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“Jesus visste att det var kört, men ändå sätter han sig
ner och delar en måltid med sina närmaste”. Sid. 2

“Människor trivs i sammanhang där de ser mening,
där de behövs och där de trivs”. Sid. 7

www. svenskakyrkan. se/ring sjo

mars - maj

“J esu s visste att d et var kört, men änd å
sätter han sig ner och d el ar en mål tid
med sina närmaste”.
När vi står inför det som är högtidligt!
En kulen januaridag sitter vi och samtalar om påsken, Tom
Ström och jag. Tom är engagerad i Ringsjö församling på
många olika sätt. Tom sitter i kyrkorådet, i
fastighetsutskottet och han är kyrkvärd. Du har säkert mött
honom någon gång vid en gudstjänst eller annan
sammankomst i vår församling.
Jag ber Tom att dela sina tankar om påsken. Och Tom
berättar om det som betyder så oerhört mycket för honom;
Agape-måltiden på skärtorsdagen.

Allt det vi gör på skärtorsdagen är så högtidligt, säger Tom.
Gemenskapen vi upplever under Agape-måltiden kan bara
sammanfattas i ordet äkta. Detta att vi samlas i Stensalen på
Bosjökloster slott, att vi äter en riktig måltid, att vi delar
nybakat bröd och en varm soppa. Och mitt i detta läser vi
texterna som handlar om det som Jesus gick igenom. Jesus
visste att det var kört, säger Tom, men ändå sätter han sig
ner och delar en måltid med sina närmaste.
Toms ord fastnar i mig.
I Jesus mörkaste stund, när han visste att det var kört,
samlar han sina vänner till en festmåltid.
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Någonstans får vi hoppas att när det är som allra jobbigast i
våra liv, så öppnar sig en dörr till ljuset och glädjen igen.
--Efter Agape-måltiden på skärtorsdagen stängs altarluckorna
i Bosjökloster kyrka. Det är ett sätt att visa att nu är Jesus
mitt i sitt lidande.
Varje påskdagsmorgon de senaste tio åren har det varit
Toms uppgift att öppna luckorna till altaruppsatsen i
Bosjökloster kyrka. Tom berättar att detta är ett ögonblick
då han verkligen får komma nära. Det är en högtidlig stund.
Tom säger att när han gläntar på luckorna till altarskåpet
lyser uppståndelsens ljus emot honom.

Du är välkommen att dela påskens högtidliga stunder med
oss i Ringsjö församling. Kom och dela Agape-måltid med
oss på skärtorsdagen, gå in i lidandet på långfredagen och
var med när påskens uppståndelseljus strömmar mot oss på
påskdagen. Läs mer om allt som händer i vår församling i
rutan om påsken.
Jag önskar dig en äkta och högtidlig påsk!
Helene Öhman, kyrkoherde
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Julkonsert Bosjökloster kyrka
Julbak Skogsgläntan
Julknytis stickcaféet
Julspel julmarknaden
Julspel julmarknaden
Julspel julmarknaden
Julavslutning Gudmuntorp skola
Julgranen kläs
Julkransar tillverkas

KALENDER
MARS
Söndag 1/3
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa
kl 18 i Hurva. Ungdomsmässa
Onsdag 4/3
kl 18.30 i Bosjökloster. Aftonsång
Söndag 8/3
kl 11 i Hurva. Gudstjänst
Onsdag 11/3
kl 18.30 i Hurva. Aftonsång
Torsdag 12/3
kl 15 Omsorgshuset. Andakt
Söndag 15/3
kl 11 i Bosjökloster. Mässa
Onsdag 18/3
kl 18.30 i Bosjökloster. Aftonsång
Torsdag 19/3
kl 9 i Hurva. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt
Söndag 22/3
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst
Onsdag 25/3
kl 18.30 i Hurva. Aftonsång
Söndag 29/3
kl 18 i Bosjökloster. Gudstjänst
Ringsjö kyrkokör
Tisdag 31/3
kl 18 i Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst

APRIL

MAJ

Onsdag 1/4
kl 18.30 i Bosjökloster. Aftonsång

Söndag 3/5
kl 11 i Bosjökloster. Mässa

Söndag 5/4
kl 11 i Gudmuntorp. Mässa

Torsdag 7/5
kl 15 i Omsorgshuset. Andakt

Onsdag 8/4
kl 10 Kyrkans hus. Familjeandakt

Söndag 10/5
kl 11 i Hurva. Gudstjänst

Torsdag 9/4
kl 14.30 Skogsgläntan. Mässa
kl 18 i Bosjökloster. Mässa
Jeanette Renström Björkdahl, sång

Torsdag 14/5
kl 9 i Gudmuntorp. Frukostmässa
kl 14.30 Skogsgläntan. Andakt

Fredag 10/4
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst
Ringsjö kyrkokör
Söndag 12/4
kl 11 i Hurva. Familjemässa
Lisa Lengbrant, Alicia Davis, sång
Ringsjö kidz
Måndag 13/4
kl 18 i Bosjökloster. Mässa
Torsdag 16/4
kl 9 i Bosjökloster. Frukostmässa
kl 15 Omsorgshuset. Andakt
Söndag 19/4
kl 18 i Hurva. Stilla mässa /
Ungdomsmässa

Lördag 16/7
kl 14 i Gudmuntorp. Konfirmation
Söndag 17/5
kl 11 i Hurva. Familjegudstjänst
Avslutning barnverksamheten
Tisdag 19/5
kl 18 Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst
Torsdag 21/5
kl 10 i Bosjökloster. Gudstjänst
Eslövs Kulturskolans Blåsensemble
Söndag 24/5
kl 18 i Hurva. Stilla mässa
Söndag 31/5
kl 18 i Gudmuntorp. Mässa Mysterium
Ringsjö kyrkokör

Torsdag 23/4
kl 17 i Hurva. Pastagudstjänst
Ringsjö kidz
Söndag 26/4
kl 11 i Gudmuntorp. Gudstjänst
Tisdag 28/4
kl 18 i Hurva. Sinnesrogudstjänst

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

“Låt min bön nå upp som rökelse till dig”
Bön kan vara så mycket. Tyst inom dig, snabbt frammumlad, högt
med andra, högt med egna ord, sprudlande tacksamhet, outgrundligt
djup sorg. Bön kan se så olika ut. Inte ens händerna behöver vara
knäppta eller uppsträckta. Så finns det sjungen bön.
Aftonsång i Fastetid är en sådan sjungen bön. Holden Evening Song
vilken ursprungligen kommer från ett retreatcenter i staten
Washington, USA.
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I Ringsjö församling sjunger vi denna meditativa bönesång 5
onsdagskvällar i fastetiden. Melodierna är enkla att följa med i,
dessutom förstärks sången av körsångare. Dessa sjungna böner bär
fram alla böner “som rökelse till dig”. Möts vi i bönens värld?

MUSIK
23 februari Fastlagssöndag kl 11 Gudmuntorp kyrka, Trio JAG
29 mars 5 i Fastan kl 18 Bosjökloster kyrka, Ringsjö kyrkokör
9 april Skärtorsdag kl 18 Bosjökloster slott, Jeanette Renström Björkdahl, sång
10 april Långfredagen kl 11 Gudmuntorp kyrka, Ringsjö kyrkokör
12 april Påskdagen kl 11 Hurva kyrka, Ringsjö kidz, Lisa Lengbrant, Alicia Davis, sång
9 maj kl 16 Bosjökloster kyrka, konsert med Py Bäckman och Ringsjö kyrkokör
21 maj Kristi Himmelsfärdsdag kl 10 Bosjökloster kyrka, Eslövs Kulturskolans Blåsensemble
31 maj Pingstdagen kl 18 Gudmuntorp kyrka, Ringsjö kyrkokör sjunger Mässa Mysterium av Ingemar Johansson

Känn hur våren spritter i benen!
Vårkonsert med Py Bäckman
lördag 9 maj kl 16 i Bosjökloster kyrka.
Py Bäckman framför tillsammans med pianisten
Rune Broberg och Ringsjö kyrkokör helt nyskrivna
vår – och sommarsånger.

Fri entré. Kyrkan öppnar kl 15.

Mysterium - en mässa om livets insida
Pingstdagen 31 maj kl 18 i Gudmuntorp kyrka.
Ringsjö kyrkokör framför Mysterium av
Ingemar Johansson.
Här möts en längtan till den gamla mystikens inre
källor med vetenskapens egen mystik.
Han som kommer, han har alltid funnits här. Den
Gud som dog har uppstått i ett stort mysterium.

Fri entré. Kyrkan öppnar kl 17.
Välkommen!
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PÅSKEN I RINGSJÖ FÖRSAMLING
Palmsöndagen
...då Jesus rider in i Jerusalem. Påskveckan inleds.
På palmsöndagen 5 april kl 11 firar vi mässa i
Gudmuntorp kyrka.

Skärtorsdagen
...är dagen då Jesus delade sin sista måltid med
lärjungarna.
På skärtorsdagen 9 april kl 18 bjuds du in att ta del av
en Agape-måltid som också är en mässa. Vi inleder
kvällen i Stensalen på Bosjökloster slott och avslutar i
kyrkan. Jeanette Renström Björkdahl sjunger för oss.

Långfredagen
...är dagen då Jesus spikades upp på korset. Allt går i
mörkrets tecken.
På långfredagen 10 april kl 11 samlas vi till gudstjänst
i Gudmuntorp kyrka. Ringsjö kyrkokör medverkar.

Påskdagen
...är glädjens dag då vi får jublande ropa; Jesus är
uppstånden.
På påskdagen 12 april kl 11 firar vi en glädjefull mässa
för alla åldrar i Hurva kyrka. Stenen är borta!
Graven är tom! Lisa Lengbrant, Alicia Davis och
Ringsjö kidz sjunger för oss.

Annandag påsk
...berättar om lärjungarna som vandrar till Emmaus.
De är upprymda och samtidigt fundersamma, vågar de
tro på undret?
På annandagen 13 april kl 18 firar vi mässa i
Bosjökloster kyrka. Tillsammans med församlingens
alla konfirmander får vi ställa oss frågan;
Vågar jag tro?

Vad gör vi med maten som blir över?
När det gäller mat lever vi i Sverige i den bästa av världar.
Tisdag 14 april kl 18 är du välkommen till en kväll om
Det händer sällan att vi inte får mat på bordet, vanligtvis tre matsvinn! Vi träffas i Kyrkans hus i Bosjökloster.
gånger om dagen. Våra måltider är väl tilltagna och ofta blir
det mat över.
Vi delar en restmåltid!
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Vi står där med matrester. Ibland hamnar de i frysen. Ibland
i komposten. Begreppet matsvinn blev hett under 2019.
Vad gör vi med maten som blir över?

Efter måltiden får du möta Louise Ungerth som är Sveriges
främsta expert på matsvinn. Hon kommer att berätta om
hur vi ska göra med vår mat, särskilt den som blir över.

I Ringsjö församling fryser vi in massor av mat.
Nu öppnar vår husmor Anna frysarna och lagar till en
smaklig restbuffé.

Läs mer på hennes hemsida: www.louiseungerth.se

Välkommen!

Kära bröder och systrar i Kristus!
Nåd och frid från vår Herre Jesus
Kristus vare med er alla. Jag som
skriver är ny som medarbetare i
konfirmand- och ungdomsverksamheten
och har blivit betrodd med uppgiften
att, tillsammans med övriga
medarbetare och ideella, förkunna
evangeliet om vår Herre Jesus Kristus.
I förtröstan på Guds nåd tar jag mig
an detta uppdrag med stor frimodighet
för att hjälpa de unga att lära känna
denna Jesus. Min ständiga bön är att
dessa ungdomar ska få göra just detta.
Jag har tidigare en examen som
fritidsledare, en examen som
församlingspedagog och studerar nu
teologi vid Lunds universitet. Innan
Ringsjö församling har jag tjänstgjort i
Västra Karaby pastorat och i Oxie
församling, i båda som
församlingspedagog.

Jag är en bygdens son då jag under
mina första 19 år i livet har vuxit upp i
Snogeröd och formats av denna
församling genom Solglimtens
förskoleverksamhet och församlingens
miniorverksamhet. Som ung var jag
också själv konfirmandassistent. Idag
är jag bosatt inne i Höör tillsammans
med min fru Lena och våra två katter
Franciskus och Klara. Det känns gott
att få komma tillbaka till församlingen
där jag är uppväxt för att dela med mig
av allt det goda Kristus av nåd har
skänkt mig.
Jag ber er alla att be för mig, så som
jag ber för er. Jag hoppas vi möts i
söndagens gudstjänst, tillsammans med
konfirmanderna eller vid andra arenor
och jag önskar er frid och allt gott.
Er broder i Kristus,
Robin Nord

Ringsjö församling har en aktiv ungdomsgrupp
Man kan fråga sig varför kyrkan
envisas med att år in och år ut
fortsätta att samla ungdomar trots att
den enligt modern utsaga är
fullständigt ur tiden. Förklaringen ter
sig lika orimlig som självklar.

Människor trivs i sammanhang där de
ser mening, där de behövs och där de
trivs. På ytan kan man tänka att detta

ter sig ganska naturligt för samtliga
organisationer, profana som religiösa.
Går vi på djupet kan vi dock ana en
teologi som vi i ungdomsarbetet i
Ringsjö församling vill bygga vidare
på.

Människor trivs i sammanhang där de
ser mening. Vi tror att människans

mening handlar om att vi kommer från
Gud och en gång ska tillbaka till Gud.
Meningen består då i att allt vi gör och
är längtar efter att göra Gud till vår
riktning. För att vara denna
meningsskapande gemenskap är det av
vikt att ungdomarna lär känna Jesus
Kristus. Detta gör vi genom att skapa
den gemenskap som påminner om
apostlarnas gemenskap. Vi delar tron
och livet tillsammans och detta

manifesterar sig i våra träffar med
deras olika teman och framför allt i att
vi varje träff får möta den uppståndne
Kristus i altarets sakrament.

Människor trivs i sammanhang där de
trivs. Detta låter som en onödig

upprepning men jag menar precis det
jag skriver. En gemenskap som skapar
trygghet, frimodighet och där den
Människor trivs där de behövs.
gemensamma tron sätter standard. I
I Ringsjö församling är vi välsignade
ungdomsgruppen spelar det ingen roll
med en väldigt aktiv ungdomsgrupp.
hur du är, det är att du är där som är
Dessa verkar både som unga ledare och centralt för sammanhanget. Genom att
som salt för de andra i församlingen.
vara där och att vara delaktiga skapas
Alla vi som firat mässa med dessa
en gemenskap som kulmineras i
ungdomar har säkert slagits av deras
relationen till Jesus, som genom att
frimodiga sjungande av psalm 89, se
utge sig själv åt oss i mässan sätter
jag vill bära ditt budskap Herre. Vår
standarden för alla gemenskaper. En
församling är helt och fullt beroende av sann gemenskap är en gemenskap som
alla våra medlemmar. Ungdomarna
ger av sig själv till andra. Är ni nyfikna
manifesterar särskilt detta i sin
på denna gemenskap och hur
omedelbarhet. Genom dessa ungdomar ungdomarna delar med sig till
blir allt tydligt i hur en församling
varandra, hälsa på oss!
verkar. Det är en generation av unga
som söker äkthet. Genom att hela tiden Med önskan om frid och allt gott.
peka på det som är äkta visar dessa
ungdomar oss vägen till det som är
Er broder i Kristus,
centrum i vår församling, tron på Jesus
Kristus. De behövs i vår kyrka och de
Robin Nord
behöver församlingen, det blir alltså en
växelverkan som ter sig som
Gudagiven.
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BARNVERKSAMHET
MARS - MAJ 2020
Söndag 22 mars kl 11
Jungfru Marie bebådelsedag firar vi
familjegudstjänst i Hurva kyrka. Barn från
församlingens grupper medverkar. För mer
information se hemsida och facebook.
Onsdag 8 april kl 9.30- 12
Extrakulis- ett extrainsatt Kulistillfälle, då
vi i stället för rytmikstund har en samling
som leds utav någon av våra präster. Det
blir fika, lek och prat precis som vanligt.

KULIS - öppen verksamhet för barn och vuxna.

Onsdagar kl 9.30 -12 i Kyrkans Hus Bosjökloster,
till och med 13 maj. Kom och lek, pyssla, prata och
ha trevligt tillsammans med oss. Klockan 10.00
startar barn- och babyrytmiken och därefter fikar vi.
Ingen föranmälan.

För övrigt ingen verksamhet vecka 15.
Torsdag 23 april kl 17
Pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Ringsjö Kidz medverkar.
Söndag 17 maj kl 11
Familjegudstjänst och avslutning för alla
barngrupperna i Hurva kyrka. I
Gudstjänsten kommer barn från
verksamheten att medverka. Efteråt blir det
picknick på medhavd fika, utanför eller i
församlingshemmet. Vi bjuder på glass.

TRÄFFPUNKTEN - för dig i förskoleklass – årskurs 2.

Torsdagar kl 13.30- 16.30 i Hurva församlingshem,
till och med 14 maj. 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, till
och med 13 maj. 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.

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, till och med 14 maj.
Hoppas vi ses!
Har du frågor kontakta Petra, 070-2891235
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
UNGDOMSCAFÉ

CAFÉ 1 4

Fika, snacka, spela spel, utforska vår kristna tro, dela
gemenskap och mycket skratt…

I Bosjökloster, Kyrkans Hus kl 14 - 16

Vi är anslutna till Svenska Kyrkans Unga.
Varje träff avslutas med andakt/mässa kyrkan.
Öppet för alla från Åk 7 och uppåt.

Hurva församlingshem söndagar kl 15

25februari “Mina bästa sånger från Furuboda”
Paul Skoog sjunger och spelar.
28 april “Med famnen full utav solsken”
Anita Ewald sjunger och spelar dragspel.
OBS! Restaurangen på Bosjökloster slott.

1 mars,
29 mars OBS! I Bosjökloster, Kyrkans hus
19 april
10 och 24 maj

Fika 40 kr.

FRUKOSTKLUBBEN

STICKCAFÉ

Frukost Hurva församlingshem

En möjlighet att träffas, prata av sig, skratta, fika och
sticka. Ingen föranmälan, ingen avgift. Vi har stickor och
garn om du vill komma och “prova på”.

11 mars kl 8.45 ”Ungdomliga psalmer”
Louise Anderasp och William Runnström sjunger
och spelar.
22 april kl 9 ”Vägen hem – efter 28 år i kloster”
Lydia Svensson f.d. Benediktinsyster
Heliga Hjärtats Kloster, Omberg.
Läs mer nedan.
Frukost 30 kr.

Vi lämnar stickade barnkläder till Marianne o Göran Grahn
som själva kör till Litauen och Vitryssland och lämnar dem
på barnhem m.m.

Varannan tisdag i Hurva församlingshem kl 18.30 - 20.30
28 januari
11 och 25 februari
10 och 24 mars
7 och 21 april
5 och 19 maj

Vägen hem – efter 28 år i kloster
I mitt sökande efter mig själv i en identitetskris har
jag grävt, utforskat och lyssnat till rösten inifrån
mitt hjärta, ingivelser från Himlen och tankar från
vänliga människor i min omgivning.
Efter 28 år som kontemplativ nunna har jag
lämnat klostrets värld och utforskat frågor som:
”Vem är jag nu? Vem vill jag vara? Vad är det
viktigaste i livet?” Välj alltid kärleken – hur lever
jag med ett sådant livsmotto?
Om dessa frågor handlar min berättelse.
Lydia Svensson
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JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
Söndag 22 mars kl 11 i Hurva kyrka firar vi med
familjegudstjänst. Barn från vår verksamhet medverkar!
Därefter bjuds det på korv med bröd i församlingshemmet.
Vi kör tipsrunda för hela familjen, med fina priser!
Deltagaravgiften är 50 kr per vuxen, barn deltar gratis.
Deltagaravgiften går oavkortat till svenska kyrkans
fastekampanj 2020.
Varmt välkommen hälsas liten som stor!

DROP IN VIGSEL - mitt i pingstens underbara tid!
Husmor Annas ruta
Har du bruna bananer liggandes i fruktskålen?
Här kommer ett jättebra recept på bananbollar
som jag hittat i kokboken “Portionen under tian”
av Hanna Olvenmark.
Hannas recept är hälsosamma, plånboksvänliga
och klimatvänliga! Hon brinner för att minska
matsvinnet. Receptet på bananbollar har Hanna
lånat från sin vän Mette Nygård Havre som driver
det norska anti-matsvinnsinitiativet Spis Opp
Maten. Gör dig redo för ett riktigt bra mellanmål!

Bananbollar
Du behöver: 2 bruna bananer, 2 ½ dl havregryn,
1 dl russin och/eller torkade aprikoser, ½ tsk
kanel, ½ tsk malen kardemumma, 2-3 msk
kokosflingor.

Fredagen 29 maj kl 12-16, är Bosjökloster kyrka öppen för
brudpar som vill gifta sig lite mer spontant. 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 kan ni beställa en bröllopslunch i
Bosjökloster slottsrestaurang.
(kontakta Julia Bonde 070-852 84 62)
Vigseln går inte att förboka, men frågor besvaras av
kyrkoherde Helene Öhman, 070-663 37 53
Glöm inte att ha med giltig hindersprövning och ring/ringar.

Välkomna!

Mosa bananerna och blanda i de andra
ingredienserna. Klicka ut 8 bollar på en plåt och
grädda i ca 175 grader i ugnen i ca 10 minuter.

PASTAGUDSTJÄNST

Låt svalna. Ät & må bra!

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 23 april
Ringsjö kidz sjunger för oss.
Vi firar en enkel Gudstjänst för stora och små. Därefter
delar vi en måltid tillsammans. Det blir pasta med tillbehör!
Släpp stressen! Låt oss ta hand om mat och disk!
Välkommen gammal och ung, stor som liten!
Kostnadsfritt!
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SINNESROGUDSTJÄNST

Vaktmästarnas ruta

Känner du att det snurrar för fort i ditt liv? Kanske behöver
du en stund för dig själv? En kort stund i stillhet. Ringsjö
församling bjuder in dig till en Sinnesrogudstjänst där du får
bottna i ditt liv och släppa alla krav.

Gång på gång har vi fått prioritera bort
reparationsarbeten på kyrkogårdarna på grund av
bristande resurser och personal. Vi har fokuserat
på att sköta det vi har efter bästa förmåga.
Successivt har jorden i våra växtbäddar urlakats,
växter och träd har strukit med och singeln ligger
bitvis väldigt tunt på våra gångar.

Du får lyssna till musik, ofta av någon med anknytning till
församlingen. Du får vara i tystnaden och, om du vill, tända
ett ljus.
Välkommen till Sinnesrogudstjänst;

25 februari kl 18 i Bosjökloster kyrka
31 mars kl 18 i Bosjökloster kyrka
28 april kl 18 i Hurva kyrka
19 maj kl 18 i Bosjökloster kyrka
16 juni kl 18 i Bosjökloster kyrka

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 kallar vår samtalsgrupp: Samtal om tiden

I år tänker vi vända trenden och har rustat oss för
att påbörja ett långsiktigt arbete med att förbättra
och utveckla våra kyrkogårdar. Planer för nya
askgravplatser och nya trädvårdsplaner ska tas
fram. Visionen är att skapa vitala och levande
kyrkogårdar som erbjuder besökare en plats för
rekreation och kontemplation.
Några av de projekt som vi planerar att påbörja i
år är reparation av singelgångar, stensäkring,
reparation av trappor, dränering, trädvård,
reparation av buxbomshäckar med mera. En del av
dessa arbeten kräver att vi kör in med maskiner på
kyrkogården och det kommer i perioder att
förekomma avspärrningar. Vi hoppas att alla ska
ha överseende med detta.
Vill du förbättra din gravvård med ny jord eller
singel? Kom och pratar med oss. Erbjudande på
detta kommer att sättas upp på våra anslagstavlor
under våren.
David Stefansson

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

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. Vill du vara med och hjälpa till? Församlingen
står för kostnaderna för råvaror. Du står för arbetsinsats
och engagemang! Kontakta husmor Anna Palm, 070-663 31 61
Under våren blir det sopplunch i Hurva församlingshem;

tisdag 17 mars kl 12
tisdag 21 april kl 12
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Väl kommen til l våra kyrkor
och vår exped ition!

Pastorsexpeditionen är öppen:
måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10-12
samt torsdag kl 13-15.

070 - 663 3 5 3 0
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

Pl anerar ni en minnesstu nd ,
möte, konsert el l er 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
konserter eller föredrag. Ur säkerhetshänsyn måste en
vaktmästare tjänstgöra vilket medför en kostnad på
2000 kr. Vid arrangemang av kommersiell karaktär
är grundavgiften 3000 kr samt 30 kr/person.
Ringsjö församling förbehåller sig rätten att avgöra
vad som kan anses lämpliga arrangemang i våra
församlingshem och kyrkor.
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