kyrkforum

201 9

För många förknippas ordet fasta med försakelse. Att
fasta är ju att avstå från det goda i livet. Sid. 2

Påsken ropar till oss alla “Var inte rädd, ge inte upp!”
Ellen Krogh. Sid. 6

www.svenskakyrkan.se/ringsjo

mars - maj

För många förknippas
ordet fasta med försakelse.
Att fasta är ju att avstå från
det goda i livet.
Mellan jul och påsk infaller fastan.

Den som fastar tackar nej till feta
rätter och sötsaker. Den som fastar
skrattar inte utan drar sig undan i
kontemplation och bön.

För många är fastan en prövningens
tid då den mänskliga längtan efter
livets goda utmanas och kuvas.
Det är nyttigt att träna sig i att avstå.
Kroppen mår bra av en fastekur. Och
vårt medvetande får en kick av att stå
emot.
Men jag värjer mig mot fastandet som
endast en personlig prestation. Den
kristna fastan är något mer.
I Ringsjö församling inleder vi fastan
tillsammans. På askonsdagen samlas vi
i Bosjökloster kyrka kl 18 och firar en
enkel mässa. Vi ställer oss i en halvcirkel, och den som vill får ta emot ett
kors på sin panna, tecknat med aska.

Vi är inte ensamma i vår fastevandring. Det finns ingen genväg.
Och det är korset som förenar oss.
Fastan handlar inte om mina förmågor. Ingen väg åt sidan som kunde vara
Fastan handlar om vad Gud gör för
enklare.
oss.
Våra livsvägar ser olika ut, men i allas
Under fasteveckorna får vi stänga ute
våra liv finns det en backe som är
bruset för att kunna fokusera och se
tyngre än de andra.
ljuset.
I allas våra liv finns det ett krön som vi
Varje onsdagskväll under fastan samlas oroar oss särskilt för, som vi verkligen
vi till aftonsång i någon av våra kyrkor fruktar...
(se kalendern). Där påminns vi om att
vi är många som tillsammans vandrar Under fastan får vi lyfta blicken och
vägen till Jerusalem.
möta livet. Vi får ta varandras händer
och knata på mot Jerusalem.
Se vi går upp till Jerusalem...

så sjunger vi under fastetiden.
Vandringen till Jerusalem får vara en
bild för vår väg genom livet.
Jerusalem ligger högt, på 1000 meters
höjd över havet. Oavsett från vilket
håll du kommer går vägen rakt uppåt.

Tack!
Vi vill tacka alla artister, föreläsare
och vår fina församling som lyste
upp vår mörka vinter med sin
närvaro och värme. Tack också till
all personal som medverkade och
fick allt att hända.
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Med korset på vår panna får vi lita på
att Jesus Kristus går före oss på vår väg
genom livet och genom döden till
påskens glädje.
Helene Öhman

1

2

3

4

5

6

7

8

Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Julkrubba i Bosjökloster kyrka
Elisabeth Melander, Bosjökloster
Midnattsmässa i Gudmuntorp
Carl Fredrik Ahlstedt, Bosjökloster
Pyssel från barnverksamheten
Jessica Johansson, Hurva
Äldrefest i Bosjökloster
församlingshem
8. Gudrun Schyman, Bosjökloster
församlingshem
9. Py Bäckman, Gudmuntorp kyrka
10. William, Helene, Anneli och Petra
lussar i Gudmuntorp
10
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KALENDER
MARS

MAJ

Söndag 3/3 - Fastlagssöndagen
11.00 Bosjökloster. Gudstjänst.
Ringsjö kyrkokör. Fika med semlor.

Onsdag 3/4
18.30 Bosjökloster. Aftonsång.
Ringsjö kyrkokör.

Söndag 5/5 - 3 i Påsktiden
11.00 Hurva. Mässa.
Fika med " ACT - tårta" .

Onsdag 6/3 - Askonsdagen
18.00 Bosjökloster. Mässa.
Ringsjö kyrkokör.

Söndag 7/4 - 5 i Fastan
18.00 Gumuntorp. Taizémässa.

Lördag 11/5
14.00 Gudmuntorp. Konfirmation.

Söndag 10/3 - 1 i Fastan
11.00 Hurva. Gudstjänst.

Onsdag 10/4
18.30 Bosjökloster. Aftonsång.
Ringsjö kyrkokör.

Söndag 12/5 - 4 i Påsktiden
18.00 Bosjökloster. Mässa.

Onsdag 13/3
18.30 Hurva. Aftonsång.
Ringsjö kyrkokör.

Torsdag 11/4
17.00 Hurva. Pastagudstjänst.

Söndag 17/3 - 2 i Fastan
11.00 Gudmuntorp. Mässa.
Onsdag 20/3
18.30 Bosjökloster. Aftonsång.
Ringsjö kyrkokör.
Torsdag 21/3
9.00 Gudmuntorp. Frukostmässa.
14.30 Skogsgläntan. Andakt.

Söndag 14/4 - Palmsöndagen
11.00 Bosjökloster. Mässa.
Torsdag 18/4 - Skärtorsdagen
14.30 Skogsgläntan. Mässa.
18.00 Bosjökloster. Agapemåltid.
Fredag 19/4 - Långfredagen
11.00 Gumuntorp. Gudstjänst.
Ringsjö kyrkokör.

Söndag 24/3 - Marie Bebådelsedag
11.00 Bosjökloster. Musikgudstjänst.
Trio JAG.

Söndag 21/4 - Påskdagen
11.00 Hurva. Familjemässa.
Påsklunch efter mässan.
Ringsjö kyrkokör. Trio JAG.

Onsdag 27/3
18.30 Hurva. Aftonsång.
Ringsjö kyrkokör.

Måndag 22/4 - Annandag Påsk
18.00 Bosjökloster. Emmausmässa.

Söndag 31/3 - Midfastosöndagen
11.00 Hurva. Familjegudstjänst.
Sopplunch efter gudstjänsten.
Brödförsäljning. Livsloppet.
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Torsdag 25/4
9.00 Bosjökloster. Frukostmässa.
Söndag 28/4 - 2 i Påsktiden
10.00 Bosjökloster. Retreatmässa.

Torsdag 16/5
9.00 Hurva. Frukostmässa.
14.30 Skogsgläntan. Andakt.
Söndag 19/5 - 5 i Påsktiden
11.00 Hurva. Familjegudstjänst.
Avslutning barnverksamheten.
Trädgårds-picknick.
Söndag 26/5 - Bönsöndagen
18.00 Gudmuntorp. Taizémässa.
Torsdag 30/5 - Kristi himmelsfärdsdag
9.30 Bosjökloster. Blåsensemble.
10.00 Bosjökloster. Gudstjänst.

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

MUSIK
ALLSÅNGSKVÄLL - Onsdag 24 APRIL
Vi sjunger vårens härliga sånger tillsammans och delar en
enkel måltid. Onsdag 24 april kl 18 i Hurva
församlingshem. Kom och sjung med!

TANGOMÄSSA - Lördag 8 JUNI
Låt dig ryckas hän i pingstens tid. Lördag 8 juni kl 18 i
Gudmuntorps kyrka samlas 60 körsångare under ledning
av Åke Sällström. Ackompanjerar gör;
Niclas Nyman, dragspel och Håkan Carlsson, piano.

TRIVSELKÖR
Sång är glädje och gemenskap! Nu startar vi en kör för dig
som tycker om att sjunga under enkla former. Trivselkören
träffas direkt efter sopplunchen tre onsdagar i vår.

Onsdag 13 mars kl 13 i Hurva kyrka
Onsdag 27 mars kl 13 i Bosjökloster kyrka
Onsdag 10 april kl 13 i Hurva kyrka

PASTAGUDSTJÄNST

VARDAGSDOP

En helt vanlig vardagseftermiddag! Kanske ska du hämta
barn på förskolan, fritids eller Träffpunkten. Kylskåpet där
hemma är tråkigt tomt och du är trött!

Funderar ni på att döpa ert barn?

Vi fortsätter våra pastakvällar där du får släppa
vardagsstressen!

Kom till Hurva kyrka torsdag 11 april kl 17.
Vi firar en enkel gudstjänst för stora och små. Därefter
delar vi måltid tillsammans. Det blir pasta med tillbehör!

Dop behöver inte ske på en lördag eller en söndag. Det
behöver inte heller vara en stor släktsammankomst.
Dopet kan äga rum på en helt vanlig vardag, t ex i samband
med en pastagudstjänst eller en träff på Kulis.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta
kyrkoherde Helene Öhman, 070-6633753.

Välkommen gammal och ung, stor och liten.
Det kostar ingenting!
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PÅSKEN I RINGSJÖ FÖRSAMLING
Påskveckan inleds med Palmsöndagen då Jesus rider in i
Jerusalem. Vi firar mässa i Bosjökloster kyrka kl 11 .

Skärtorsdagen, dagen då Jesus delade sin sista måltid med
lärjungarna. Vi äter en måltid, agapemåltid kallad,
eftersom det handlar om Guds kärlek till oss. Vi inleder
kl 18 i stensalen, Bosjökloster slott och avslutar i
Bosjökloster kyrka.
Långfredagen, allt är svart. Finns det något hopp?
Gudstjänst i Gudmuntorps kyrka kl 11 . Ringsjö kyrkokör
deltar.
Påskdagen. Jesus är uppstånden! Familjemässa i Hurva
kyrka kl 11 . Ringsjö kyrkokör medverkar. Påsklunch i
församlingshemmet efter gudstjänsten.
Annandag Påsk. Lärjungarna har svårt att tro på det som
hänt. Mässa i Bosjökloster kyrka kl 18 .

Ellen Krogh,
väldigt dansk och ny
medlem i kyrkorådet
Här följer en kort beskrivning av mig
och mitt 50 åriga liv samt en glimt av
min relation till påsken. Snart 12 år
har det blivit i Ringsjö församling och
på gården ”Roekull” i Rolsberga, min
man Anders barndomshem. Accenten
är fortfarande tydligt dansk. Jag är i
grunden lärare och det blev också en
halv Kand. teol. från Københavns
universitet. Idag är jag terapeut och
driver företaget ”Newhabit”. Sonen
Arthur är utflugen och Esther på 10 år
bor tack och lov fortfarande hemma.
Min barnatro väcktes starkt under min
gymnasietid på internatskolan
Herlufsholm, en skola där daglig bön
och morgonsång i den gamla
klosterkyrkan, satte ramarna för
dagen. Mina 3 år i det katolska Goa i
Indien, EFS Kapellet i Lund och Rögle
Kloster har också präglat min tro på
många sätt.
Idag är det Ringsjö församling som är
navet i min tro och jag är väldigt glad
över mitt nya uppdrag i kyrkorådet.
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Tro och tvivel

Jag har naturligtvis också stunder där
tvivel på Gud och på min egen tro tar
över, stunder där hopplöshet har
makten. Dessa stunder undrar jag om
det hela bara är placebo. Min slutsats
har dock blivit: Jag får ny kraft och
mår bättre av att tro, vilket räcker
långt! Tro är kanske inte jättelogisk,
rationell och lätt förklarad i en modern
tid, men det är ju inte kärleken heller.
Vad hoppas jag att kunna tillföra
Ringsjö församling?

Att tröskeln in i kyrkans gemenskap
blir så låg som överhuvudtaget möjligt.
Jag vill gärna uppmana fler att kliva in
i kyrkans gemenskap, testa på lite, låta
intellektet vila en stund och bara se hur
det känns.
Kyrkans gemenskap är ett rum mitt i
bruset, ett rum där vi kravlöst kan
vara, ett rum för gemenskap, förnyad
kraft, frid och reflektion. Ett rum för
alla som tror, för alla som tvivlar och
för alla som inte tror alls.
Frid
Ellen Krogh

Påsken ropar till oss alla
“Var inte rädd, ge inte upp!”
Stensalen på Bosjökloster är den
stämningsfyllda ramen om
skärtorsdagen. Vi äter i gemenskap en

enkel Agápe måltid (
är grekiskt
och betyder kärlek). Efter detta går vi
in och dukar av kyrkorummet. Snart
ska det ju bli en mörk och kall
långfredag, dagen då Jesus korsfästes.
Jag tänker, om vi ser Jesus som den
mänskliga arketypen, en stand-in för

alla, då blir uppståndelsen inte ett
engångsmirakel om Jesus. Den
uppståndna Jesus blir ett löfte om vad
som händer överallt hela tiden, när vi
har tro och har tillit, när vi vågar gå
igenom vår smärta och våra misstag
– för att komma ut i ljuset igen och
återvända till livet. Denna mirakulösa
transformation att vi människor kan
använda det som normalt skulle

Fotspår i sanden

En natt hade en man en dröm. Han
drömde att han gick längs en strand
tillsammans med Gud. På himlen trädde
plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet
fanns spår i sanden av två par fötter: det
ena spåret var hans, det andra var Guds.
När den sista delen av hans liv framträdde
såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då
såg han att många gånger under sin
levnads-vandring fanns det bara ett par
fotspår. Han märkte också att detta
inträffade under hans mest ensamma och
svåra perioder av sitt liv.
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förstöra oss - det tragiska, det sorgliga,
det smärtsamma, det orättvisa, till att
förvandla och upplysa oss. Detta är för
mig påskens mysterium i sin essens.
“Fotspår i sanden” som du kan läsa

här nedanför beskriver detta på ett
fint sätt.
Ellen Krogh

Detta bekymrade honom verkligen och
han frågade Gud om detta. " Herre, du sa
den gången jag bestämde mig för att följa
dig att du aldrig skulle överge mig utan gå
vid min sida hela vägen. Men jag har
märkt att under de allra svåraste tiderna i
mitt liv har det funnits bara ett par
fotspår. Jag kan inte förstå att du
lämnade mig när jag behövde dig mest.
Herren svarade: " Mitt kära barn jag
älskar dig och skulle aldrig lämna dig
under tider av prövningar och lidande.
När du såg bara ett par fotspår
- då bar jag dig.
Författaren okänd

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
FRUKOSTKLUBBEN

UNGDOMSCAFÉ

STICKCAFÉ

Hurva församlingshem
9.00 – 11.00

Hurva församlingshem
18.30 – 20.30

Hurva församlingshem
18.30 – 20.30

Vi inleder med frukost.

Varannan tisdag.
5 och 19 mars, 2 och 16 april.

Varannan tisdagskväll.
12 och 26 mars, 9 och 23 april,
7 maj.

Pris: 30 kr
Onsdag 6 mars
Vandringar i Skånsk natur.
Bilder och film av naturfotograf
Göran Johannesson.
Onsdag 8 maj
”Så blir hela livet ett meningsfullt
liv” kåseri av Alf B Svensson.

Öppet för dig som går på
högstadiet o gymnasiet.

Välkommen med eller utan
handarbete för en stunds
gemenskap.

SOPPLUNCH KL 1 2 - 40 KR

Hurva 13 mars
Bosjökloster 27 mars
Hurva 10 april

FÖRSAMLINGSUTFÄRD - 1 2 JUNI
Linnés Råshult utanför Älmult
Ingår: Resa, Lunch och eftermiddagskaffe.
Guiding på plats av Linnès syster Emerentia
Bussen är utrustad med hiss för att rullstolsburna och
personer med rollator ska ha möjlighet att följa med.
Avfärd från Hurva Lysia kl 9.45
Skogsgläntan Orup kl 10.15
Hemkomst ca kl 17.00

Pris: 250 kr

FILMKVÄLLAR
Kyrkans hus i Bosjökloster kl 18.30
Boka in dessa datum: 28 februari och 28 mars
Film är livet! Det är magiskt, spännande och fantastiskt
roligt att se film tillsammans!
Våren 2019 samlas vi till två filmkvällar som kommer
att få dig att skratta! Efter filmen fikar vi och pratar
om vår filmupplevelse! Ung eller gammal, filmälskare
eller helt vanlig filmkonsument

Välkommen precis som du är!
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BARNVERKSAMHET
VÅREN 201 9
31 mars - Midfastosöndagen

Familjegudstjänst kl 11 i Hurva kyrka, där barn från vår
verksamhet medverkar. Lunch i församlingshemmet.
Brödförsäljning, tipspromenad mm, med insamling till
svenska kyrkans fastekampanj- Samma himmel. Samma
rättigheter. Verkligheten ser olika ut.
1 1 april

Pastagudstjänst kl 17 i Hurva kyrka.
Vecka 1 6 - Ingen verksamhet

KULIS

Öppen förskola. Onsdagar kl. 9.30 - 12.00 i Kyrkans
Hus Bosjökloster. Barn- och babyrytmik samt café.

21 april - Påskdagen

Familjemässa kl 11 i Hurva kyrka.
Påskbuffé i församlingshemmet efteråt.
1 maj - Ingen verksamhet
1 9 maj

Avslutning för hela barnverksamheten, som inleds
med familjegudstjänst kl 11 i Hurva kyrka. Medtag
egen fikakorg. Vi bjuder på glass!
Vecka 26

Då har vi Sommarkyrka i församlingen och den 27/6 är det
"Barnens Dag". Programmet är i dagsläget inte klart, men
något kul utlovas. Naturligtvis blir det fika.

TRÄFFPUNKTEN

Torsdagar kl 13.30 - 16.30 i Hurva församlingshem.
Du som går i förskoleklass tom årskurs 2 – kom och
fika och lek hos oss!

ONSDAGSKLUBBEN

Onsdagar kl 13.30 - 16.30 i Hurva församlingshem.
För dig som går i årskurs 3. Vi fikar, leker, pysslar,
sjunger och har trevligt tillsammans.

Trädgårdsdags!
Våren är snart är här och det kliar i mina
trädgårdsfingrar. Kanske är du också en av alla oss
som älskar att påta i jorden?
I Ringsjö församling vill vi arbeta hållbart.
Därför ser vi gärna att våra blommor och
utsmyckningar till gudstjänster, skolavslutningar,
dop, vigslar och begravningar är odlade i
vår närmiljö.
Vill du vara med och bidra med blommor?
Kontakta kyrkoherde Helene Öhman: 070-6633753

Husmor Annas rabarbermazariner
Inget smakar så gott som den första rabarbern! Det här är ett
jätte bra recept över rabarbermazariner som jag bakar flera
gånger under våren. En sats ger ca 20-25 stycken.

Mördeg
175 g smör, 4 ½ dl vetemjöl, ¾ dl strösocker, 1 tsk
vaniljsocker, 1 msk kallt vatten.
Fyllning
200 g mandelmassa, 100 g smör, 2 ägg, 175 g rabarber.
Garnering
1 dl florsocker, ca 2 tsk vatten.
1. Kör alla ingredienser till mördegen i matberedare. Tryck
ut degen i mazarinformar och ställ kallt att vila
i ca 30 minuter.
2. Gör under tiden fyllningen. Riv mandelmassan och tillsätt
smöret. Rör samman till en vit och porös smet.
Tillsätt äggen, ett i taget.
3. Ansa rabarbern och skär den i små bitar.
4. Sätt ugnen på 200 grader.
5. Fördela fyllningen i mördegsformarna och tryck sedan ner
rabarberbitarna i den.
6. Grädda formarna i nedre delen av ugnen i ca 20 – 25
minuter. Låt kakorna svalna av.
7. Blanda florsocker med vatten till glasyr och ringla
över kakorna.

Njut!

RETREAT

DROP IN VIGSEL

Bosjökloster söndagen 28 april kl 10.00 – 17:30

Vill ni gifta er i hänryckningens tid? Mitt i pingstens
underbara tid, fredag 7 juni kl 12-16, är Bosjökloster
kyrka öppen för brudpar som vill gifta sig lite mer
spontant.

Pris: 150 kr.
Anmälan senast 23 april

Det finns präst, musiker och vaktmästare på plats.
Ni får önska ingångs- och utgångsmusik. Vår
vaktmästare binder en enkel brudbukett. Vi bjuder på
jordgubbar och mousserande vin.
Om ni önskar serveras bröllopslunch i Bosjökloster
slottsrestaurang. Ring 0413-250 48 för att boka bord.
Det går inte att förboka vigseln, men frågor besvaras
av kyrkoherde Helene Öhman, 070-663 37 53.
Glöm inte att ha med er en giltig hindersprövning.

Välkomna!
NYFIKEN PÅ BIBELN?

Från Kyrkorådet

Bibeln kallas ibland böckernas bok. Kanske för att den
spänner över så många olika genrer. Här finns
spännande berättelser, underbar poesi och viktig
levnadsvisdom.

Budgeten för 2018 ser ut att hålla.

Vill du lära dig mer om Bibeln? I vår startar vi en
studiegrupp om Bibeln som kulturbärare och som
helig text.
Det blir också en enklare måltid!

Kyrkans hus i Bosjökloster kl 18.30. Vi träffas
tisdagar: 19 mars, 2 april och 16 april.

Ljuddämpning av innertaket till församlingssalen
i Hurva Församlingshem har genomförts med
mycket bra resultat.
VU-planerna för våra tre kyrkor håller på att
uppdateras.
Ansökan har skickats till Länsstyrelsen på
reparation av Hurva kyrkogårdsmur.
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Kyrkorådets ordförande Britta Ettrup och
kyrkoherde Helene Öhman hälsar Kajsa-Stina
Nordin och Adam Hagman välkomna till
Ringsjö församling.

Välkomna Kajsa-Stina
och Adam!

Ringsjö wärdshus betyder mycket för vår bygd och vår
församling. Vi tackar Lena och Boris för en lång livsgärning
i det vackra värdshuset vid Ringsjöns strand.
Nu välkomnar vi det nya krögarparet,
Kajsa-Stina och Adam.

Håll graven vid liv!
Att sköta en grav kan vara tungt och krävande. När vi får
varma somrar som den förra året kan det också vara svårt att
hålla växterna vid liv. Några gravar utmärkte sig dock med
frodig grönska hela sommaren. Dessa gravar besöktes ofta
och vattnades flitigt. Eller så använde de sig av en
bevattningslåda!
Bevattningslådorna minskar
behovet av vattning betydligt.
Därför vill vi nu slå ett slag
för lådan MobilPlant från
Dahlrum som vi saluför. Prata
gärna med våra vaktmästare
om du vill veta mer.
www.mobilplant.com
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Annonsera här!
Från och med nästa nummer av Kyrkforum
öppnar vi för annonsering från företag. Kontakta
gärna David Stefansson om du vill veta mer:
070 - 663 37 03

“Ge oss idag vårt dagliga bröd”
ÅRETS FASTEKAMPANJ
135 miljoner människor är i akut
behov av humanitärt stöd. En siffra
svår att förstå. Men bakom den finns
människor som fått sin trygghet sönder
slagen av krig, våld och
naturkatastrofer. För de drabbade
innebär katastrofen ett liv med stress,
sorg och utsatthet. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer
humanitära insatser över hela världen.
Dina gåvor används där behoven är
som störst och räddar liv – de bidrar
till hopp och värdighet. Var med och

Kärt barn får nytt namn
- ACT
Svenska kyrkans internationella arbete
benämndes en gång Lutherhjälpen,
men ändrades till det mer
internationellt klingande Svenska
kyrkan Internationellt Arbete medlem
av actalliance. Men det nya namnet
upplevdes som lång och krångligt och
skapade mest förvirring. Årets
fastekampanj är därför den sista med
det gamla namnet. Det nya namnet är

kämpa för människors rätt att få resa
sig starkare ur en katastrof.

Midfastosöndagen den 31 mars kl 11
har vi i Ringsjö församling valt att
uppmärksamma Årets fastekampanj
lite extra. Detta genom en
Familjegudstjänst i Hurva kyrka, där
barn från vår verksamhet medverkar.
Därefter blir det lunch i
församlingshemmet, följt av
brödförsäljning, tipspromenad mm,
samt insamling till fastekampanjen.

Vill du vara med och baka till
årets fastekampanj 31 mars i
Hurva? Din insats behövs! Alla
intäkter går oavkortat till
Svenska kyrkans internationella
arbete. Hör av dig till Husmor
Anna:
070-6633161
anna.palm@svenska kyrkan.se

Varmt välkommen!

tydligt, enkelt att komma ihåg,
signalerar handlingskraft, att det är en
organisation som arbetar med bistånd,
som agerar och är en tydlig del av
Svenska kyrkan. Den 5 maj lanseras
det nya namnet - ACT Svenska kyrkan.
Act betyder agera. Som kristna kan vi
inte stå bredvid när människors värde
kränks och skapelsens integritet hotas.
Guds kärlek utmanar var och en av oss
att visa omtanke och ta ansvar för
varandra, bidra till ett bättre samhälle
och en ekologisk hållbar miljö. Att
vara kyrka är en styrka!
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Alla ska få
vila i frid...
Begravningsformer
Alla som är folkbokförda i Sverige
betalar begravningsavgift.
Begravningsavgiften är inte kopplad
till medlemskap i Svenska kyrkan.

Genom begravningsavgiften
garanteras du en värdig begravning
och gravsättning, oavsett religiös
tillhörighet.

I Ringsjö församling har vi tre vackra
kyrkogårdar, Hurva, Gudmuntorp och
Bosjökloster, där vi erbjuder olika
typer av begravningssätt.
Nedan följer en beskrivning av de
olika begravningsformerna. Vill du
veta mer är du välkommen att
kontakta kyrkoherde Helene Öhman,
070-66 33 753
1 . Kistgrav

Grav för kistbegravning (sk jordbegravning) med gravrätt upp till 25
år. En kistgrav kan rymma en eller
flera kistor. Också urnor kan begravas
i en kistgrav.
En kistgrav utformas utifrån den
avlidnes och de anhörigas önskemål.
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Det innebär att planteringar och
utsmyckningar får ha en personlig
karaktär.

utsmyckningar får ha en personlig
karaktär.

Sedan drygt ett halvt sekel har
begravningsskicket ändrats i Sverige så
att jordbegravningar har blivit färre.
Det betyder att många stora kistgravar
runt våra kyrkor är återlämnade och
inte längre sköts av anhöriga.

Gemensam och anonym gravplats för
urnor. På minneslunden grävs urnan
ner utan att de anhöriga är
närvarande.

I och med att många människor har
kommit till Sverige från länder i t ex
Mellanöstern och på Balkan kan man
nu se en förändring till en ökad
efterfrågan på kistgravar.

3. Minneslund

Det finns i anslutning till minneslunden
en gemensam plats där anhöriga kan
sätta blommor och tända ljus.
4. Askgravplats

Gemensam gravplats för urnor med
begränsad gravrätt.

Vi ser gärna att våra återlämnade
kistgravar tas i bruk. Kontakta oss
gärna om du är intresserad av någon
av våra kyrkogårdar.

Anhöriga får delta vid gravsättningen
och får smycka med snittblommor och
ljus på särskilt anvisad plats där den
avlidnes namn finns markerat.

2. Urngrav

5. Minnessten

Grav för begravning av urna med
gravrätt upp till 25 år. En urngrav kan
rymma en eller flera urnor.
En urngrav utformas utifrån den
avlidnes och de anhörigas önskemål.
Det innebär att planteringar och

På våra kyrkogårdar finns numera en
minnessten. Den är främst till för att
anhöriga skall kunna sätta dit en
minnesplatta för att med namn hedra
avlidna som är gravsatta i minneslund
eller på annan kyrkogård eller där
gravsättning ej skett.

Vårt begravningsombud
Suad Korlat heter jag och är sedan
2010 begravningsombud i Höörs
kommun för både Höör- och Ringsjö

församling. Min roll som begravningsombud innebär att jag ska vara till
hjälp för medborgare som inte tillhör
Svenska kyrkan men som trots det på
olika sätt kan behöva komma i kontakt
med begravningsverksamheten.
Mina uppgifter är reglerade i
Begravningslagen där det definierats att
ett begravningsombud ska:
• Granska att begravningsavgiften går
till begravningsverksamhet och inte
används till övrig verksamhet.
• Granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som
inte tillhör Svenska kyrkan och fråga
vad de har för önskemål.
• Ge förslag på vad huvudmannen kan
göra för att tillgodose önskemålen från
dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
• Informera dem som inte tillhör
Svenska kyrkan om sin verksamhet och
hålla kontakt med andra trossamfund.

• Meddela Kammarkollegiet om de
tillstyrker eller avstyrker
huvudmannens kostnadsberäkningar
för begravningsverksamheten.
• Om ombuden avstyrker, skriva en
motivering till detta och lämna en egen
beräkning av kostnaderna.
• Samråda om huvudmannens
årsredovisning och kravet på
särredovisning tillsammans med den
godkända eller auktoriserade revisorn
som huvudmannen utsett.
Den som blir begravningsombud ska
vara lämplig och kvalificerad för
uppdraget. Det innebär bland annat att
ha kunskaper om ekonomi, olika
religioner, livsåskådningar och
begravningsseder.
Kontakt

Om du vill ha mer information om
uppdraget och min roll som
begravningsombud är du alltid
välkommen att kontakta mig på:
suadkorlat@hotmail.com
+46 (0)733 220 199
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Planerar ni en minnesstund,
möte, konsert eller fest?

2 smörgåsar, öl/vatten, kaffe och tårta*
190 kr/person

I samband med kyrkliga handlingar (dop, konfirmation,
vigsel, begravning) , som äger rum i någon av
församlingens kyrkor, utgår ingen hyra.

Det går också att använda våra kyrkor för t ex konserter
eller föredrag. Ur säkerhetshänsyn lånas kyrkorna inte ut
utan att en tjänstgörande vaktmästare är på plats vilket
medför en kostnad på 2000 kr.

Kaffe, 3 sorters kakor och tårta*
Ringsjö församling har två församlingshem, i Hurva och i 125 kr/person
Bosjökloster, som går att hyra för såväl föreningar som
*inköpt
privatpersoner.

I övrigt är hyran 600 kr för föreningar och 1500 kr för
privatpersoner.
Städning av församlingshemmet kan utföras av vår
husmor mot en avgift på 600 kr.

Vid arrangemang av kommersiell karaktär är
grundavgiften 3000 kr samt 30 kr/betalande person.

Catering. Exempel på arrangemang och priser

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

3 smörgåsar/smörgåstårta*, öl/vatten, kaffe och tårta*
235 kr/person

Pris för personal som tjänstgör enligt önskan 410 kr/tim.
För mer info: kontakta expeditionen 070-663 35 30.

Välkommen till våra kyrkor
och vår expedition!
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.
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
www.facebook.com/ringsjoforsamling
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
William Runnström, 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 3161
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
Per Friberg, 070 - 663 09 03
Tony Odståhl, 070 - 215 65 68

I redaktionen för Kyrkforum ingår: Claes Lindskog, Anita Esping Bodén, Tytti Andersson, Anneli Elmelid,
Anna Palm, David Stefansson, Helene Öhman.

