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Och så mitt i allt som känns mörkt och kallt, låter Gud
sin värmande hand omsluta oss! Sid. 2

Vi vill vara din medvandrare. Du är alltid
välkommen till oss. Sid. 7

www.svenskakyrkan.se/ringsjo

december - februari

Och så mitt i allt som känns mörkt
och kallt, låter Gud sin värmande hand
omsluta oss!
Tulpaner!

Och jag står här och bara ser på!

Jag måste få erkänna att min stora kärlek i livet är tulpaner!
Jag älskar varje litet moment i processen från knölen,
som jag trycker ner i jorden någon gång på höstkanten,
till den spirande blomman,
som tränger igenom jorden så där i påsktider.

Helt förundrad står jag här och ser på!

Jag håller tulpanlöken i min hand.
Den är knubbig, grå-brun och helt utan livstecken.
Så gräver jag en grop i min rabatt.
Min hand pressar ner löken i jorden.
Jag väntar och väntar.
Sakta kommer små livstecken.
Ett och annat blad pressar sig fram i rabatten.

Och så mitt i allt som känns mörkt och kallt, låter Gud sin
värmande hand omsluta oss!

Så kommer den;
Livets explosion!
På bara några dagar utvecklar sig varje lök till en fantastiskt
vacker blomma.

Så tänker jag; precis så är det med allas våra liv!
Vi ligger där som grå-bruna klumpar,
helt utan tecken på liv.

Vi fylls av massor av Guds liv!
Vi fylls av en pulserande kraft som bryter igenom
frusen mark
och som låter vårt ofullbordade jag formas till värdefulla
människor, Guds avbilder!
Så här i slutet av november står vi här i mörkret och kylan.
Vi står och blickar över rabatter som helt saknar livskraft.
Det här numret av Kyrkforum börjar här i månadsskiftet
november/december.
Men det sträcker sig helt till slutet mars.
Och då kommer det!
Vi kommer att se tulpanlökar explodera.
Vi kommer att se hur livet kommer åter.
I allt det som jag inte kan begripa eller förstå,
tackar jag vår Gud.

Jag tackar vår Gud som låter den grå-bruna klumpen bli till
liv. Jag tackar vår Gud som håller var och en av oss i sin
hand. Vi har en Gud som låter det som kan tyckas ingenting
alls värt, omvandlas till något så helt enastående som en
tulpan eller en oändligt värdefull människa.
Det är bara möjligt därför att vår Gud genom Jesus Kristus
älskar och försonar var och en av oss.
Helene Öhman kyrkoherde
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Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Skördegudstjänst
Dop i Hurva kyrka
Pilgrimsvandring
Leverans av ljung och kransar
Temadag Hurva församlingshem
Temadag Gudmuntorp kyrkogård
Ett ljus för alla nya konfirmander
Resa till Taizé
Allhelgonnafika Gudmuntorp

KALENDER
DECEMBER
Söndag 1/12
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst.
Ringsjö Kidz, barnkör. Lisa Lengbrant
och Alicia Davids, sång.
kl 12 i Bosjökloster. " Våra Julfavoriter"
Mia Kinell, sång och flöjt. Mats
Larsson, sång och dragspel.
kl 14 i Bosjökloster. Mässa. Ringsjö
kyrkokör.
Tisdag 3/12
kl 18 i Hurva. Sinnesrogudstjänst.
Christoffer Dominique, jazzpianist.
Onsdag 4/12
kl 21 i Hurva. Julkonsert Jessica
" Jessie" Johansson Fyhreus, sång.
William Runnström, piano.
Söndag 8/12
kl 14 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Avslutning barnverksamheten.
kl 18 i Gudmuntorp. Taizémässa.
Torsdag 12/12
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa.
kl 15 Omsorgshuset. Andakt.

JANUARI

FEBRUARI

Nyårsdagen 1/1
kl 14 i Höör. Nyårsmässa.
Sammanlyst med Höörs församling.

Söndag 2/2
kl 11 i Bosjökloster. Familjegudstjänst.
Dopdagsfest.

Söndag 5/1
kl 11 i Gudmuntorp.
Julsångsgudstjänst.

Torsdag 6/2
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst.

Måndag 6/1
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst.

Söndag 9/2
kl 10 i Bosjökloster. Taizémässa.

Söndag 12/1
kl 18 i Hurva. Taizémässa.

Torsdag 13/2
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa.
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt.

Torsdag 16/1
kl 9 i Hurva. Frukostmässa.
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt.

Söndag 16/2
kl 11 i Hurva. Mässa.

Söndag 19/1
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.

Söndag 23/2
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Trio JAG.

Tisdag 21/1
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst.

Tisdag 25/2
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst.

Söndag 26/1
kl 18 i Bosjökloster. Temamässa.

Onsdag 26/2
kl 18 i Hurva. Askonsdagsmässa.

Söndag 15/12
kl 10 i Gudmuntorp. Familjegudstjänst.
Lucia. Solglimten medverkar.
Torsdag 19/12
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt.
Söndag 22/12
kl 16 i Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Julkonsert med Ringsjö kyrkokör.
Julafton 24/12
kl 13 i Gudmuntorp. Samling kring
krubban.
kl 23.30 i Hurva. Midnattsmässa.
Ringsjö kyrkokör.
Juldagen 25/12
kl 8 i Bosjökloster. Julotta. Ringsjö
kyrkokör.
Annandag jul 26/12
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst.
Gunilla Bergenfelt sjunger.
Söndag 29/12
kl 17.30 i Bosjökloster. Pilgrimsmässa.
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Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

MUSIK
Vinterns repertoar börjar i samband med första advent och Skånska Juldagarna som arrangeras av
Bosjökloster Slott (läs mer nedan).
29/11 kl 12 i Bosjökloster kyrka. " Mellan himmel och jord" . Rasmus Ringborg, sång. Samuel Edvardsson, gitarr.
29/11 kl 14 i Bosjökloster kyrka. " In a Christmas mood" . Elisabeth Melander, sång. Martin Berggren, piano.
30/11 kl 12 i Bosjökloster kyrka. Julkonsert. Novah Gospelkör.
30/11 kl 14 i Bosjökloster kyrka. " Ljus i vintermörkret" . Jessica " Jessie" Johansson Fyhreus, sång. William Runnström, piano.
1/12 kl 12 i Bosjökloster kyrka. " Våra Julfavoriter" . Mia Kinell, sång och flöjt. Mats Larsson, sång och dragspel.
1/12 kl 14 i Bosjökloster kyrka. Mässa. Ringsjö kyrkokör.

Skånska Juldagarna 29/1 1 - 1 /1 2
Välkommen till Skånska Juldagarna på Bosjökloster! Handla
lokala och miljövänliga klappar från hantverkare och
matproducenter i slott & valv, stall & loge, julpyssla med
barnen hos Bosjöklosters Vänner, få en lugn stund i kyrkan och
lyssna på vacker adventsmusik, åk häst-och-vagn och gå på
julklappsjakt i parken.
Flera utställare erbjuder något gott att äta, i Trädgårdscaféet
serverar vi våra goda soppor och bakat och i Feststallet står
julbordet uppdukat.
Läs mer på:
www.bosjokloster.se/julmarknad

Levande julkrubba
Julen är mysig, med levande ljus, med glögg och pepparkakor,
med julgran och jultomte. Men vad handlar julen egentligen om?
I samband med de Skånska Juldagarna på Bosjökloster bjuder
Ringsjö församling i år på en levande julkrubba! Våra ungdomar
finns på plats under marknaden och kommer att levandegöra
julens budskap!

Utställning - Jill Greuling
29 november - 1 december. Öppet kl 11 - 16.
Kyrkans Hus Bosjökloster.
Utställningen har ett tema kring dörrar och de nycklar som
behövs för att öppna dem. Jill visar verk i akvarell och akryl.
Välkommen!
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SÅ FIRAR VI JUL I RINGSJÖ FÖRSAMLING
Söndag 22 december
kl 16 i Gudmuntorp kyrka. Musikgudstjänst! Ringsjö
kyrkokör bjuder på en mäktig julmusikupplevelse!
Julafton
kl 13 i Gudmuntorp kyrka. Samling vid krubban!
Familjegudstjänst där stora och små får leva sig in i
julberättelsen.
Julafton
kl 23.30 i Hurva kyrka. Midnattsmässa! Vi väntar in dagen
då Jesus föds. Tillsammans med människor i hela världen
står vi i förundran över undret som sker i Betlehem. Sångare
ur Ringsjö kyrkokör medverkar.

Juldagen
kl 8 i Bosjökloster kyrka. Julotta! I gryningstimman samlas
vi för att ta emot glädjebudet att Gud har blivit människa,
en av oss. Sångare ur Ringsjö kyrkokör medverkar.
Annandag jul
kl 11 i Gudmuntorp kyrka. Gudstjänst! Den här dagen firar
vi till minne av alla dem som offrat sina liv för sin tro.
Gunilla Bergenfelt sjunger.

Nytt från kyrkorådet
På gång på fastighetsfronten
Förstärkning av de två återstående söderfönstren i Hurva
kyrka har färdigställts. Säkring och reparation av
kyrkogårdsmuren runt Hurva kyrka har påbörjats.
Värmesystemet i Bosjökloster kyrka har krånglat och
reparationer påbörjas snarast.
Ekonomi
12 november fattade Kyrkofullmäktige beslut om budget för
2020. Skatteverket har aviserat en stor minskning av
kyrkoavgiftsintäkter för alla församlingar för 2020 och i

budgetarbetet har vi därför gjort vissa bantningar. Vi vill
inte dra ner på vår omfattande och rika verksamhet och
därför har Kyrkofullmäktige beslutat att öka kyrkoavgiften
med 10 öre till 1,25 kr. Ringsjö församling har under många
år lyckats upprätthålla en stor och varierande verksamhet
utan att höja kyrkoavgiften. Skatteverket indikerar att
inkomsterna skall öka igen för 2021 och vi hoppas att
avgiftshöjningen därför ska bli tillfällig. För 2020 får vi
ändå ett budgeterat underskott, men för 2021 blir det
förhoppningsvis ett plusresultat.

För alla flickors rätt till ett värdigt liv
Svenska kyrkans julinsamling 2019 handlar om de
orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för
att hon är en flicka. Miljontals flickor i världen lever under
förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för
att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och
normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv.
Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid. De äger
rätten att bestämma över sin egen kropp. Förtrycket och
övergreppen på flickor är en kränkning av de mänskliga
rättigheterna.
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Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser
och projekt över hela världen för att stärka flickors och
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt
eget liv.
Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och
orättvisor. Var med i kampen för alla människors rätt till
ett värdigt liv!

Swisha din gåva till: 900 1223

Vad får jag för pengarna?
Ringsjö församling är en av Sveriges
minsta församlingar. Vi har knappt
2500 medlemmar varav ungefär en
fjärdedel är barn och unga som inte
betalar kyrkoavgift. Ändå har vi en
omfattande verksamhet som verkligen
sprudlar!
Vi vill vara en mötesplats för unga och
gamla, på alla möjliga olika sätt.
På onsdagsförmiddagar står dörren i
Kyrkans hus öppen för småbarnsfamiljer. Det kallas Kulis! Vi erbjuder
babyrytmik helt utan krav på
föranmälan. Vi sjunger, leker och
fikar. På Kulis får mammor och
pappor samtala, umgås och bara vara.
Två eftermiddagar i veckan sjuder det
av liv i Hurva församlingshem. Det är
barn i åldrarna 6-10 år som kommer
direkt från skolan i Löberöd eller
Östra Strö. Våra pedagoger möter upp
vid busshållplatsen. Sedan blir det ett
rejält mellanmål följt av pyssel, sång,
lek och bus. Varje år i början av
oktober bjuder Ringsjö församling alla
barnfamiljer på kvällsmat på Hurva
gästis. Under kvällen sjunger barnen
under temat Världens barn. Var och en
som deltar får ge ett frivilligt bidrag till
Världens barns insamling.
Vi är en liten församling, men vi har
ett stort ungdomsarbete. I maj i år
konfirmerades 23 ungdomar.

I nuläget har vi 23 inskrivna
konfirmander. Våra konfirmander åker
på studieresor och läger. Sedan förra
året åker vår konfirmandgrupp till
Krakow i slutet av konfirmandtiden.
Allt detta är kostnadsfritt. Många
konfirmander väljer att fortsätta som
konfirmandledare. De blir också
engagerade i vår ungdomsgrupp som
har mycket på sin agenda. Det mest
uppskattade är en resa till Taizé i
Frankrike som vår församling ordnar
och bekostar vart annat år i november.
Ringsjö kyrkokör är motorn i så
mycket av vår verksamhet. Vid alla
stora högtider finns kören där och ger
extra guldkant. Kyrkokören är öppen
för alla som vill sjunga. Det kostar
ingenting, och som körmedlem får du
ta del av många spännande projekt.
Regelbundet gästas kyrkokören av en
sångpedagog från Malmö
musikhögskola. I januari fick kören
arbeta med Py Bäckman. Samarbetet
ledde till en fantastisk konsert i
Gudmuntorp kyrka. 2018 deltog
kyrkokören i ett körprojekt i Budapest.
I januari varje år står Ringsjö
församling värd för en födelsedagsfest
för våra seniorer. Vi bjuder på en
trerättersmåltid med underhållning.
Varje jubilar får ta med sig en anhörig.

Och så finns det så mycket mer; stickcafé, frukostklubb, sopplunch,
filmkväll, samtalsgrupp mm.
Som församling erbjuder vi all denna
verksamhet. Det finns något för var
och en.
Men en församling är inte i första hand
en producent av spännande och
varierande aktiviteter.
En församlings första uppgift är att
finnas för dig i livets alla skeden, i
glädje och sorg. Vi vill vara din
medvandrare. Du är alltid välkommen
till oss med alla dina tankar och
funderingar. Våra präster finns där för
att lyssna och stötta. Våra kyrkor
underhålls så att de ska vara vackra
och inbjudande rum när du vill söka
dig dit. Kanske bara för att tända ett
ljus. Eller i samband med dop, vigsel
eller begravning.
Ringsjö församling vill vara en plats
där du kan känna dig trygg, en plats
där du får ställa svåra frågor och där
du får mogna i din tro.
All annan verksamhet vi erbjuder får
du på köpet.
Helene Öhman, kyrkoherde
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BARNVERKSAMHET
VINTERN 201 9 - 2020
Söndag 1 december kl 11
Familjegudstjänst i Hurva kyrka. Ringsjö Kidz,
församlingens egna barnkör, Lisa Lengbrant och
Alicia Davids medverkar med sång.
Söndag 8 december kl 14
Julavslutning för barnverksamhetens grupper i
Bosjökloster kyrka, efteråt blir det julfest i
Kyrkans Hus, med fika, dans kring granen
och tomtebesök.
Julafton 24 december kl 13
Samling kring krubban i Gudmuntorp kyrka. Vi
får lyssna till julens berättelse och tillsammans
sätter vi upp julkrubban.
Måndag 6 januari kl 11
Familjegudstjänst i Hurva kyrka.
Onsdag 8 januari kl 9.30 - 12
”Extrakulis” i Kyrkans Hus Bosjökloster.
Barn i vuxens sällskap är välkomna att köra
ut julen tillsammans med oss. Vi dansar kring
granen, fikar och har trevligt tillsammans.
Vecka 3
Barnverksamhetens samtliga grupper startar.
Söndag 2 februari kl 14
Kyndelsmässodagen firar vi familjegudstjänst i
Bosjökloster kyrka. Då delar vi ut dopgåva till
alla barn som döpts i vår församling under 2019
samt Barnbibel till de som fyller 6 år under 2020.
Efteråt blir det fest, fika och gemenskap i
Kykans Hus.

KULIS - öppen verksamhet för barn och vuxna.

Onsdagar kl 9.30 -12 i Kyrkans Hus Bosjökloster,
med start 15 januari. Kom och lek, pyssla, prata och
ha trevligt tillsammans med oss. Klockan 10.00
startar barn- och babyrytmiken och därefter fikar vi.
Ingen föranmälan.

TRÄFFPUNKTEN - för dig i förskoleklass – årskurs 2.

Torsdagar kl 13.30- 16.30 i Hurva församlingshem,
med start 16 januari. 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.

ONSDAGSKLUBBEN - för dig i årskurs 3-4.

Onsdagar kl 14 - 16.30 i Hurva församlingshem, med
start 15 januari. 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.

Torsdag 6 februari kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Vecka 8
Ingen verksamhet.

Du vet väl om att det finns en kör för dej som går
i åk 2-4? Vi övar på torsdagar kl 16.40 - 17.15 i
Hurva församlingshem. Vi startar igen 16 januari.
Hoppas vi ses!
Har du frågor kontakta Petra, 070-2891235
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
STICKCAFÉ

CAFÉ 1 4

FRUKOSTKLUBBEN

Hurva församlingshem
kl 18.30 – 20.30

Bosjökloster
Tisdag 25 februari kl 14 - 16

Hurva församlingshem
12 februari kl 9 – 10.45

Vi träffas följande tisdagar:

”Mina bästa sånger från
Furuboda” Paul Skoog

”Irland - Den gröna ön”
Lars Påhlson.

Hemlagat fikabröd.

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

Pris 50 kr.

Frukosten kostar 30 kr

14, 28 januari
11, 25 februari
10, 24 mars
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.

SOPPLUNCH
Hurva församlingshem kl 12
Följande tisdagar:
14 februari, 17 mars, 21 april
Soppa, bröd, kaffe och kaka.
Pris 40 kr.

FILMKVÄLL
Kyrkans hus i Bosjökloster
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!

JULBORD
Den 5 december kl 13
Kyrkans Hus, Bosjökloster.
Pris 175 kr
Julmusik med William Runnström.

Anmälan senast 26 november till
telefon 070-66 33 530
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TAIZÉHELG MED ULLA KÄLL

SINNESROGUDSTJÄNST

Känner du att det snurrar för fort i ditt liv? Kanske behöver
du en stund för dig själv? En kort stund i stillhet. Ringsjö
En helg med stillhet o meditation under ledning av Ulla Käll. församling bjuder in dig till en Sinnesrogudstjänst där du får
bottna i ditt liv och släppa alla krav.
I programmet ingår tideböner, mässor, bibelstudie och
mycket musik. Dessutom fikar vi, får lunch och kvällsmat i
Du får lyssna till musik, ofta av någon med anknytning till
Bosjökloster. Boende och frukost ordnar var och en själv.
församlingen. Du får vara i tystnaden och, om du vill, tända
ett ljus.
Start: Fredag 7 februari kl 19 i Kyrkans Hus Bosjökloster,
kvällsmat. Avslutning: Söndag 9 februari kl 10 Mässa i
Välkommen till Sinnesrogudstjänst;
Bosjökloster kyrka.
3 december kl 18 i Hurva kyrka
21 januari kl 18 i Bosjökloster kyrka
Vill du bo i närheten rekommenderar vi Ringsjö värdshus,
Stiftsgården Åkersberg i Höör, Backagården i Ormanäs och 25 februari kl 18 i Bosjökloster kyrka
31 mars kl 18 i Bosjökloster kyrka
Höörs Gästis.
28 april kl 18 i Hurva kyrka
12 maj kl 18 i Bosjökloster kyrka
Pris för helgen (boende ej inkluderat):
16 juni kl 18 i Bosjökloster kyrka
Vuxen
350 kr
Ungdom
100 kr

Bosjökloster 7-9 februari

Anmäl till Ringsjö församling senast 27 januari
Telefon 070- 66 33 530 eller
ringsjoforsamling@svenskakyrkan.se

OBS!

Vid sinnesrogudstjänsten 2 december
spelar Hurva-bon Christopher Dominique!

SOPPLUNCH – att dela måltid och gemenskap!
Några gånger varje höst och vår serveras det sopplunch i
Ringsjö församling! Det är en enkel måltid, mitt på dagen,
mitt i arbetsveckan! Många kommer för att äta tillsammans,
samtala och ingå i ett viktigt socialt sammanhang.
Soppluncherna bygger på ett ideellt engagemang. Det är
församlingsbor som bereder måltiden, tillsammans med
vår husmor.

Nu söker vi dig som tycker om att skapa enkla och
välkomnande måltider!

Vi får aldrig glömma!
Salomon Schulman är författare, barnläkare och
barnpsykiatriker. Inför Förintelsens minnesdag ska
han berätta om att växa upp i dödens skugga.
Föräldrarna var i koncentrationsläger. Brevväxlingen
”Käre Moyshe, käre Shloyme” från 2019 handlar om
en annorlunda skånsk vardag.
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Menyn är alltid soppa! Gärna med en god kaka efteråt.
Församlingen står för kostnaderna för råvaror. Du står för
arbetsinsats och engagemang!
Under våren blir det sopplunch i Hurva församlingshem;
tisdag 14 februari kl 12
tisdag 17 mars kl 12
tisdag 21 april kl 12

Söndag 26 januari kl 16 i Bosjökloster kyrka.

Vill du vara med och skapa en måltid som betyder mycket
för många?

Efteråt bjuder vi på enkel fika!

Kontakta Anna Palm, 070-663 31 61.

PILGRIMSVANDRING

Olof Perssons minnesfond

Vandra från Höörs kyrka till Bosjöklosters kyrka.

Söndag 29 december kl 12.30 - 17.30
Följ med på en vandring tillsammans med Ringsjöns och
Höörs församling. Vi går från Höörs kyrka till Bosjökloster
kyrka.
Det börjar med gudstjänst i Höör kl 11. Vandringen börjar
c:a 12.30 och vi är framme c:a 17. Då bjuds vi på varm
soppa innan vi firar mässa kl 17.30 i Bosjökloster kyrka.

Inbjudan

Kontakt: anneli.elmelid@svenskakyrkan.se.
SMS eller ring 070-6633970

TIDSANDAN - SAMTAL OM TIDEN
Häromdagen hörde jag ett reportage på radion om just
detta; tidsandan. Vad är det för tid vi lever i, egentligen?
Det finns många frågor. Kanske inte lika många svar.
Men låt oss samtala!
Välkommen till samtalsstund om livet här och nu!
Samtalen är helt förutsättningslösa. Kom som du är med
dina tankar om livet och tidsandan.

Vi träffas kl 13 i Hurva församlingshem
tisdag 11 februari
tisdag 17 mars
tisdag 21 april

PASTAGUDSTJÄNST

Husmor Annas ruta
Här kommer ett jätte bra recept på en god och
lättlagad soppa. Passar perfekt även till små barn om
du kör den med stavmixer några minuter.

Mustig soppa med sidfläsk
Du behöver: 150 g rökt sidfläsk, 2 gula lökar, 2
morötter, 100 g rotselleri, salt & peppar, 10-12 dl
grönsaksbuljong, 1 dl röda linser, 1 blomkålshuvud,
2 dl crème fraiche och hackad persilja.

Vi firar en enkel Gudstjänst för stora och små. Därefter
delar vi en måltid tillsammans. Det blir pasta med tillbehör!

1. Tärna fläsket och bryn i stekpanna.
2. Skala och haka lök, morötter och rotselleri.
Häll detta i pannan och stek med fläsket i
ca 2 minuter. Salta och peppra. Lägg över allt i
en stor gryta och häll över buljongen, koka upp.
3. Häll i linser och blomkål och låt det sjuda
försiktigt i ca 10 minuter. Rör därefter ned
crème fraichen och strö över persilja.
4. Serveras med ett gott bröd, smör och ost.

Släpp stressen! Låt oss ta hand om mat och disk!

Smaklig spis!

En helt vanlig vardagseftermiddag! Kanske ska du hämta
barnen på förskolan, fritids eller Träffpunkten. Kylskåpet
därhemma är tråkigt tomt. Och du är trött!

Kom till Hurva kyrka kl 17 torsdag den 6 februari

Kostnadsfritt!
Välkommen gammal och ung, stor som liten!
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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.
En obligatorisk kostnad för städning av
församlingshemmet tillkommer på 400 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.
I redaktionen för Kyrkforum ingår: Claes Lindskog, Anita Esping Bodén, Ellen Krogh, Anneli Elmelid,
Anna Palm, David Stefansson, Helene Öhman. Bilden på förstasidan är tagen av Clever Visuals.

