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Det finns inga mirakelkurer mot livets stress. Det finns
ingen enkel förståelse av det som kallas tro. Sid. 2

Ringsjö kidz - I höst startar en ny barnkör för barn
i årskurs 2 - 4. Sid. 9

www.svenskakyrkan.se/ringsjo

september - november

Det finns inga mirakelkurer mot
livets stress. Det finns ingen enkel
förståelse av det som kallas tro.
Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här
i lugn och ro
I en vintervärld, finns det någon tro?
Jag vill känna önskan om en tid så ljus
som friheten
Känna tro igen

Kanske är det för att Marie
Fredriksson och jag är födda ungefär
samtidigt, omkring 1960. Kanske är
det så att vi som växte upp i skuggan
av den första månlandningen 1969 har
ett alldeles unikt gemensamt band.
Jag vet inte varför, men när jag hör
Marie Fredriksson sjunga
Jag vill känna tro

då väcks hela min livsande,
och jag vill bara jubla tro!
Tro
Jag vill känna tro..

Nu lever vi många år senare.
Månlandningen ligger 50 år tillbaka i
tiden.Och under det här halvseklet har
allt snurrat på i en obegriplig fart.
Våra liv är numera digitala, något vi
aldrig kunde ha anat 1969.
Men ändå,
trots allt som händer,
trots livets alla nymodigheter,
trots månlandningar och internet,
så ropar mitt hjärta;
Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här
i lugn och ro
2

Och jag tänker;
Hur är det möjligt att möta varje ny
dag i lugn och ro?
Hur möter 2000-talets digitaliserade
människor en ny dag med ro och
tillförsikt?

Under hösten bjuder Ringsjö
församling varje månad in dig till
en Sinnesro-gudstjänst där du får
bottna i ditt liv och släppa alla krav.
Du får vara bara dig själv, du får
lyssna på musiken och låta stressen
rinna av.

Jag tror att många av oss bävar inför
varje ny dag.

Din höstalmanacka håller säkert på att
fyllas, precis som min.

Hur ska jag orka? Hur ska jag möta
bruset?

Mitt enda ord till dig är detta:

Och jag vet att vi som jobbar i Svenska
kyrkan fylls av samma dagliga oro som
alla andra. Våra agendor fylls på
samma sätt, vår känsla av
otillräcklighet är lika stor.

Glöm inte att tanka!
Tanka tro och ro!

Välkommen till Sinnesro-gudstjänst!

27 augusti kl 18 i Bosjökloster kyrka
Då kommer Marie Fredrikssons ord till 24 september kl 18 i Hurva kyrka
mig;
22 oktober kl 18 i Bosjökloster kyrka
12 november kl 18 i Bosjökloster kyrka
Tro
3 december kl 18 i Hurva kyrka
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här
i lugn och ro

När livet snurrar på, när kalendern
nästan sprängs, hur möter jag då en
morgondag i lugn och ro?

Den här frågan ställdes på ett
kyrkofullmäktigemöte i våras.
Och jag tror att den här frågan ställs i
allas våra liv.
Det finns inga mirakelkurer mot livets
stress.
Det finns ingen enkel förståelse av det
som kallas tro.
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Vi går nu hösten 2019 till mötes med
glädje, oro, tillförsikt och med allt det
som vår Herre vill fylla våra liv..
Helene Öhman
Kyrkoherde
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Ett axplock sedan senast:
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Sommarkyrkans yngsta deltagare
Bröllop i Hurva kyrka
Esborn Duo i Hurva kyrka
Fika i Pugerup
Musikgudstjänst i Pugerup
Bakom kulisserna på Malmö Opera
Marimband i Gudmuntorp
Kyrkogårdsvandring i Gudmuntorp
Dop i Bosjökloster kyrka

KALENDER
SEPTEMBER
Söndag 1/9
kl 11 i Hurva. Gudstjänst
Söndag 8/9
kl 11 i Hurva. Gudstjänst
Upptakt konfirmander

NOVEMBER

Söndag 6/10
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst
After church fika!

Lördag 2/11
kl 16 i Gudmuntorp. Minnesgudstjänst
Ringsjö kyrkokör

Torsdag 10/10
kl 15 Omsorgshuset. Andakt

Lördag 2/11
kl 18 i Hurva. Minnesgudstjänst
Ringsjö kyrkokör

Torsdag 12/9
kl 15 Omsorgshuset. Andakt

Söndag 13/10
kl 11 i Gudmuntorp. Familjegudstjänst

Söndag 15/9
kl 10 i Bosjökloster. Retreatmässa

Torsdag 17/10
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa

Torsdag 19/9
kl 9 i Hurva. Frukostmässa

Torsdag 17/10
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Söndag 10/11
kl 18 i Bosjökloster. Temamässa
Konfirmander

Torsdag 19/9
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Söndag 20/10
kl 18 i Hurva. Taizémässa

Tisdag 12/11
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst

Söndag 22/9
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst
Hemvändardag. Ringsjö kyrkokör

Tisdag 22/10
Torsdag 14/11
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Tisdag 24/9
kl 18 i Hurva. Sinnesrogudstjänst
Söndag 29/9
kl 10 i Gudmuntorp. Pilgrimsandakt
Söndag 29/9
kl 12.15 i Hurva. Pilgrimsmässa

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235
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OKTOBER

Söndag 3/11
kl 16 i Bosjökloster. Minnesgudstjänst
Trio JAG

Torsdag 24/10
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst

Söndag 17/11
kl 11 i Bosjökloster. Gudstjänst

Söndag 27/10
kl 11 i Bosjökloster. Familjegudstjänst
After church fika!

Torsdag 21/11
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa
Torsdag 21/11
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
Söndag 24/11
kl 11 i Hurva. Gudstjänst

Vill du sjunga med i vår kör?
Ringsjö kyrkokör består av män och kvinnor i alla möjliga
åldrar. Vi sjunger allt från Py Bäckman till Mozart.

Tycker du om att sjunga? Längtar du efter ett musikaliskt
sammanhang? Vill du bli en i vårt gäng?

Vi sjunger vid stora högtider i församlingens kyrkor, men vi
gör också andra projekt. Förra året gjorde vi en uppskattad
körresa till Budapest.

Vi repeterar på onsdagar kl 19 i Kyrkans hus, Bosjökloster.
Intresserad?
Hör av dig till William Runnström, 073-0208856

SKÅNSKA VISOR
Visor och ballader på skånskt manér.

Bosjökloster Kyrkans Hus
Onsdagen 18 september kl 14 – 15:45
Fika med Hemmabakat.
Pris 50 kr
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KYRKOGÅRDARNAS MÅNGA FUNKTIONER
I oktober bjuder vi in till en heldag
med föreläsningar och kyrkogårdsvandring. Temat för dagen är
kyrkogårdarnas många funktioner begravningsplats, kulturmiljö,
fornlämning, rekreation och
lokalhistorisk plats.
Temadagen arrangeras av Skånes
hembygdsförbund i samarbete med
Södra Ringsjöortens bygdeförening,
Ringsjö församling, Samarbetsgruppen
för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds
stift (SRKL), Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund (SKKF) och
Länsstyrelsen Skåne.
För information om dagens progran gå
in på: www.svenskakyrkan.se/ringsjo

Måndag 7 oktober kl 8.30-16
Församlingshemmet i Hurva,
Gudmundtorp kyrka och kyrkogård.
Avgift: 650 kr/person inkl. för- och
eftermiddagsfika, frukt och lunch.
För medlemsföreningar i Skånes
hembygdsförbund samt
förtroendevalda och anställda i
församlingar: 250 kr/person.
Anmälan senast 1 oktober 2019 till:
pia.sander@skaneshembygdsforbund.se
Vänligen ange ev. specialkost och
faktureringsadress vid anmälan.

Välkommen!

Sommarkyrkan bjöd på ‘Gröna praliner’
Under sommarkyrkan är alltid
torsdagen barnens dag och så även i
år. Barn i alla åldrar, även vuxna
med barnasinnet i behåll, samlades
förväntansfulla i Gudmuntorps kyrka
för att lyssna till spelmännen Ninni
och Laif Carr och deras ‘Gröna
praliner’. Och vilken fantastisk
underhållning de bjöd oss på!
Raskt fångade de uppmärksamheten
hos till och med de allra yngsta i
publiken, genom att slå på stora
trumman och samla oss i en
ringlande långdans. När musiken
tystnat frågade Ninni ‘Finns det
något härligare än grön färg?’ Färgen
grön måste vara Ninnis favoritfärg,
då hon var iklädd knallgrönt från
topp till tå. Laifs klädsel påminde
mer om en dräng från förr i tiden.
Han var iförd knäbyxa, väst och keps
i betydligt lugnare färger. Laif ställde
en mer handfast fråga till barnen ‘Är
det någon som vet hur man maler
peppar?’ Olika förslag på hur detta
kunde göras gavs, med händerna eller
med fötterna eller med huvudet mot
golvet. Även färgen på peppar
diskuterades livligt, svart, vit, rosé
eller grön.
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Att det var riksspelmän som stod för
underhållningen gick inte att undgå.
De behärskade sina instrument
lekande lätt, till och med den allra
minsta av mungiga. Deras stråkar
trollade ledigt fram Imse vimse
spindel, Emil i Lönneberga, Björnen
sover och allas vår Pippi Långstrump.
Musiken blandades med lekar där
alla fick vara med. Även vuxna som
helst ville sitta, för som Ninni
påpekade ‘Det är viktigt med
motion’. Plötsligt blev Ninni en orm,
men ormens svans var borta! En efter
en fick vi hjälpa till att pussla ihop
ormens svans genom att krypa under
varandras ben. Ingen konst för
barnen, lite besvärligare för oss äldre.
Men till slut var ormens svans hel
igen och vi avslutade med ännu mer
ringdans i kyrkan.
Det blev en minnesvärd barnens dag i
Gudmuntorp med musik, dans,
gofika och många glada skratt.
Anna Palm

Allhelgonahelgen
Visste du att allhelgonahelgen har
blivit vår största kyrkliga högtid?
Under den här helgen kommer det fler
människor till kyrkan än vid jul och
påsk. Hur har det blivit så?
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.

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

Hurva kyrka är öppen kl 10-18.
Minnesgudstjänst kl 18. Sång av
Ringsjö kyrkokör.
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16.

Detta händer i våra kyrkor;

Söndag 3 november
Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16.
Hurva kyrka är öppen kl 10-16.
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16.
Minnesgudstjänst kl 16. Sång av
Trio JAG.

Fredag 1 november kl 10-16
Fikaservering i Gudmuntorp kyrka,
Hurva kyrka och i vaktmästarhuset på
Bosjökloster kyrkogård.
Bosjökloster kyrka är öppen kl 10-16
(här serveras inte fika).
Lördag 2 november
Gudmuntorp kyrka är öppen kl 10-16.
Minnesgudstjänst kl 16. Sång av
Ringsjö kyrkokör.

Välkommen till våra kyrkor och
gudstjänster i allhelgonatid!

Kyrkogårdsinformation
Inför Allhelgonahelgen vill vi påminna alla som tänder
ljus vid askgravplatserna om att ställa ljusen i
ljusträdet och om det inte finns plats vill vi att ni
använder en ljuslykta framför stenen. Det är också
möjligt att ställa en liten dekoration intill gravstenen.
En dekoration per sten.

Hösten kan vara en blåsig tid så vi är tacksamma om
ni förankrar sådant som placeras vid gravarna och
sorterar skräp i våra soptunnor.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort dekorationerna på
de ytor vi sköter inför säsongsstart. Vill ni behålla
dekorationerna ska de plockas bort innan 1 mars.
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
FRUKOSTKLUBBEN

UNGDOMSCAFÉ

STICKCAFÉ

Hurva församlingshem
kl 9 – 10.45

Hurva församlingshem
Söndagskvällar kl 18-20.

Hurva församlingshem
kl 18.30 – 20.30

Vi inleder med att äta frukost
innan dagens gäst får ordet.

Se på församlingens hemsidan för
info om vilka datum.

Vi träffas följande tisdagar:

Frukosten kostar 30 kr

För dig som är 13-20 år.
Vi träffas, snackar, ser på film
och annat du vill göra.

4 september
”Sånger vi mins från förr”
Anita Ewald spelar allsångsvänlig
och glad musik på dragspel.
2 oktober
”Mellan himmel o helvete, på
vandring i Nepal när
jordbävningen slog till”
Bengt o Sara Olsson från Osby
berättar o visar bilder.

SOPPLUNCH

20 november
”Juletid” Välkända julsånger,
allsång o varm gemenskap.
Barbro o Lars Svensson.

Soppa, bröd, kaffe och kaka.

Bosjökloster
kl 12.00
11 sept , 9 okt, 6 nov
Pris 50 kr.

10, 24 september
8, 22 oktober
5, 19 november
Vi behöver bli fler!
Vi tillverkar och samlar in kläder
till barn bl.a. i Litauen som
skickas via Marianne o Göran
Grahn vilka regelbundet gör
resor dit.
Välkommen med
eller utan
handarbete
för en
stunds
gemenskap.

FILMKVÄLLAR
Kyrkans hus i Bosjökloster
17 oktober och 28 november kl 18.30
Film är livet! Det är magiskt och spännande att se film tillsammans!
Hösten 2019 fortsätter vi med våra filmkvällar!
Efter filmen fikar vi och pratar om vår filmupplevelse. Ung eller gammal,
filmälskare eller helt vanlig filmkonsument. Välkommen precis som du är!

KONFIRMATION - Mer än studier!
Start den 8 september kl 11 i Hurva kyrka med fika
och information efteråt i Hurva församlingshem.
Välkommen att testa om detta är något för dig.
Läsning ca var 3:e söndag.
Läger på Åhusgården 11-13 oktober.
Resa till Krakow ca 20-23 mars.
Studiebesök under höst och sportlovet.
Konfirmationsgudstjänst 16 maj kl 14
i Gudmuntorps kyrka.

Glöm inte att anmäla dig!
Det finns fortfarande platser kvar.
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Kontaktperson: Anneli Elmelid, 070-66 33 970

BARNVERKSAMHET
HÖSTEN 201 9
Tisdag 1 oktober kl 18
En kväll på Hurva Gästis till förmån för ”Världens Barn”.
Barn från vår verksamhet medverkar och Gästis dukar upp
sin goda buffé. Anmälan senast 22 september till:
karin.christoffersson@svenskakyrkan.se
Söndag 13 oktober kl 11
Familjegudstjänst i Gudmuntorp kyrka.
Barn från verksamheten medverkar.

KULIS - öppen verksamhet för barn och vuxna.

Onsdagar kl 9.30 -12 i Kyrkans Hus Bosjökloster,
med start 4 september. Kom och lek, pyssla, prata
och ha trevligt tillsammans med oss. Klockan 10.00
startar barn- och babyrytmiken och därefter fikar vi.
Ingen föranmälan.

Torsdag 24 oktober kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Söndag 27 oktober kl 11
Familjegudstjänst i Bosjökloster kyrka.
Afternoon Church.
Vecka 44 är det LOV och vi har ingen verksamhet.
Torsdag 14 november kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.

TRÄFFPUNKTEN - för dig i förskoleklass – årskurs 2.

Torsdagar 13.30- 16.30 i Hurva församlingshem, med
start 5 september. Kom och lek, sjung, pyssla och ha
kul tillsammans med oss. Vid varje träff fikar vi och
har en kort avslutande samling. Varje termin
medverkar vi i någon gudstjänst.

Söndag 1 december kl 11
Familjegudstjänst i Hurva kyrka.
Söndag 8 december kl 14
Avslutning för hela barnverksamheten i Bosjökloster
kyrka. Efteråt blir det julfest i Kyrkans Hus med fika,
dans kring granen och vem vet, kanske kommer
tomten på besök.
Vecka 3 startar vi vår verksamhet igen.

ONSDAGSKLUBBEN - för dig i årskurs 3-4.

Onsdagar 14.30- 17.00 i Hurva församlingshem, med
start 4 september. Kom och var med du som vill prata,
leka, pyssla och ha trevligt med andra. Vid varje träff
fikar vi och har en kort avslutande samling. Varje
termin medverkar vi i någon gudstjänst.

RINGSJÖ KIDZ - barnkör för dig i årskurs 2-4.

Torsdagar 16.40- 17.15 i Hurva församlingshem, med
start 5 september. Att sjunga i kör är roligt! Vi kommer
att sjunga olika genrer– psalm, rörelsesång, visa, pop
mm. Varje termin medverkar vi i någon gudstjänst.
Kontakt för grupperna:
Karin Christoffersson 070-229 78 58
karin.christoffersson@svenskakyrkan.se
Kontakt för kören:
Petra Lengbrant 070-289 12 35
petra.lengbrant@svenskakyrkan.se
9

Hali Liddell, kulturassistent och pilgrimsledare i S:t
Staffans församling i Staffanstorp berättar om sina
upplevelser från sammanlagt 280 mils vandring längs två
av medeltidens viktigaste pilgrimsleder, Camino de
Santiago i Spanien och det som kallas Skandinaviens
Camino, S:t Olavsleden som sträcker sig från Sundsvall
till Trondheim.

KOM OCH VANDRA MED OSS
Tänk dig en skön söndagspromenad en vacker höstdag!
Tänk att du får dela din promenad med dina närmaste; en
partner, dina barn eller en god vän? Tänk också att du får
vara del av ett större sammanhang.

Söndag 29 september gör Ringsjö och Löberöds
församlingar en gemensam vandring.
Vi som vandrar är unga och gamla, snabbfotade och
sådana som behöver lite mer tid för varje steg. Några av
oss har barn som körs i vagn, andra har hundar som helst
hålls kopplade.
Om du parkerar din bil i Gudmuntorp ser vi till att du får
skjuts tillbaka.

Husmor Annas ruta
Vi var nyblivna småbarnsföräldrar och som de flesta i samma
situation var vi både slutkörda och halvt utsvultna. En dag
ringde min granne Karin och sa ’Kom till grinden!’ Sagt och
gjort, min sambo knallade över till grinden och tillbaka kom
han med den godaste äppelkaka vi någonsin ätit. ’Äsch, det var
ju bara en enkel äppelkaka’ sa Karin när hon senare gav mig
receptet. Men just det enkla kan vara det godaste.

Karins enkla frasiga äppelkaka 4 port.
4-5 äpplen
125 g smör
1 ½ dl socker
2 dl vetemjöl
¾ tsk bakpulver
Sätt ugnen på 175-200 grader. Smörj en ugnssäker form,
ca 20 cm i diameter. Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i
klyftor och lägg dem i formen.
Smält smöret. Rör ner socker, vetemjöl och bakpulver. Klicka
blandningen över äpplena.
Sätt in i ugnen och grädda i ca 30 minuter.
Serveras med vaniljvisp.
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Dagen ser ut så här:
kl 10 Samling vid Gudmuntorp kyrka.
kl 10.15-12.15 Gemensam vandring där vi med jämna
mellanrum stannar upp för att reflektera.
kl 12.15 Pilgrimsmässa i Hurva kyrka
kl 13 Lunch i Hurva församlingshem
kl 14 Föredrag om pilgrimsvandring med Hali Liddell
Dagen är kostnadsfri.

Föranmälan!
Du behöver inte anmäla ditt deltagande i pilgrimsvandringen eller föreläsningen, men om du vill äta lunch
med oss måste du ringa eller skicka ett SMS till vår husmor
Anna Palm 070-6633161 senast 25 september.
Välkommen att vandra med oss!

RETREAT
Bosjökloster söndagen 15 september kl 10-17.30
Ledare Jan-Åke Martinsson och Anneli Elmelid
Dagen inleds med mässa, därefter går vi in i tystnaden som
avbryts av tideböner.
Att åka på retreat är att för en eller flera dagar dra sig
undan. Jesus sökte sig ibland till platser för att vila och
hämta kraft. (Markusevangeliet 6:31). På retreaten står
själen och andligheten i centrum för uppmärksamheten.
Större delen av tiden är man i tystnad. På så sätt får man en
möjlighet att lyssna inåt till sina egna tankar.

Retreaten är också en möjlighet att få reflektera över sin tro
och upptäcka mer av vem Gud är. De retreater som
anordnas inom Svenska kyrkan bygger på den kristna tron.
Dagarna delas in och ges rytm med hjälp av andakter,
meditation och måltider. Däremellan råder tystnad och egen
tid för reflektion.
Avgift 150 kr

Anmälan senast 10 september till Ringsjö församling
070-66 33 530 eller Anneli Elmelid 070-66 33 970
Välkommen!

AFTERNOON CHURCH
Under två söndagar bullar vår husmor Anna upp med
gofika efter gudstjänsten. Bakinspiration hämtas bland
annat från receptsamlingen ’Bosjöklosters bästa
kakrecept’, en samling av nedskrivna godsaker som en
gång sammanställdes av dåvarande Kyrkliga Syföreningen.

Söndagarna är 6 och 27 oktober kl 11 i Bosjökloster.
Vi börjar med en gudstjänst i kyrkan och därefter samlas
vi för gemensam fika i församlingshemmet.
Varmt välkomna!

HEMVÄNDARDAG
Söndag 22 september kl 11 Gudmuntorps kyrka.
Södra Ringsjöortens Bygdeförening och Ringsjö
församling bjuder in till Hemvändardag. Kyrkoherde
Helene Öhman leder gudstjänsten och Ringsjö kyrkokör
med kantor William Runnström medverkar.
Smörgåstårta och kaffe med kaka serveras i
Församlingshemmet, Hurva.
Kostnad 100 kr
Ingen anmälan behövs!
Ta gärna med foton och andra dokument från bygden!
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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
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 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
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.
Städning av församlingshemmet kan utföras av vår
husmor mot en avgift på 600 kr.

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

Det går också att använda våra kyrkor för t ex
Ringsjö församling förbehåller sig rätten att avgöra
konserter eller föredrag. Ur säkerhetshänsyn måste en vad som kan anses lämpliga arrangemang i våra
vaktmästare tjänstgöra vilket medför en kostnad på
församlingshem och kyrkor.
2000 kr. Vid arrangemang av kommersiell karaktär
är grundavgiften 3000 kr samt 30 kr/person.
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