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“De som bodde här fick 300 gr bröd och soppa på
rutten potatis. Varje dag.” Sid. 7

“Covid 1 9 har tränat oss i att leva en
dag i sänder. Vi har fått öva oss i att
leva i nuet. Här och nu! ”
Det har nu gått snart två år sedan Covid 19 slog till.
Och jag medger att jag där och då blev alldeles stum!
Det fanns så mycket jag skulle vilja säga. Men mina ord
drunknade i allt det som så många andra sade.
Det fanns så många experter som visste så mycket bättre än
jag. Men så kommer orden till mig. Orden som möter oss i
en av Evangelietexterna under kommande höst.
Jesus sade:

Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för
kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och
kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte,
skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader
föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er
kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

…
Jag vill så gärna dela liv med er.
Ringsjö församling vill finnas med er i glädje och sorg.
Jag hoppas att just du kan ana den bekymmerslöshet som
bara Jesus kan skänka oss.
Smaka på orden;

Just då finner jag en oändlig tröst i orden:
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin
livslängd?

…
Covid 19 har tränat oss i att leva en dag i sänder.
Vi har fått öva oss i att leva i nuet.
Här och nu!
Utan några långsiktiga planer.
Vi har fått lära oss att aldrig ta något för givet.
Jesus säger: Bekymra er inte
Och jag litar på hans ord!
Jag litar på att
sakta, sakta kommer vi igenom detta.

Bekymra er inte…

I en tid där så mycket är kantat av oro blir Jesu ord
provocerande.
Hur kan jag bara släppa allt?
Jag står ju här med allt det som jag förväntas göra.
Och så står jag här med all min ängslan inför det som
ska komma.
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Helene Öhman, kyrkoherde
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Ett axplock sedan senast:
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Må-bra-café
Konfirmandresa
Må-bra-café
Konfirmander övar
Konfirmandresa
Må-bra-café
Sandlådan invigd
Petra och Karin repar
Må-bra-café

KALENDER
SEPTEMBER

OKTOBER

Söndag 12/9
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Hemvändardag. Ringsjö kyrkokör

Söndag 3/10
kl 11 i Hurva. Mässa.
Trio JAG

Torsdag 16/9
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa

Söndag 10/10
kl 14 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Dopdagsfest

Söndag 19/9
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Konfirmandupptakt
Söndag 26/9
kl 18 Bosjökloster. Kvällsmässa
Onsdag 29/9
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst
Torsdag 30/9
kl 14 Skogsgläntan. Andakt

Tisdag 12/10
kl 18.30 i Bosjökloster.
Sinnesrogudstjänst
Söndag 17/10
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Tutti Frutti
Torsdag 21/10
kl 9 i Hurva. Frukostmässa
Söndag 24/10
kl 18 i Bosjökloster. Mässa. FN-tema.
Ringsjö kyrkokör, Trio JAG och
Linderöds spelemän

Lördag 6/11 Alla helgons dag
kl 16 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Ringsjö kyrkokör
kl 18 i Hurva. Gudstjänst.
Ringsjö kyrkokör
Söndag 7/11
kl 16 i Hurva. Familjegudstjänst.
Sorgen är randig
kl 18 i Bosjökloster. Gudstjänst.
Meditativ jazz, Per Bäcker saxofon,
Hans Delander piano
Tisdag 9/11
kl 18.30 i Bosjökloster.
Sinnesrogudstjänst
Söndag 14/11
kl 18 i Hurva. Kvällsmässa
Torsdag 18/11
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa

Onsdag 27/10
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Söndag 21/11
kl 18 i Bosjökloster. Kvällsmässa.
Konfirmander

Söndag 31/10
kl 18 i Hurva. Kvällsmässa

Onsdag 24/11
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

Söndag 28/11
kl 11 i Bosjökloster. Mässa.
Ringsjö kyrkokör

Allhelgonahelgen

Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16 (ingen fika)

Snart står vi inför den helg som har blivit vår största
kyrkliga högtid. I början av november tänds ljusen
överallt på våra kyrkogårdar.

Lördag 6 november
Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16
Minnesgudstjänst kl 16. Sång av Ringsjö kyrkokör.

Det finns en stillhet som vilar över allhelgonahelgen.
Den får bli 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. Den bjuder ett lugn som så
många av oss törstar efter. Vi får stanna upp, reflektera
och minnas det som har varit och de människor vi har
mött och kanske skilts ifrån.

Hurva kyrka är öppen kl 10-18
Minnesgudstjänst kl 18. Sång av Ringsjö kyrkokör.

Under allhelgonahelgen håller vi våra kyrkor öppna så
att du kan komma in, värma dig, tända ett ljus och
kanske be en bön. Detta händer i våra kyrkor

Fredag 5 november kl 10-16
Fikaservering i Gudmuntorp kyrka, i Hurva kyrka,
och i vaktmästarhuset på Bosjökloster kyrkogård.
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NOVEMBER

Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16

Söndag 7 november
Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16
Hurva kyrka är öppen kl 10-16
Familjegudstjänst kl 16. Sorgen är randig
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-18
Minnesgudstjänst kl 18. Meditativ jazz
Välkommen till våra kyrkor, kyrkogårdar och
gudstjänster i Allhelgonatid!

HÖSTENS MUSIK

SKÅNSKA JULDAGARNA

3 oktober
kl 11 Trio JAG sjunger på mässan i Hurva kyrka.

Konserter i Bosjökloster kyrka.

24 oktober
Vi högtidlighåller FN-dagen!
kl 18 Ringsjö kyrkokör, Trio JAG och Linderöds
spelemän framför den ”Nicaraguanska bondemässan”
i samband med mässan i Bosjökloster kyrka.
6 november
Ringsjö kyrkokör sjunger vid minnesgudstjänster.
kl 16 Gudmuntorp kyrka.
kl 18 Hurva kyrka.
7 november
kl 18 Per Bäcker spelar meditativ jazz för saxofon med
pianoackompanjemang av Hans Delander vid
minnesgudstjänsten i Bosjökloster kyrka.

Fredag 26/11
kl 12. Nordic Light Duo julkonsert med Josefine
Andersson, sopran och Daniel Beskow piano.
kl 14 Bjällerklang - Olle Risenfors med trio.
Lördag 27/11
kl 12 Julvärme i adventstid, Ruth Edman sång,
Elisabeth Mühlhäuser orgel och piano.
kl 14 JulaSongh med Ensemble Mare Balticum.
Söndag 28/11
kl 14 Swinging Christmas - Håkan Ekvall
med jazzttrio.

TuttiFrutti – församlingens allsångskör.

Ringsjö kyrkokör

I vår församling finns det en kör för dig som är dagledig
och tycker om att sjunga tillsammans med andra. Vi
träffas på tisdagar kl 10-11.30 i Hurva församlingshem.
Under denna tid sjunger vi ca 1 timme, sånger av olika
slag, och därefter är det enkel fika och pratstund. Vi
jobbar i projektform och under denna höst blir det 2
projekt. Projektform innebär att vi träffas ett visst antal
tisdagar och medverkar sedan i en gudstjänst eller
liknande. Höstens projekt är följande:

Ringsjö kyrkokör sätter guldkant på våra andakter och
gudstjänster. Under det gångna året har kören sjungit i
mindre grupper, och nu är vi åter en större kör som
välkomnar nya medlemmar.

1) Övningar 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 medverkan
i gudstjänsten den 17/10 kl 11 i Gudmuntorp kyrka.
2) Övningar 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12
medverkan i gudstjänsten den 26/12 kl 11 i Hurva kyrka.
Alla är varmt välkomna!

Övningstid är torsdagar kl 19-21 i rymliga
Gudmuntorp kyrka.
Kontakt: elisabeth.muhlhauser@svenskakyrkan.se

Trio JAG
Vår församling har även en sångtrio som glädjer oss med
sin vackra sång. Trions medlemmar är: Anette Krohn,
Jeanett Magnusson och Gun-Britt Månsson.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen
att höra av dig till vår kantor:
Petra Lengbrant 070-2891235

Psalmprojektet
Under hösten fortsätter vi med psalmprojektet. Alla får
vara med! Vi sjunger psalmer, spelar in om vi vill, och
lägger ut på Ringsjö Församlings youtube-kanal.
Hör av dig till våra musiker om du har några psalmer du
gärna vill sjunga, ensam eller tillsammans med fler.
Kontakt:
petra.lengbrant@svenskakyrkan.se
elisabeth.muhlhauser@svenskakyrkan.se
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BARNVERKSAMHET

KALENDER HÖSTEN 2021
Söndag 26 september kl 14- 16.30
Tipsrunda till förmån för Världens
Barn. Alla är välkomna att gå en runda
med frågor för både barn och vuxna.
Start vid Hurva församlingshem.
Frivilligt bidrag till Världens Barn. Vi
bjuder på saft, kaffe och kanelbulle.
Onsdag 29 september kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka
Söndag 10 oktober kl 14
Familjegudstjänst med dopdagsfest.
Onsdag 27 oktober kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka
Söndag 7 november kl 16
Familjegudstjänst ”Sorgen är randig”
Onsdag 24 november kl 17
Pastagudstjänst i Hurva 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 vi barn- och babyrytmiken och
därefter fikar vi.
TISDAGSGÄNGET - för dig som går i årskurs 5 och 6.

Tisdagar kl 15-17 i Hurva församlingshem.
Här pratar vi, fikar, pysslar eller gör något annat
trevligt tillsammans. Anmälan krävs.

ONSDAGSKLUBBEN - för dig som går i förskoleklass -

årskurs 3. Onsdagar kl 14- 16.30 i Hurva
församlingshem. Vi leker, sjunger, pysslar och har kul
tillsammans. Anmälan krävs.
TORSDAGSTRÄFFEN - för dig som går i årskurs 4.

Torsdagar kl 15-17 i Hurva församlingshem.
Här pratar, leker och pysslar vi tillsammans.
Anmälan krävs.
Kontakt för grupperna:
Karin Christoffersson 070- 2297858

RINGSJÖ KIDZ - Vill du sjunga i församlingens barnkör

är du välkommen att ta kontakt med Petra Lengbrant
för mer information, då veckodag ännu inte är
bestämd.
Kontakt för barnkör:
Petra Lengbrant 070- 2891235
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Äntligen – Krakow
Våra konfirmander kom äntligen iväg till Krakow 12 – 15
augusti i år. På resan deltog ungdomar både från 2020- års
konfirmander och årets konfirmander. 37 förväntansfulla
ungdomar steg på bussen 6:45 den 12 augusti. Efter många
timmar på bussen var vi så äntligen framme vid resans
huvudmål. Auschwitz och Birkenau. Våra 2 guider, en
svensktalande och en engelsktalande visade oss runt och
berättade om bakgrunden till dessa två läger och hur de
fungerat. Det kanske mest makabra, Auschwitz befriades 9
dagar ”för tidigt”, därmed hann man inte förstöra alla bevis
för vad som hänt innanför taggtråds-stängslen. Ja, det är
jobbigt att besöka denna plats. Det påverkar alla. Ibland
säger vi att ”det sitter i väggarna” och den känslan får i vart
fall jag när jag vandrar omkring i hus där förnedring och
tortyr var det vanliga.
Samma känsla får jag när gruppen vandrar genom den
klassiska järnvägsporten och ser järnvägsspåren som slutar
strax innanför porten några hundra meter från gaskamrarna
och ugnarna på Birkenau.
Känner när solens strålar steker, det är 33 grander varmt
och vattenflaskan är kvar på bussen. Då är mitt bekymmer
inte så stort. De som bodde här fick 300 gr bröd och soppa
på rutten potatis. Varje dag. Vattnet var häslofarligt inom
lägret och friskt vatten var en bristvara.

En av konfirmanderna kom fram och sa att hen var hungrig.
Ingen fara svarade jag, på bussen finns äpplen, du får när vi
kommer dit. De är ju röda och jag tycker inte om röda
äpplen svarade hen.
Där fick vi något att tänka på.
Alla både ledare o konfirmander blir berörda av platsen och
historierna. Samtidigt pågår livet i staden Krakow. På torget
samlades människor till Prideparad. Allt inramat av
kravallutrustad polis. Några konfirmander hamnade på
”fel” sida och blev bryskt stoppade av polisen. Allt löste sig
på ett bra sätt och vi kunde äta vår middag på restaurangen
som vi tänkt oss.
Alla hittade en souvenir att ta med hem till sig själv, ett
syskon, mamma eller pappa. På kvällen den 15:e steg en
trött och nöjd skara av bussen vid Bosjökloster. Vår resa för
den här gången är slut. Nästa blir förhoppningsvis med nya
konfirmander våren 2022.
Vid pennan Anneli Elmelid
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
Bokcirkel!

Sopplunch med Må bra!

När höstmörkret sänker sig brukar jag längta efter sköna
lässtunder! Kanske gör du det också! Den här hösten
fortsätter vi vår bokcirkel. Vi är nu inne på tredje
terminen och tillsammans har vi delat klassiker,
nobelpristagare och böcker som ligger högt på listorna.

Vi hoppas att återigen kunna starta upp våra soppluncher
i höst. Nytt för i år är att vi också bjuder på någon form
av underhållning i samband med sopplunchen.

Vi träffas i Hurva församlingshem;

Torsdag 14 oktober kl 12
Torsdag 11 november kl 12
Torsdag 9 december kl 12

söndag 5 september kl 16.30
söndag 3 oktober kl 16.30
söndag 31 oktober kl 16.30
söndag 14 november kl 16.30
Till första tillfället läser vi Där kräftorna sjunger av Delia

Vi ses i Kyrkans hus i Bosjökloster;

Kostnad 40 kr.
Välkomna!

Owens!

Cirkelledare är Anna Nyman. Kontakta Anna via
annanyman05@hotmail.com eller
Helene Öhman 070-66 33 753
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 när
personal är på plats.

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.

I redaktionen för Kyrkforum ingår: Anita Esping Bodén, Anneli Elmelid, Claes Lindskog, David Stefansson,
Elisabeth Mühlhäuser, Helene Öhman. Bilden på förstasidan är tagen av Tony Odstål.

