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“Det kom ett brev”
Det händer så sällan numera. Högst en gång om året ligger
ett brev, som är handskrivet på ett vackert brevpapper, i
min brevlåda. Det är något speciellt med ett brev som man
kan ta på, lukta på och känna mot sin hud. Det fysiska
brevet kan jag spara i skrivbordslådan och plocka fram
många år senare.

Under många härliga sommardagar genomförde ni
tillsammans trevliga program – med distans. Härliga stolar
fick vi sitta i, gott kaffe med utsökta bakverk blev vi också
serverade! Därefter erbjöds allsång, frågesport och mycket,
mycket mer. För allt detta – och mycket mer därtill tackar vi
så hjärtligt…

För två tusen år sedan skrev aposteln Paulus långa brev till
församlingar på olika platser i Romarriket. Det är brev
fyllda av personliga hälsningar, uppmuntrande ord och
ibland starka förmaningar. De här breven har inte raderats
och skickats ut i etern. De lever kvar, och i våra gudstjänster
läser vi stycken ur dessa brev.

9 mars kl 11 utanför Hurva församlingshem. Fika och
promenad (ca 30 minuter).

--Uppmuntrade av dessa rader har Ringsjö församling ordnat
Må-bra-café under januari och februari. Ytterligare två
Må-bra-caféer äger rum under mars:

Det fysiska brevet är något helt annat än ett digitalt
meddelande. Kanske just därför att vi kan ta på det.
--Just nu lever vi en tid då alla våra fysiska kontakter är
begränsade. Det är länge sedan vi hälsade på varandra med
ett handslag eller en kram. För många har Coronapandemin blivit en lång isolering från all mänsklig närvaro.
Ensamheten har blivit avgrundsdjup.

23 mars kl 11 i Gudmuntorp kyrka. Fika och
musikunderhållning.

I Ringsjö församling har vi försökt skapa fysiska möten,
men på behörigt avstånd. Under hela sommaren 2020 bjöd
vi in till Sommarcafé med distans en gång i veckan. Utanför
Kyrkans hus i Bosjökloster bjöd vi på fika och
musikunderhållning, och stolarna var placerade på
rekommenderat avstånd.

Min hälsning till er alla är; Håll i och håll ut!

Strax före jul kom ett brev till vår expedition, ett sådant
brev som man kan hålla i sin hand. När jag läste det blev jag
alldeles varm om hjärtat. Ett utdrag av brevet lyder så här;

Vill du delta måste du anmäla dig till expeditionen senast
måndag 8 mars respektive 22 mars.
I maj månad startar vi utomhuscafé med distans utanför
Kyrkans hus.
Och som Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom;
Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller
andemakter, varken något som finns eller något som
kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller
något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre

Helene Öhman, kyrkoherde

Pilgrimsvandring
januari 2021
Stärkande för
kropp och själ!
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Du som bor i Ringsjö församling är varmt välkommen att bidra till att

Ringsjö församling gör sig känd!
Vår fina församling har 2300 medlemmar, som gärna får synas och höras
för varandra och för andra församlingar. Vi lägger ut kända älsklingspsalmer
och okända pärlor på våra digitala kanaler varje vecka.
Du är välkommen att höra av dig med önskepsalmer till våra musiker eller
spela in själv och skicka. Vi blir också jätteglada om du vill komma och
sjunga in din psalm tillsammans med våra kantorer i någon av våra kyrkor.
Det finns gott om utrymme för små grupper.
Välkommen att kontakta:
elisabeth.muhlhauser@svenskakyrkan.se
petra.lengbrant@svenskakyrkan.se

Påsk en resa från mörker till ljus!
Påsken – vad är det för särskilt med den? Allt kretsar kring
Jesus, vem han var och det han gick igenom de sista dagarna
i sitt liv så som vi får läsa om det i Evangelierna. Grunden,
han är Guds Son, därmed själv Gud. Han fick vänner, han
predikade, han botade sjuka, många trodde ”Nu kommer
han som ska rädda oss (från allt ont i våra liv)”.
PALMSÖNDAGEN
Han rider in i Jerusalem under folkets jubel och maktens
fasa. Han vet att jublet kommer att tystna.
Han predikar om rättvisa, behandla alla schysst, inte döma
och om att möjligheten till förändring alltid finns hur mörkt
allt än ser ut att vara.
LÅNGFREDAGEN
Från glädjeyran till det tyngsta mörker på mindre än en vecka.
Allt verkar kört, ingen ljusning, alla har övergivit honom,

t.o.m. hans egen far, Gud. Livet är tungt ingen hjälp verkar
finnas. Bara mörker, ensamhet, hopplöshet.
PÅSKDAGEN
Så kommer kvinnorna och berättar om det omöjliga. Jesus
finns inte kvar i gravens mörker. Ljuset fyller graven, ängeln
berättar att Jesus uppstått från det döda. Livet kommer åter,
livet har segrat över mörkret. Ljuset sipprar in i världen.
Hoppet har fått fäste och ger sig inte.
ANNANDAG PÅSK
Våra liv är hela tiden i gränslandet mellan mörker och ljus,
mellan hopplöshet och hopp. I påskens tid har du möjlighet
att se och känna på båda sidor i kyrkans gudstjänster och ge
hoppet en chans att spira i ditt liv. Allas hopp om att det vi
har just nu ska få en ände. Jesus tar dig mjukt i handen och
leder DIG mot hoppet och ljuset. Amen.
Anneli Elmelid, komminister

Jag heter Jimmi Alfonsson, är 48 år gammal och bor i Hörby med
familj. Har ett stort bilintresse och tycker mycket om att mecka-både
stora och små projekt, men på äldre dar har även mopedintresset
kommit tillbaka. Har tidigare erfarenhet inom anläggning och arbetar
nu som kyrkogårdsarbetare.

Jag heter Christopher Sjunnesson, är 27 år gammal och bor i Löberöd
med mina föräldrar. På fritiden sysslar jag mycket med radiostyrda
flygplan och RC-bilar och har en ganska stor samling av dessa. Har
tidigare arbetat på Cramo och arbetar nu som kyrkogårdsarbetare i
Ringsjö församling.
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Familjegudstjänst med dopdagsfest!

Vårkonsert

Vår årliga dopdagsfest på kyndelsmässodagen blev
inställd på grund av pandemin.Vi gör ett nytt försök
söndagen 25 april kl 14 i Bosjökloster kyrka.

Lördag 29 maj kl 16 i Gudmuntorp kyrka blir det
vårkonsert med Ringsjö kyrkokör under rubriken "Länge
leve livet" . Med sånger på temat " medmänsklighet" rör vi
oss mellan olika kontinenter och tider för att påminna om
musikens universella läkande kraft.

Till detta tillfälle bjuds du som döpts i vår församling
under 2020 speciellt in till dopdagsfest. Det innebär att du
är välkommen att hämta ditt dophänge samt en liten gåva
i samband med vår gudstjänst. Självklart är hela familjen,
faddrar, mor- och farföräldrar m.fl. också välkomna.

Bokcirkel!

Även du som under 2021 fyller 6 år kommer att få en
speciell inbjudan för att komma och hämta en Bibel.
Efter gudstjänsten blir det ”Festfika” för alla i Kyrkans
hus. Varmt välkomna!

Så här i Corona-tider har boken blivit min bästa vän!
I höstas startades en bokcirkel där vi får möjlighet att dela
våra läsupplevelser med andra! I vår fortsätter vi att
träffas på ett smitt-säkert sätt. Cirkelledare är Anna
Nyman. Vi träffas antingen i Hurva församlingshem (max
åtta personer) eller på länk.

Inbjudan till födelsedagsfest!

Söndag 21 mars kl 16.30
Söndag 25 april kl 16.30
Söndag 13 juni kl 16.30

Till dig som fyllt 80-85-90 år och däröver under 2020
och första halvåret 2021.

Tisdagen 25 maj kl 13 i Bosjökloster blir det
3 rätters middag och underhållning.

Vill du vara med i vår läsgemenskap?
Kontakta Anna via annanyman05@hotmail.com
eller Helene Öhman 070-66 33 753

Du är välkommen tillsammans med en anhörig eller vän.
Anmälan senast 12 maj på telefon 0706-633 530 eller
mejl: ringsjoforsamling@svenskakyrkan.se

För att delta fysiskt måste du anmäla dig senast en vecka
före träffen. Vill du delta på länk får du information om
detta av Anna. Välkommen!

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

Bosjökloster kyrka är öppen alla dagar kl 10-14,
under sommarmånaderna kl 10-18.

070 - 663 35 30

Gudmuntorp och Hurva kyrkor är öppna på
vardagar mellan 10-15.

Kyrkans Hus, Bosjökloster 105, 243 95 Höör
Epost och telefonnummer till personal hittar du här:
www.svenskakyrkan.se/ringsjo

Önskar du besöka kyrkorna under annan tid
kontakta expeditionen eller kyrkoherden.
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