppmanna vokalensemble. Konserten är ett
samarrangemang mellan Ringsjö församling och
Bosjökloster slott.

Sara Sandström Korp, sopran och Jan Karlsson
Korp, piano. En klassisk konsert med romanser,
arior och pianomusik av bland annat Schubert,
Schumann, Händel och Mozart.

Biljettpris: 50 Kr
För garanterat maxantal 50 personer, säljs
biljetterna endast genom Ringsjö församlings
hemsida: svenskakyrkan.se/ringsjo

Biljettpris: 50 Kr
För garanterat maxantal 50 personer, säljs
biljetterna endast genom Ringsjö församlings
hemsida: svenskakyrkan.se/ringsjo

Årets traditionella Julkonsert går i Beethovens
tecken. För nästan exakt 250 år sedan (17 december
1770) föddes Ludwig i Bonn. Han kom att bli den
mest inflytelserika kompositören genom tiderna.
Hans musik utstrålar en nästan magisk och
hypnotiserande kraft och energi.

20 december kl 15, Bosjökloster slott
”Jul à la Beethoven”
Med musiker ur Helsingborgs symfoniorkester
och ciceron Bo Hagström.
Biljettpris: 180 - 250 Kr
Max antal 50, endast förköp.
För mer information se:
bosjokloster.se/kalendarium/2020-mbk-julkonsert

Dessutom får vi höra julens vackraste julsånger. Allt
framfört av musiker ifrån eminenta Helsingborgs
symfoniorkester.

Violeta Mönnekes, violin
Lennart Palm, viola
Charlotta Weber Widerström, cello
Mattias Palm, kontrabas
Per Johansson, klarinett
Per Enblom, horn
Magnus Nilsson, fagott
Konserten är ett arrangemang av
”Musik i Bosjökloster”

Julen i Ringsjö församling
Söndag 20 december
kl 18 i Gudmuntorp kyrka.
Gunilla Bergenfelt sjunger.

t.

Annandag jul
kl 11 i Hurva kyrka.
Den här dagen firar vi till
minne av alla dem som offrat sina liv för sin tro.

Julafton
kl 13 i Hurva kyrka.
Familjegudstjänst där stora och små får leva sig in i
julberättelsen.
kl 23.30 i Bosjökloster kyrka.
Vi väntar in
dagen då Jesus föds. Tillsammans med människor i hela
världen står vi i förundran över undret som sker i
Betlehem. Sångare ur Ringsjö kyrkokör medverkar.

Juldagen
kl 8 i Gudmuntorp kyrka.
I gryningstimman
samlas vi för att ta emot glädjebudet att Gud har blivit
människa, en av oss. Sångare ur Ringsjö kyrkokör
medverkar.

Finns det skadliga traditioner?
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner som
tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp som
drabbar flickor bara för att de är flickor.

Att arbeta för att förändra kvinnors och flickors utsatta
situation är en nyckel för att nå rättvisa och jämställda
samhällen. Men det tar tid att förändra förtryckande
strukturer och människor med makt ger den ogärna ifrån
Den pågående coronakrisen innebär att ännu fler flickor och sig, trots att rättvis maktfördelning gynnar alla.
kvinnor utsätts. Arbetslöshet och social distansering leder
till ökat våld i hemmet och fler unga flickor riskerar att
Tillsammans med våra samarbetspartner världen över
giftas bort och bli gravida.
kämpar vi för varje flickas rätt till god hälsa, värdighet och
makt över sitt eget liv.
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Varför vara medlem i Svenska kyrkan?
Anna Palm, fd kommunalråd i Höörs kommun, delar sina tankar om
vad kyrkan betyder för henne
Varför är du medlem i Svenska kyrkan?
För mig är det en självklarhet, svarar Anna. Jag är troende och
Svenska kyrkan är mitt samfund.
Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan betyder mycket. Där får jag vara i stillhet och ta del av
sakramenten.
För mig är det också viktigt att kyrkan är allmännelig, fortsätter
Anna. Kyrkan är öppen för alla och är en samlingspunkt för
människor, i både glädje och sorg.

Varför är ditt medlemskap viktigt för Svenska kyrkan?
All den verksamhet som kyrkan bedriver betyder oerhört mycket. Det
är arbetet med barn och ungdomar, och inte minst, nu i Corona-tider,
för ensamma och äldre.
Dessutom vårdar Svenska kyrkan vårt kulturarv genom att hålla våra
medeltida kyrkor i gott skick. De svenska kyrkogårdarna är också
unika. Ingenstans i världen är kyrkogårdar så välskötta som här.

Dags att sälja Ringsjö församling?
Jag är tacksam för att jag inte längre jobbar åt ett
vinstdrivande företag. Att jag slipper viga all min kreativitet
åt att få människor att konsumera mer. Jag har länge
arbetat med marknadsföring på olika sätt för åtskilliga
varor och tjänster. Att analysera målgrupper och
konkurrenter för att kunna sälja mer hörde till vardagen.
Nu när jag arbetar för Svenska kyrkan och lilla Ringsjö
församling behöver jag inte sälja mer. Alla ska vi dö och
därmed begravas, punkt slut. Kyrkan är så rik att vi äter
räkmacka varje dag. En dans på rosor helt enkelt!
Det är lätt att raljera kring de missförstånd jag möter. Men
tro mig, vår verklighet är en helt annan. Vår lilla församling
för en livlig kamp mot en tynande tillvaro, mot förutfattade
meningar, mot en bristande medmänsklighet och mot att
folk tappar sin tro…
Det är inte vinstmarginalen som bekymrar mig. Inte heller
våra konkurrenter. Men marknadsföring kan handla om så
mycket mer. Hur ska vi kunna förändra attityder och
trender i vårt samhälle? Kan vi öka medmänskligheten och
göra så att människor får tillbaka tron och hoppet?
Jag tror på det vi gör och jag vill gärna svara - ja det kan vi!
Det kan låta som en omöjlig uppgift och att jag lider av
storhetsvansinne. Men att svara – nej det kan vi inte, vore
för mig det samma som att säga att jag har gett upp hoppet
om mina medmänniskor. Jag tror inte att mirakel sker med
hjälp av TV-reklam eller telefonförsäljare i första hand.

Däremot tror jag på att varje person har förmågan att visa
empati och ge kärlek. Det är det personliga mötet som är
avgörande.
Vi har inga högtravande mål om att bli dubbelt så stora för
att sedan ”köpa upp” våra grannförsamlingar. Allt vi gör,
gör vi för att vi tror på det och för att det finns ett behov av
det. Vårt mål är att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt
och att alla som vill och behöver det får ta del av det vi gör.
Vi arbetar varje dag för ökad samhörighet, för rättvisa, för
ökad trygghet, för att ge stöd och för att få människor
att växa…
Ringsjö församling är en del av Svenska kyrkan och vi delar
dess grundläggande värderingar. Men vi gör inga politiska
utspel. Vi är ingen makthavare. Det finns ingen skattkista
att gräva ur. Vår rikedom är helt enkelt vår församling.
Våra medlemmar.
Marknadsföring för oss är i princip att presentera oss själva
och informera om vad vi gör. Det är rakt och enkelt utan
piruetter och effekter. Vår förhoppning är att om vi gör
något bra så sprids det från person till person.
Nästa år planerar vi en marknadsföringskampanj! Det
innebär att vi ser över den kommunikation vi redan gör för
att nå ut till fler och bli lite mer personliga. Om du vill
hjälpa till är det lättaste sättet att bjuda med dig någon.
Sträck ut en hand!
David Stefansson, kyrkvaktmästare
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BARNVERKSAMHET

DECEMBER 2020 - FEBRUARI 2021
På grund av läget gällande Corona och
de råd som myndigheterna ger,
kommer det inte bli någon Julavslutning
för barn och familjer så som vi brukar.

Julafton 24 december kl 13
Samling kring krubban i Hurva kyrka.
Vi får lyssna till julens berättelse och
tillsammans sätter vi upp julkrubban.
Vecka 3
Barnverksamhetens samtliga grupper
inklusive Ringsjö Kidz startar.
Söndag 7 februari kl 13 och 15
Kyndelsmässodagen firar vi
familjegudstjänst i Bosjökloster kyrka.
Då delar vi ut dopgåva till alla barn som
döpts i vår församling under 2020 samt
Barnbibel till dem som fyller 6 år under
2021. Efteråt blir det fest, fika och
gemenskap i Kyrkans Hus.
Torsdag 18 februari kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Vecka 8
Ingen verksamhet.

KULIS - Öppen verksamhet för barn i vuxens sällskap i

Coronaanpassad form. Vi leker, fikar och har rytmik.
Vi går också en barnvagnspromenad med samtal om
stort och smått. Tänk på kläder efter väder!
Aktiviteterna gör vi i olika grupper i Kyrkans Hus,
Bosjökloster kyrka samt utomhus. 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
Vi saknar er!

Må bra med distans

Under 2020 har många populära verksamheter stått
på paus. Vi hoppas att 2021 ska bli ett år då vi kan
träffas igen.

Vi fortsätter vår verksamhet för dig som är i en
riskgrupp eller bara vill bryta isoleringen en stund.

Följande verksamheter kommer att starta upp
under våren om Corona-läget tillåter;
Stick-caféet
Filmklubben
Samtalsgrupp om tiden
Soppluncherna
Vi lägger ut information på vår hemsida och
Facebook-sida:
facebook.com/ringsjoforsamling
svenskakyrkan.se/ringsjo
Det går också bra att ringa: 070 - 663 35 30
för mer information.

26 januari
kl 11 fika med musikunderhållning i Gudmuntorp kyrka
9 februari
kl 10 sångstund (Tutti-Frutti) i Hurva församlingshem
kl 11 fika i Hurva församlingshem
kl 11.30 promenad i samtalstakt i Hurva
23 februari
kl 11 fika med musikunderhållning i Gudmuntorp kyrka
9 mars
kl 10 sångstund (Tutti-Frutti) i Hurva församlingshem
kl 11 fika i Hurva församlingshem
kl 11.30 promenad i samtalstakt i Hurva

Sportlovskul - “Dagens ros”
Sportlovskul i Gudmuntorps kyrka
Onsdag 24 februari kl 14 - 15

”Dagens Ros”
Musikteaterföreställning av Teater Hyvens från
Mölnlycke.
En visföreställning som handlar om att förändra!
Vi vill ge publiken en underhållande stund med
roliga scener och vackra visor som inspirerar till
mod att förändra. Förändra både oss själva och
världen vi lever i. Föreställningen tar publiken högt
och lågt med såväl egna som andras historier om
förändring.
Dagens Ros riktar sig till ungdomar, vuxna och
äldre. Från Åk 3

“Jag väljer att engagera mig som ung ledare i Ringsjö församlings
konfirmationsgrupp för gemenskapen det skapar. Och för att se
ungdomarna leta sig fram i sin kristna tro och även ge mig olika
synvinklar på min tro och mina tankar.” Maja Knudsen
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Nytt från kyrkorådet

TuttiFrutti - församlingens allsångskör

Budget: Ett förslag till budget för 2021 för Ringsjö
Församling finns nu som Kyrkofullmäktige skall ta beslut
om. Löneökningar, andra kostnadsökningar och att
landsbygdsförsamlingar numera måste betala till
storstadsförsamlingarna har gjort att vi fått göra vissa
besparingar men en satsning för att få in fler medlemmar
finns kvar. Sammantaget pekar budgeten på ett underskott
på ca 100 000 kr vilket vi kan klara med oförändrad
kyrkoavgift. Skatteverket har aviserat inkomstminskningar
under åren efter 2021 varför vi då kanske måste göra nya
bantningar.

TuttiFrutti – kören kommer våren 2021 att starta sitt
första projekt 2 februari. Vi kommer att öva i Hurva
församlingshem kl.10 - 11.30 följande datum:

Förbättringar och reparationer: Värmepumpen i Hurva
kyrka är utsliten varför vi akut måste byta hela eller delar.
Kyrkorådet har godkänt att vi ansöker om Kyrklig
Antikvarisk Ersättning (som tar 1 1/2 år att få) för att
under 2022 genomföra bl a:
-Byte av glas och målning av kyrkfönster, byte av
klockmotorer och lucköppningsmotorer och pannrumstak
i Bosjökloster Kyrka
-Nytt brandlarm och nytt värmestyrsystem i Gudmuntorp
Kyrka
-Pannrumstak i Hurva Kyrka.

Kyrkogårdar: För 2021 planeras nya vattenposter,
anläggning av särskild begravningsplats och utvidgning av
askgravplats på Bosjökloster kyrkogård.

Sega solrossnittar
Dessa godsaker kan lysa upp vilken mörk vinterkväll
som helst! Receptet är hämtat från systrarna Eisenmans
“Två systrars söta” . Gör dubbelsats när du ändå är
igång för de kommer att gå åt!

Detta behöver du (till ca 20-25 st.):
200 g smör, 2 ½ dl strösocker, 4 msk sirap, 2 ½ dl
vetemjöl, 2 dl grahamsmjöl, 1 tsk bakpulver, 2 msk
vaniljsocker, 1 ½ dl solrosfrön
Gör så här: Blanda smör, strösocker och sirap. Rör ihop
de torra övriga ingredienserna för sig och blanda ner.
Rulla ut till längder (3-4 st) och lägg på smord plåt.
Platta till något, strö över extra solrosfrön och grädda i
15-18 minuter i 175 grader. Ta ut plåten och skär
kakorna i snittar innan de stelnar.
Smaskens!
Husmor Anna
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2, 9 och 16 februari samt 2 och 9 mars
Därefter medverkar vi i en gudstjänst på
midfastosöndagen 14 mars. De gånger vi övar tänker
jag att vi sjunger ca 1 timme och tar sedan en enkel fika
tillsammans. Alla som gillar att sjunga är välkomna!
Petra Lengbrant, kyrkomusiker

Födelsedagsfest
Du som har fyllt 80, 85 och 90 år och däröver, har under
året fått en personlig inbjudan till födelsedagsfest
torsdag 28 januari kl 13 i Kyrkans hus i Bosjökloster.
Vi kommer att genomföra festen på ett smitt-säkert sätt.
Naturligtvis anpassar vi oss efter rådande föreskrifter.
I nuläget vet vi ingenting om vad som gäller i slutet av januari.
Vi hoppas att Coronaläget ser annorlunda ut om tre
månader. I vilket fall som helst kommer vi att kontakta
dig när det närmar sig så att du får veta vad som gäller!
Med hopp om att 2021 ska bli ett bra år!
Helene Öhman, kyrkoherde

Olof Perssons minnesfond
Fondens ändamål är att ”främja inom Gudmuntorps
socken boende ungdomars vård, fostran och utbildning” .
Ansökan till fonden skall vara inlämnad till
Pastorsexpeditionen, Kyrkans Hus senast den
13 december 2020.

Sinnesro-gudstjänst
- en paus i en stressig vardag!
I sinnesrogudstjänsten varvas musik med meditationen.
Här får du tid till eftertanke och avspänning.
Välkommen till en stund av frid.

Tisdag 26 januari kl 18.30 i Hurva
Tisdag 9 mars kl 18.30 i Bosjökloster

Kärleken flödar på Facebook
Nej vi är inga hejare på det här med sociala medier. Men
tillsammans gör vi nu en ansträngning för att få lite fart på
flödet på vår Facebook-sida. Och vi “gillar” det! Det här är
vår snabbaste och mest personliga informationskanal. Vill du
veta vad vi gör eller vilka vi är så hittar du oss här:

facebook.com/ringsjoforsamling

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

070 - 663 35 30
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.
Det går också att använda våra kyrkor för t ex
konserter eller föredrag för en kostnad av 2000 kr.
Vid arrangemang av kommersiell karaktär är
grundavgiften 3000 kr samt 30 kr/person.

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
Ringsjö församling förbehåller sig rätten att avgöra
vad som kan anses lämpliga arrangemang i våra
församlingshem och kyrkor.
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