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“ Vi har fått nya insikter och kanske en fördjupad
förståelse av att vi ingår i Guds stora plan. ” Sid. 2

“Man kan skapa goda saker som får goda
konsekvenser” Sid. 7

www.svenskakyrkan.se/ringsjo

december - februari

“Vardagen återgår till det normala, men
som människor har vi fått nya insikter
och kanske en fördjupad förståelse av
att vi ingår i Guds stora plan.”
Förra julen blev för de flesta av oss annorlunda. Det blev
inga marknader och inga konserter. Det blev inga stora
familjemiddagar. Och ingen julotta!
Många kände en stor tomhet. All den glittrande
julstämningen hade satts i pausläge. Ett
uppehåll som vi inte såg något slut på.
Ändå känner jag att förra julen skänkte mig
den frid som jag längtar så efter. Många
människor besökte våra kyrkor under
juldagarna. Inte i stora grupper, men några
åt gången. Våra musiker fyllde kyrkorummet
med vacker musik, och i ljusbäraren tändes
ljus efter ljus. Stillheten fanns där. Och också
hoppet!
Nu står vi inför en ny julhelg! Visst känns det
som att allt är som vanligt igen. I år blir det
julmarknad och adventskonserter i
Bosjökloster. Och så blir det julspel där
julberättelsen levandegörs av församlingens
ungdomar.

konungarna. Och så är det Josef. Han har gått sönder lite,
så han får lutas mot stallets vägg.
Kanske är det så vi ser på Josef. En person i skymundan.
Han levde ett vanligt liv som plötsligt vändes upp och ner.
Han kunde ha vänt Maria ryggen. Enligt
den tidens sed borde han egentligt ha låtit
stena henne. Men Josef går verkligen in i sitt
uppdrag som bonuspappa.
Det finns ett före och efter för Josef.
Det finns ett före och efter för hela
mänskligheten.
När Jesus föds i Betlehem blir Gud
människa.
Men glöm inte att där i bakgrunden i stallet
finns den enkle snickaren Josef från
Nasareth.
Välsignad Jul!

Men det blir aldrig riktigt som vanligt igen.
När vi går igenom en kris formas våra liv
om. Vardagen återgår till det normala, men
som människor har vi fått nya insikter och
kanske en fördjupad förståelse av att vi ingår
i Guds stora plan.
Varje år i början av december plockar jag fram min
julkrubba. Jag ställer figurerna på sina vanliga platser. Det
är Jesusbarnet, Maria, herdarna, änglarna och de tre
Helene Öhman, kyrkoherde
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KOM OCH STICKA MED OSS
Var?
När?
Vem?
Hur?

Hurva församlingshem
Varannan tisdag kl 18.30 – 20.30
Du som skulle vilja lära dig sticka och du som redan kan.
Garn och stickor finns.

Du som vill kan sticka o skänka till Göran och Marianne Grahn i Omset
utanför Hörby. Allt de får in förmedlar de till Litauen där det fördelas till
familjer och barn.
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Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

7
9

Kyrkoval
Stickcafé
Stickade alstrer
TuttiFrutti
Tacksägelsedagen
Nymålad kyrkport Bosjökloster
Anläggning av särskilda
begravningsplatser
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KALENDER
NOVEMBER/DECEMBER
Söndag 28/11
kl 11 i Bosjökloster. Mässa. Ringsjö
kyrkokör, Trio JAG, Ludwig von
Vultée, trumpet
Söndag 5/12
kl 14 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Avslutning barnverksamheten

JANUARI
Nyårsdagen 1/1
Sammanlyst med Höörs församling
Söndagen efter nyår 2/1
kl 17.30 i Bosjökloster. Pilgrimsmässa
Trettondedag jul 6/1
kl 11 i Bosjökloster. Familjegudstjänst

Söndag 12/12
kl 10 i Gudmuntorp. Gudstjänst. Lucia

Söndag 9/1
kl 18 i Hurva. Kvällsmässa

Torsdag 16/12
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa

Söndag 16/1
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa

Söndag 19/12
kl 16 i Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Ringsjö kyrkokör, Elisabeth Melander,
sång, Peter Berglund piano

Torsdag 20/1
kl 9 i Hurva. Frukostmässa

Julafton 24/12
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst.
Julkrubba
kl 23.30 i Bosjökloster. Midnattsmässa. Ringsjö kyrkokör, Trio JAG

Söndag 6/2
kl 14 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Dopdagsfest
Onsdag 9/2
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst.
Söndag 13/2
kl 18 i Hurva. Kvällsmässa
Söndag 20/2
kl 11 i Bosjökloster. Mässa.
Trio JAG
Söndag 27/2
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa.
Ringsjö kyrkokör

Söndag 23/1
kl 18 i Bosjökloster. Kvällsmässa
Söndag 30/1
kl 11 i Hurva. Mässa. Mottagning och
avtackning av förtroendevalda.

Juldagen 25/12
kl 8 i Gudmuntorp. Julotta
Annandag jul 26/12
kl 11 i Hurva. Gudstjänst. TuttiFrutti

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

Skånska Juldagarna - julmarknad på Bosjökloster
26 - 28 november
Kom och umgås över en rykande varm kopp glögg, låt julkänslan infinna
sig denna första adventshelg och passa på att köpa julklapparna direkt
från lokala hantverkare och matproducenter.
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FEBRUARI

Öppet
fredag kl 12.30-19
lördag kl 11-17
söndag kl 11-16

Lyssna på vackra konserter i kyrkan, se vår levande julkrubba, åk hästoch-vagn, hälsa på djuren och gå på julklappsjakt i parken.

Inträde
Vuxna 100 kr
Söndag: 50 kr efter kl 14;
fritt efter kl 15
Barn under 16 år fri entré.
Köpt årskort gäller!

Lär mer på: www.bosjokloster.se/julmarknad

Fri parkering.

MUSIK UNDER 1 :A ADVENTSHELGEN
Välkommen till Bosjökloster kyrka för skön julstämning under Skånska juldagarna
Fredag 26 november
Kl 12, Nordic Light Duo
" Sagolik Jul" är en fortsättning på Daniel Beskows och Josefine
Anderssons konsertserie som hyllar Elsa Beskows underbara sagovärd, nu
med jultema, i vilken hennes sagor och målningar ligger som en röd tråd
Kl 14, Juljazz med Bjällertrion
När julen står för dörren stämmer Bjällertrion sina instrument i julstämning
och ger sig ut på vägarna tillsammans. De tre medlemmarna kombinerar
julens favoritlåtar med jazzens musikaliska språk och bygger tillsamman en
varm, öppen och vänskaplig atmosfär. Benjamin Löfgren,
flygelhorn/trumpet, Filip Johansson, gitarr,
Olle Lannér Risenfors: kontrabas.

Lördag 27 november
Kl 12, Julvärme i adventstid
Kom in i kyrkan och värm dig till vacker julmusik. Ruth Edman, sopran, och
Elisabeth Mühlhäuser, orgel och piano, bjuder på klassiker ur julens
repertoar.
Kl 14, JulaSongh
Ensemble Mare Balticum har sedan många år ett eget recept för
Julstämningen, härlig Julmusik från förr - ofta 400-500 år gammal - och där
återfinns många melodier som vi tycker om att lyssna till än idag. Musiken är
festlig och dansant, rolig och stämningsfull och framförs på allehanda
instrument från förr - såsom fiddla & vevlira, dulcian och luta, basun, viola
da gamba, sång och blockflöjter.

Söndag 28 november
Kl 11, Adventsgudstjänst
Ringsjö kyrkokör och Trio JAG medverkar. Även i år kommer Ludwig von
Vultée och spelar trumpet tillsammans med kören på första advent.
Kl 14, Alf Green and his Soulmates
" Alf Green and his Soulmates" är ett band med basen i 30- och 40-talen,
framför allt gypsyjazz och melodisk swing. Medlemmarna består av musiker
från Skåne, som med gemensam spelglädje svetsar ihop en härlig pyttipanna
av kända och mindre kända låtar. Håkan Ekvall, saxofoner och klarinett,
Erkand ”Kandi” Morina, gitarr, Lars Ljungberg, vibrafon, Håkan Persson,
kontrabas, Alf Forslund Green, trummor och sång.

5

Julen i Ringsjö församling

Julmusikgudstjänst med Ringsjö Kyrkokör 1 9 december i Gudmuntorp Kyrka!
I år gästas Ringsjö Kyrkokör av sångerskan Elisabeth
Melander och pianisten Peter Berglund. Tillsammans
bjuder de på en varm och stämningsfull blandad julkorg av
traditionella julsånger och välkända Christmas Carols.

Peter Berglund - En mångsidig pianist som inte han heller
låter sig begränsas till en genre. Han är flitigt
anlitad som ackompanjatör och kapellmästare i olika
sammanhang

Elisabeth Melander - Hyllad för sitt innerligt personliga
och själfulla uttryck inom jazzen, men även
inom soul och gospelmusiken, med en bredd både röstligt
och genremässigt.

Bryt en tradition
Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi
har, ser verkligheten olika ut.
Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att
hon är flicka. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och
fler än 10 000 könsstympas.
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Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker
är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer
kring kvinnors och flickors roll i samhället är ett av
grundproblemen.
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Konfirmandläger
Jag hade ynnesten att få medverka som ledare vid
konfirmandlägret på Åhusgården i oktober.
För mig har det varit mycket givande att träffa och lära
känna ungdomar som är i olika skeden på sin resa. Att få
medverka och ta del av de händelser och aktiviteter de går
igenom på sin väg till konfirmation likväl som i deras liv.
Glädjen att kunna finnas där för någon av ungdomarna som
stöd när de behöver det och att kunna se deras eventuella
svårigheter och tillkortakommanden.

För mig handlar det inte i första hand om att få dem till att
tro på Gud och religion. Utan att man kan skapa goda saker
som får goda konsekvenser.
Inte bara för sig själv utan för alla.
Jag vill kunna vara ett exempel på godhet och kärlek. Att
behandla andra människor med respekt. Men också att lära
sig att behandla sig själv med respekt.
Tack för att jag får vara med på er resa, jag hoppas att vi ses
snart igen.

Utmaningen att finna de rätta orden som kan leda till
mildring av eventuell smärta och kanske ett nytt sätt att se
Tony Odstål, kyrkvaktmästare
på en situation. En situation som kanske kan bestå av invant
beteende och en oförmåga att se klart och nyktert i detta
sammanhang.
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BARNVERKSAMHET

DECEMBER 2020 - FEBRUARI 2021
Söndag 5 december kl 14
Avslutning för barnverksamhetens alla
grupper i Bosjökloster kyrka. Efteråt blir det
julfest i Kyrkans Hus, med fika, dans kring
granen och tomtebesök.
Anmälan senast 25/11 till:
karin.christoffersson@svenskakyrkan.se
Julafton 24 december kl 11
Samling kring krubban i Hurva kyrka. Vi får
lyssna till julens berättelse och tillsammans
sätter vi upp julkrubban.
Onsdag 12 januari kl 9.30- 12
Vi tjuvstartar med ett Extrakulis i Kyrkans
Hus Bosjökloster, då vi kör ut
julen och plundrar granen. Cirka kl 10 börjar
dansen och sen blir det plundring. Därefter
blir det extra god fika. Välkommen hälsas
barn i vuxens sällskap!
Vecka 3
Barnverksamhetens samtliga grupper startar.
Söndag 6 februari kl 14, Kyndelsmässodagen
Vi firar familjegudstjänst i Bosjökloster
kyrka. Det delas ut dopgåva till alla barn som
döpts i vår församling under 2021. Efter
gudstjänsten fortsätter vi i Kyrkans Hus där
det blir dopdagsfest med fika och gemenskap.
Onsdag 9 februari kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Vecka 8
Ingen verksamhet.

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 – är församlingens barnkör. Vi övar i

Hurva församlingshem på onsdagar kl.16.40 – 17.15 .
Vårterminen startar den 19 januari.
Kontakt för barnkör:
Petra Lengbrant 070- 2891235
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
Bokcirkel
Under vårterminen fortsätter vi vår bokcirkel.
Vi träffas i Hurva församlingshem fyra söndagar
kl 16.30-18.
Datum är inte fastställda. Ha koll på vår hemsida
eller Facebooksida!
Cirkelledare är Anna Nyman.
Vill du vara med i vår läsgemenskap?
Kontakta Anna via annanyman05@hotmail.com
eller Helene Öhman 070-66 33 753

Kom och sjung med oss!
Ringsjö kyrkokör skapar glädje, andlighet och skönhet med
sin sång. Alla fyra stämmor - bas, tenor, alt och sopran
finns representerade, och kören har börjat återta sin
ursprungliga storlek. Musiken spänner över olika
århundraden och stilar. På FN-dagen den 24 oktober
framförde kören den Nicaraguanska bondemässan

tillsammans med Linderöds spelemän, och nu ligger de
vackra julsångerna i övningspärmarna.
Är du intresserad av att vara med? Maila:
elisabet.muhlhauser@svenskakyrkan.se
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Julspel

Pilgrimsvandring

Vad handlar julen egentligen om?
Ringsjö församling kommer åter att framföra ”Levande
julkrubba” under julmarknaden på Bosjökloster.

Den 2 januari vandrar vi från Höörs kyrka via Stenskogen
och Blommeröd till Bosjökloster kyrka.

Fredagen den 26 november klockan 13 och 15
Lördagen den 27 november klockan 13 och 15

TuttiFrutti - församlingens allsångskör
TuttiFrutti är kören för dig som är dagledig och tycker om
att sjunga tillsammans med andra.
Vi träffas på tisdagar kl 10-11.30 i Hurva
församlingshem. Då sjunger vi ca 1 timme och därefter är
det enkel fika och pratstund.
Kören jobbar i projektform och under våren 2022 blir det
3 projekt. Varje projekt innebär att vi träffas ett visst antal
tisdagar och medverkar sedan i en gudstjänst eller
liknande. Första projekt är dock lite annorlunda för då
har vi inget speciellt tillfälle att öva inför utan istället blir
det tillfällen då vi bara träffas, sjunger, umgås och
har trevligt.
Dessa första tillfällen är: 25/1, 2/2, 8/2, 15/2
Alla är varmt välkomna!
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen
att kontakta vår kantor Petra Lengbrant, 070-289 12 35.
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Start kl 12.30 från Höörs kyrka. Vandringen är ca 12 km
och vi går mestadels på skogsstigar. Vissa partier kan vara
blöta. Vandringen avslutas med mässa kl 17.30 i
Bosjökloster kyrka.
Församlingen ordnar transport tillbaka till Höör.
Ingen anmälan krävs.
Vid frågor kontakta Anneli Elmelid: 070-66 33 970,
anneli.elmelid@svenskakyrkan.se
Välkommen

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 2021.

Om kyrkovalet!
19 september hölls det val i Svenska kyrkan. Det är ett val
som går lite obemärkt förbi! Varför ska jag rösta i ett
kyrkoval? Av samma skäl som i alla andra val! Indirekt får
du möjlighet att påverka!

Svenska kyrkan är indelad i tre nivåer.
På den nationella nivån heter det beslutande organet
Kyrkomötet. Det finns 251 ledamöter i Kyrkomötet.

Det mest glädjande är att valdeltagandet i valkrets Hurva
har fördubblats. I år var det 28 % av de röstberättigade som
röstade i Hurva.
Söndag 30 januari kl 11 i Hurva kyrka tas de nya
förtroendevalda emot. Då tackas också avgående ledamöter
av. Efteråt blir det ett enkelt mingel.
Välkommen att delta vid den här mottagningsgudstjänsten.

Regionnivån utgörs av 13 stift. Ringsjö församling ligger i
Lunds stift som omfattar Skåne och Blekinge.
Stiftsfullmäktige fattar beslut i stiftet.
Varje församling har ett kyrkofullmäktige och detta är
den lokala nivån.
I Ringsjö församling var det fler som röstade 2021 än
vid valet 2017.
Valdeltagandet var i år 16,73 % mot 15.04 % år för fyra
år sedan.
Alltså en ökning med 1,69 %.

Chokladkakor med kaffe och nötter (30-35 st)
Det här är den perfekta småkakan när vintermörkret
råder. Kombinationen nöt- och chokladkakor med fin
arom av kaffe piggar alltid upp!
Du behöver: 200 g smör, 2 dl strösocker, 1 dl
farinsocker, 1 msk vaniljsocker, 2 ägg, 4 dl vetemjöl, 1
tsk bikarbonat, 1 tsk salt, 1 stick kaffepulver (ex vis
Nescafé 3 in 1 Rich aroma, ca 16 gram), 200 g
grovhackad mjölkchoklad och 2 dl grovhackade
hasselnötter.
Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. Rör smöret och
allt socker poröst. Rör ner äggen.
Blanda mjölet, bikarbonatet, saltet och kaffepulvret.
Vänd ner alltsammans i smeten. Häll till sist i
chokladen och hasselnötterna. Låt smeten vila en
halvtimme i kylen.
Rulla bollar av smeten, ca 2 msk smet till varje kaka.
Lägg dem glest på bakpappersklädda plåtar. Grädda i
mitten av ugnen ca 12-15 minuter. Går utmärkt att
frysa och plocka fram efter hand.
Husmor Anna
11

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
Ulf Nordström, 070 - 741 70 55
Kyrkorådets ordförande
Britta Ettrup, 070 - 530 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
Marie Nilsson, 070 - 220 51 80
Per Friberg, 070 - 663 09 03
Terese Edström, 070 - 247 46 95
Tony Odstål, 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.

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

