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Det är mycket som händer
på sommaren. Det är mycket
jag vill göra och hinna med.
Men det viktigaste är nog att
”bara vara”.
Sommartider...

Sommar på Västkusten…
Solvarma klippor, salta havsbad, doft
av kaprifol…
Visst kan jag sakna sommardagar
någonstans på en kobbe i Göteborgs
skärgård, men mina somrar på den
skånska slätten har lärt mig så mycket
mer om livet. Här bland åkrarna har
jag har förstått att allt inte måste vara
solsken, och jag har lärt mig att
uppskatta regn.
När jag landade på min skånska gård
för många år sedan visste jag ingenting
om sådd och skörd. Efterhand lärde
jag mig att känna igen skiftningarna.
Jag förstod att de gula rapsfälten hör
hemma i maj och att kullarna med
sockerbetor tornar upp sig fram på
höstkanten…
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När jag blickar ut över fälten vandrar
min tanke till alla de Bibelberättelser
som handlar om det som jorden bär
fram.
I Bibeln berättas det om fikonträd som
vissnar. I Bibeln knogas det bland
vinrankorna och det plockas ax på
mogna sädesfält.

Och på samma sätt behöver vi både
rörelse och vila.
Det är mycket som händer på
sommaren. Det är mycket jag vill göra
och hinna med. Men det viktigaste är
nog att ”bara vara”.
Att bara få vara i lugn och ro en stund
varje dag är mitt bästa semestertips.

Sommaren är en tid för växt och
mognad. Vissa frön gror snabbt och
När jag lägger mig i hängmattan vilar
spirar fort. Andra plantor behöver lång jag i Jesu ord i Johannesevangeliet:
tid både att slå rot och att bära frukt.
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid
Men allt som växer behöver ömsom sol ger jag er. Jag ger er inte det som
ömsom regn. Det undgick knappast
världen ger. Känn ingen oro…
någon under fjolårets extremt torra
sommar.
Jag önskar dig en fridfull sommar!
Jag tror att det är så också med oss
människor. Vi behöver både de soliga
och de regniga dagarna.
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Helene Öhman
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Ett axplock sedan senast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9
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Barnens tydliga budskap
Dop i Gudmuntorp
April i Gudmuntorp
Konfirmandernas påskvandring
ACT firades med tårta
Agapemässa i Bosjökloster
Tidigare generationer i Hurva
Nästa generation i Hurva
Vaktmästarna storstädar
Spontansång från tysk kör
i Bosjökloster kyrka
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KALENDER
JUNI

JULI

Söndag 2/6 - S f Pingst
11.00 Hurva. Mässa.

Söndag 7/7 - 3 e Trefaldighet
18.00 Hurva. Taizémässa.

Söndag 4/8 - Kristi förklaringsdag
11.00 Bosjökloster. Mässa.

Söndag 9/6 - Pingstdagen
11.00 Bosjökloster. Mässa.
Sångare ur Ringsjö kyrkokör. Fika!

Söndag 14/7- 4 e Trefaldighet
11.00 Bosjökloster. Gudstjänst.

Söndag 11/8 - 8 e Trefaldighet
18.00 Hurva. Taizémässa.

Torsdag 18/7
14.30 Skogsgläntan. Andakt.

Söndag 18/8 - 9 e Trefaldighet
18.00 Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Familjen Christoffersson. Fika.

Torsdag 13/6
9.00 Gudmuntorp. Frukostmässa.

Söndag 21/7 - Apostladagen
Söndag 16/6 - Heliga Trefaldighets dag 11.00 Gudmuntorp. Mässa.
18.00 Gudmuntorp. Musikgudstjänst.
Marimband. Fika!
Söndag 28/7 - 6 e Trefaldighet
18.00 Hurva. Musikgudstjänst.
Torsdag 20/6
Esborn Duo. Fika!
14.30 Skogsgläntan. Andakt.
Lördag 22/6 – Midsommardagen
14.00 Högseröd. Gudstjänst.
Folkdansare. (sammanlysning
med Löberöd)
Söndag 23/6 - Johannes döparens dag
10.00 Bosjökloster slottsträdgården.
Gudstjänst. Ringsjö kyrkokör och Trio
Syrén. Fika!
Söndag 30/6 - 2 e Trefaldighet
18.00 Pugerup slottsträdgården.
Musikgudstjänst. Trio Jag. Fika!
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AUGUSTI

Torsdag 22/8
9.00 Gudmuntorp. Frukostmässa.
14.30 Skogsgläntan. Andakt.
Söndag 25/8 - 10 e Trefaldighet
11.00 Bosjökloster. Gudstjänst.
Tisdag 27/8
18.00 Bosjökloster. Sinnesrogudstjänst.
Torsdag 29/8
17.00 Hurva. Pastagudstjänst.

Anlita gärna kyrktaxi.
Telefon 0413-20235

MUSIK
Lördag 8 juni kl 18 Gudmuntorp kyrka
Tangomässa. Sävja, Funbo och Ringsjö kyrkokörer.
Håkan Carlsson, piano. Niclas Nyman, dragspel.
Åke Sällström, dirigent.
Söndag 9 juni kl 11 Bosjökloster kyrka
Pingstdagen. Sång med Ann-Marie Svensson, Sonja Möller,
Harriet Persson och Johan Sjökvist.
Söndag 23 juni kl 10 Bosjökloster Slottsbacken
Johannes döparens dag. Trio Syren. Sylvia Loft och Irene
Follin, fiol. Mats Larsson, dragspel. Ringsjö kyrkokör.
Måndag 24 juni kl 19 Gudmuntorp kyrka
Konsert-andakt. Ann-Marie Svensson och Gunilla
Bergenfelt-Wideen, sång, Petra Lengbrant, piano.

I musikalernas värld

Söndag 30 juni kl 14 Pugerup
Musikgudstjänst. Trio JAG.

Rainbow, Singing In the Rain, Du måste finnas och
Gabriellas sång. Det blir också sånger ur West Side Story,
Les Miserables och The Sound Of Music och dessutom

Söndag 28 juli kl 18 Hurva kyrka
Musikgudstjänst. I musikalernas värld. Esborn Duo,
cello och sång. Läs mer i rutan till höger.
Söndag 18 augusti kl 18 Gudmuntorp kyrka
Sommarkvällsmusik med Familjen Christoffersson.

I detta konsertprogram har vi valt ut våra personliga
musikal-favoriter, bland annat Summertime, Over The

några guldkorn bland mindre kända nya och äldre sånger.
Programmet innehåller också texter, tankar och små
berättelser som väver ihop sångerna och musiken.
Lennart & Monica Esborn

Hurva i fokus - Tisdagen den 2 juli
Ett samarrangemang mellan Eslöv-Höör släkt- och
folklivsforskare och Frosta Härads hembygdsförening
under Skånes släktforskarförbunds släktforskarvecka.
Du som är/har varit Hurvabo, har dina rötter i Hurva
eller bara är allmänt nyfiken på hur en by på landet
i Mellanskåne tedde sig på 1950- och 1960-talet
samt vilka som bodde och hade sin utkomst där, är
välkommen på ett eller flera av nedanstående
arrangemang.
kl 10 Hurva gästis. Vi samlas över en kopp kaffe.
Under tiden får ni veta Lite om Hurva socken
kl 10.30 Byavandring från Gästis norröver.
kl 14 Kyrkogårdsvandring. Vi samlas vid Hurva kyrka.
kl 15 ca, Hurva församlingshem.
Vi pratar om Gamla och nya minnen.
Kontaktpersoner:

Essie Kjällquist, Eslöv-Höör släkt- och folklivsforskare,
e-post: essie.kjallquist@telia.com
Anne-Marie Olsson, Frosta härads hembygdsförening,
e-post: annemarie.fia@hotmail.com
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Varför konfirmation?
Konfirmationsläsning är en möjlighet
att fundera över livet.

Läsningen är på söndagar, heldag, c:a
var 3:e vecka.

Vad är viktigt för mig?
Vad kan jag påverka?
Vad är lycka?
Vad händer när vi dör?
Varför finns det olika religioner?

Två läger.
Första lägret är 11-13 oktober.
Andra lägret blir i mars 2020 och är en
resa till Krakow.
Resan till Krakow och studiebesök
gör vi i samarbete med
Vi kommer också att göra studiebesök Löberöds församling.
på bl.a. kloster, Domkyrkan,
Diakonicentralen, pilgrimsvandra m.m. Undrar du över något hör gärna av dig
till Anneli Elmelid Ringsjö församling
Konfirmation 16 maj kl 14 i
mobil 070-66 33 970, e-post
Gudmuntorps kyrka.
anneli.elmelid@svenskakyrkan.se

Ringsjö församling erbjuder
konfirmationsläsning på söndagar.
Uppstart: 8 september kl 11.
Konfirmand-Gudstjänst i Hurva.
Efter gudstjänsten information mm i
församlingshemmet.

Konfirmander 201 9

Nyfiken?
Kom gärna o testa några gånger.
Du behöver inte vara döpt för att börja
läsa men måste ha döpt dig innan
konfirmationsdagen i maj nästa år.

Översta raden: Hanna, Åsa, Terje, Charlotte, Ella, August, Sara, Emil, Emma, Hugo, Elin, Ludvig, Erik, Ask
Mitt raden: Maja, Petra, Ida, Ida, Julia, Kendra, Kalle, Elsa, Ludvig, Lisa, Hannes
Nedersta raden: Helene, Nora, Hampus, Moa, Emilia, Kajsa, Signe, Anneli
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"Att konfirmera sig verkade
intressant och många av mina
kompisar skulle göra det.
Såhär i efterhand har konfa-läsningen
gått väldigt snabbt.
Resan till Krakow var en intressant
och hemsk upplevelse. Det är en
viktig plats att besöka. En resa som
alla borde få göra."
Kendra

"Jag hade absolut rekommenderat
någon annan att åka dit. Det var
som att gå i en sak uppbyggd för
att skrämma barn. Det värsta är
att det är sant, fast det verkar så
overkligt att människor kan vara
så elaka. Det är inte bra att det
har hänt, men på ett sätt är det bra
eftersom det kan hjälpa oss att ta
bättre beslut i framtiden."
Kajsa

Krakow 201 9. Resminnen som aldrig förintas.
Konfirmandernas resa till Krakow
bjöd på högt och lågt, på ett bra sätt!
Det var ett glatt gäng från Ringsjö
församling och Löberöds församling
som begav sig till Polen i slutet av
mars. Stämningen var hög och blev
bara bättre när vi bjöds på fint
vårväder, vackra omgivningar och god
mat. Krakow visade sig från sin allra
bästa sida.
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Andra dagen började på samma sätt
med strålande sol och gott humör.
Men tonen var lite mer dämpad, något
spänd. Vi skulle besöka både
Auschwitz och Birkenau.
Det började som en vanlig utflykt, men
allt eftersom dagen led blev stegen
tyngre. Det var inte bara benen som
värkte av trötthet. Hjärtat värkte och
en mental trötthet infann sig.

Tankarna surrade kring det ofattbara,
människans natur och mod. Vågar vi
stå upp för våra medmänniskor och
ifrågasätta makten mer idag?
Tack till alla som var med och gjorde
resan till ett oförglömligt minne. Inte
minst alla ledare och våra guider som
gjorde att allt gick så smidigt!
David Stefansson

SOMMARKYRKA 201 9
En vecka varje sommar står en av våra tre kyrkor värd för det
som vi kallar sommarkyrka. Under den här veckan samlas vi
varje dag för ta del av musik, föredrag och barnaktiviteter.

Årets sommarkyrka är Gudmuntorp.
Programmet ser ut så här:
Måndag 24/6 kl 19
Musikunderhållning Klassiska pärlor med Ann-Marie
Svensson och Gunilla Bergenfelt.
Tisdag 25/6 kl 19
Kyrkogårdsvandring i Gudmuntorp med Gull Rydström.
Onsdag 26/6 kl 19
Föredrag Bin och honung av Bengt Nihlgård.
Torsdag 27/6 kl 14
Barnens dag. Ninni och Laif Carr, Riksspelmän, kommer på
besök med ett roligt program för barn mellan 1-8 år som heter
”Gröna praliner” . Läs mer på sid 10. Fika serveras.
Fredag 28/6 kl 14
Vandring till Kungskällan i Pinedalen med Lars Böök.
Söndag 30/6 kl 14
Gudstjänst på Pugerup slott med musik av Trio Jag. Efteråt
kyrkfika och föredrag om bl a Pugerups patronatsrätt.

Husmor Annas saftiga syrénkaka
När syrenerna står i full blom och doftar underbart,
då ska jag passa på och prova detta spännande recept
från tidningen Hembakat.
Ingredienser: 150 g rumsvarmt smör, 2½ dl
strösocker, 2 stora ägg, 1 dl vispgrädde, 3 dl vetemjöl,
1½ tsk bakpulver, 1 msk vaniljsocker, 1 nypa salt, 1
dl färska syrenblommor och sesamfrön.
1. Sätt ugnen på 175 grader. Smörj en form,
ca 1½ liter, och bröa den med sesamfrön.
2. Rör smör och socker vitt i en bunke.
3. Tillsätt äggen, ett i taget. Blanda ner grädden.
4. Blanda mjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt.
Rör ner i äggsmeten tillsammans med
syrenblommorna.
5. Häll smeten i formen. Grädda kakan längst ner i
ugnen i ca 45 minuter. Låt svalna av i formen
innan den stjälps upp på galler. Serveras med
vispad grädde och en klick sylt.

Glad sommar!
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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. Tillsammans färdas vi via bilder och
berättelser över land och hav till katedralerna i Norge
och Spanien, och till Världens Ände på spanska
Atlantkusten.
Hali driver Facebookgruppen Camino de Santiago Swedish Pilgrims med ca 6000 medlemmar.
All nödvändig utrustning för en sommarvandring på
någon av lederna kommer finnas med vid föredraget.

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.

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
Någon av lederna kommer finnas med vid föredraget.
Häng med på en härlig höstdagsvandring!
Dagen är kostnadsfri.Om du parkerar din bil i
Gudmuntorp ser vi till att du får skjuts tillbaka.

DROP IN VIGSEL
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.
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!
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER
FRUKOSTKLUBBEN

CAFÉ 1 4

STICKCAFÉ

Hurva församlingshem
4 september kl 9 – 11

Bosjökloster
18 september kl 14 – 16

Hurva församlingshem
10 september kl 18.30 – 20.30

" Sånger vi minns från förr"
Anita Ewald kommer och spelar
dragspel o sjunger.

Fika och musikunderhållning med
”Skånska Visor”. Härlig musik
med sång på skånska!

Varannan tisdagskväll.
24 september, 8 och 22 oktober,
5 och 19 november.

Vi inleder med frukost.

Hemlagat fikabröd.

Pris: 30 kr

Pris: 50 kr

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!

BARNVERKSAMHET HÖSTEN 201 9
Höstterminens verksamhet startar vecka 36
Torsdag 27 juni kl 1 4

Sommarkyrka, barnens dag. Ninni och Laif Carr,
Riksspelmän, kommer på besök med ett roligt
program för barn mellan 1-8 år som heter
”Gröna praliner” , läs mer till höger. Fika serveras
Torsdag 29 augusti kl 1 7

Terminens första pastagudstjänst i Hurva kyrka.
Efteråt har vi anmälan och inskrivning till våra
barngrupper i Hurva, Utskick kommer i mitten
av augusti.
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Gröna praliner

Finns det något härligare än GRÖN färg undrar
Ninni. Det skulle vara BLÅ musik säger Laif. Musik
kan väl inte vara BLÅ? Mina strumpor är ju BLÅ,
men de är alldeles för SMÅ. Musik ska va kul jag gör
den GUL säger Ninni.
Alla barnen får vara med på rimkalas i färgens och
musikens tecken. Vi sjunger, dansar och rör oss
tillsammans med Ninni och Laif Carr som utmanar
och roar barnen med sitt livliga och humoristiska spel.

RETREAT
Bosjökloster söndagen 15 september kl 10.00 – 17:30
Pris: 150 kr.
Anmälan senast 10 september

.

SINNESROGUDSTJÄNST

Kyrkogårdsnytt
Den sommartid nu kommer, med... möda och torka stor?
Förra sommaren tog hårt på många av kyrkogårdarnas
växter. Vi arbetar nu på att rusta oss och växterna för ett
varmare klimat. Samtidigt vill vi återplantera och
förbättra på många platser så att kyrkogårdarna åter ger
besökarna ...lust och fägring stor.

e är långsiktigt och behöver planeras
och budgeteras. Man kan säga att vi " tjuvstartar" i år
genom att omprioritera och ta in extra resurser. Detta
innebär att vi ibland frångår våra rutiner och att det kan
vara lite extra stökigt på kyrkogårdarna ibland. Vi
hoppas att alla har överseende med detta.
Ni som har egna gravrätter att sköta är alltid välkomna
att prata med oss om råd och förbättringar.
I sommar kommer det att komma två nya
semestervikarier. En av dem heter Ask Rosén Kolström
och är ett bekant ansikte för oss då han är mycket aktiv
som ledare i våra ungdomsgrupper. Dessutom välkomnar
vi Carl Löfvall som är uppvuxen i trakten och som går ut
sin utbildning till landskapsingenjör vid Alnarp nu i juni.
David Stefansson
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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 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

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.
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.

Catering. Exempel på arrangemang och priser
3 smörgåsar/smörgåstårta*, öl/vatten,
kaffe och tårta*
235 kr/person
2 smörgåsar, öl/vatten, kaffe och tårta*
190 kr/person
Kaffe, 3 sorters kakor och tårta*
125 kr/person
*inköpt
Ringsjö församling förbehåller sig rätten att avgöra
vad som kan anses lämpliga arrangemang i våra
församlingshem och kyrkor.

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

