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I den stora ankomsthallen
Människor kommer och går. Incheckning pågar överallt i
den stora hallen. Bagage vägs och frågor om otillåtna föremål
besvaras. Vissa skall åka på semester, andra reser i tjänsten.
Ankara, Hamburg, Seattle. Hela världen finns representerad
på flygplatsens montrar. Någon tar en kaffe, någon passar på
att handla i shopen mellan två flighter. Om du lyssnar uppmärksamt hör du runt omkring dig, många olika språk talas.
Jag har alltid fascinerats av flygplatser. Av dess liv, rörelse, hela världen komprimerad på en liten yta. Flygplatser får mig att känna mig global, delaktig i
världen. Jag människa, människa bland andra människor oavsett nationalitet,
etnicitet eller social bakgrund. När planet väl har lyft och innan det stigit
tillräckligt, ser jag den solbelysta jorden. Är vädret vackert, hus där människor
lever, arbetar och bor, människors hela liv. Vägar, skogar, berg som binder
samman människor och våra relationer till naturen. Det är så oerhört vackert
att se vår planet.
För mig är människans kropp helig och särskilt hennes ansikte. I ansiktet
avspeglar sig ju en människas ljusa och mörka stråk. Glädjen och skrattet,
smärta och besvikelse. Och när vi ser varandra i ögonen bekräftar vi varandra.
Med munnen formar vi ord, ljud och toner för att överleva och kommunicera,
tillsammans. Med knutna händer låser vi om oss, med öppna händer tar vi
emot livet, välsignar och välsignas. I den Aronitiska välsignelsen från Gamla
testamentet och som hörs i varje gudstjänst, dop, vigsel och begravning möter
vi Guds ansikte som “vänder sig till oss, lyser över oss och ger oss frid och fred”.
Ja, en människas ansikte är heligt, belyst av Guds nåd.
Människor kommer och går i den stora ankomsthallen. Gemensamt för oss är
att vi är på väg. Gemensamt för oss är att vi är människor med grundläggande
behov av kärlek, vatten, mat och frihet, fria att säga vad vi känner och tänker.
I varje gudstjänst, får vi tillsammans, med alla våra sinnen, upptäcka Guds
rikes hemligheter och bejaka oss själva som människor, människor skapade
till Guds avbild. Välkomna till församlingens gudstjänster i höstens tid.
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare

På framsidan
Fadder Mikael Svärd med sin brorson David i famnen och stolte fadern
Christian Svärd strax efter dopet i Ö. Kärrstorps kyrka söndagen 29 augusti 2010.
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Babyboom och många dop
Det är i Vollsjö församling Sjöbo kommun växer. Den
allmänna baby-boomen under 2010 märks också i allt fler
dop i församlingens fem kyrkor. Hittills i år har eller ska 21
dopgudstjänter hållas i Vollsjö församling, fördelade på 8
st i Öveds kyrka, 4 i Brandstad kyrka, 2 i Östra Kärrstorps
kyrka, 3 i Vollsjö kyrka och 4 i Fränninge kyrka. Jätteroligt!
Se bilder från församlingens senaste dopgudstjänster på
första sidan och mittuppslaget.
Att hålla ett litet barn i sin famn
och möta barnets blick väcker
känslor som är svåra att sätta ord på.
Evighet, oändlig vishet och ro strålar
från barnet, fast det är så litet och
hjälplöst. Då är Gud nära, tänker jag.
Visst finns det jobbiga tider med
små barn också, kolik eller annan
sjukdom kanske drabbar, men i
grunden finns ändå en stor glädje
och ömhet hos oss stora som aldrig
tar slut. Vi står inför ett ansvar
som vi lätt kan känna att vi vill ha
Guds hjälp att axla. Vi vill ha Guds
beskydd för våra barn, oavsett hur
troende vi anser oss vara. Finns det
en Gud vill vi att Gud ska finnas
med vårt barn i det som vi vet kan
vara en farlig värld.
Det lilla barnet väcker stora frågor. Gud ÄR, finns alltid med oss i tid och
evighet. Dopet är vårt ja till Gud. En viktig tradition som är mycket levande
i vår bygd. Det är en rit där det lilla barnet står i centrum på ett unikt sätt.
Bodhi Bjerregaard, pastorsadjunkt

3

Au Revior Paris!
Det är onsdag. Den heta luften, doften och ljudet av
stor-staden omsluter mig helt. Jag har ett stort fång vackra
blommor i famnen från Monceau Fleurs, kvarterets blomsterbutik. På väg hem ska vi stanna till i Parc Monceau där
barnen älskar att leka på lekplatsen. Sen går vi hem till
kyrkan igen, ordnar blommorna på altaret och i församlingssalen, städar av toaletterna och börjar tända ljus
på de små borden på kyrkans innergård, för ikväll är
det grillkväll igen. Trettio personer har föranmält sig.
Det blir trevligt!
I förmiddags hade vi vigsel för ett par, som efter 12 år som
sambo, nu tagit bilen och kört från Umeå till Paris för att
gifta sig. Jag spelade och blev vittne, tillsammans med kyrkans
assistent Magnus från Åhus. Vår 6-åriga Saga skötte ljudanläggningen och min man Björn vigde dem. Efter vigseln
bjöd kyrkan brudparet på äkta champagne ute på gården.
Varje år väljer ca 40 svenska par att gifta sig här i romantikens
huvudstad.
I församlingssalen sitter en av de svenska uteliggare som
bor under broarna i Paris och läser en svensk tidning och
dricker kaffe. Nu ringer telefonen och jag svarar på knackig franska. Det är till Björn, om en kommande begravning i Bretagne. Det är en
helt vanlig dag på Sveriges allra första utlandskyrka – Svenska kyrkan i Paris.
I Paris har firats svenska gudstjänster sedan år 1626 och den nuvarande kyrkobyggnaden kom till 1913. Kyrkan kallas också Svenska Sofiaförsamlingen efter
den tidigare svenska drottningen Sofia av Nassau. För mer information se
www.svenskakyrkan.se/paris
Vi åkte alltså, för andra gången, till Paris under en sommarmånad som semestervikarier. Pariskyrkan har på något sätt snabbt blivit vår ”andra hemkyrka” och
vi uppskattar verkligen den mångfacetterade staden Paris, det omväxlande,
oförutsägbara och utmanande arbetet på Svenska kyrkan där, och förmånen
att under en tid få vara Svenska kyrkans ansikte bland Paris 9 miljoner innevånare.
Vår ansökan till nästa sommar ligger redan färdig, och vi hoppas att vi inte säger
-adieu!, utan -Au revoir Paris!
Elinore Uvemark – kantor i Vollsjö församling
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Världens barn i fokus
Nu är det dags igen! I oktober varje år arrangerar Radiohjälpen
kampanjen Världens Barn med en avslutande TV-gala. Vollsjö
församling deltar som vanligt med olika aktiviteter. Först ut för
att få in pengar till kampanjen är en eftersits i Frenninge
församlingshem efter gudstjänsten söndagen den 26 september.
Barnkörerna Stjärnorna och Stella Mix sjunger i gudstjänsten.
Hela kollekten går till Världens Barn. I församlingshemmet blir det fika och
försäljning av Rättvisemärkta saker och årets upplaga av Noveller för Världens Barn.
Novellsamlingen säljs vid flera olika tillfällen under hösten. Är du företagare och
vill ge boken som julklapp till dina anställda, kontakta Ann-Louise Hedqvist.
Melodikryss tillsammans med Sambandet från Öved är ytterligare ett evenemang
där alla intäkter går till Världens Barn-kampanjen. Det sker i Östra Kärrstorps
församlingshem onsdagen 6 oktober kl 19. Bössinsamling sker på Vollsjö torg
fredagen 8 oktober, lördagen 9 oktober, fredagen 15 oktober och lördagen
16 oktober.
Internationella gruppen i Vollsjö församling
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Smyckning på våra kyrkogårdar till Allhelgonahelgen
Inför Allhelgonahelgen smyckar anhöriga sina gravar på kyrkogårdar och minneslundarna fylls av blommor och ljus. Det är en fin tradition som vi i församlingen
vill bevara och uppmärksamma.
Fredagen den 5 november är alla församlingens fem kyrkor öppna kl 10-16 för
stillhet, enskild andakt och ljuständning. Syföreningar och kyrkoråd serverar
kaffe i kyrkorna i Öved, Brandstad, Östra Kärrstorp och Fränninge. I Vollsjö sker
serveringen i Gärdas hus. Alla är varmt värlkomna!
Under helgen, 6-7 november, firas också minnesgudstjänster i alla våra kyrkor med
musik och körer. För tid och plats se “Höstens Gott och blandat” samt gudstjänstskalendariet i Kyrkbladet och lokaltidningarna.
Inför Allhelgonahelgen bärs vi av Britt G Hallqvists psalm 172 i den svenska
psalmboken.
”…De skall häpna gå in genom porten till en okänd värld, till ett annat liv. De skall
sjunga, sjunga, ja sjunga en ny jublande sång. De skall minnas den grönskande jorden
och de somrar som blommade där. De skall glömma det onda och svåra i en gammal
värld i ett svunnet liv.
De skall möta de trofasta vänner som de miste på jorden en gång. De skall möta den levande
Herren, de skall se honom sådan han är och förvandlas i ljus till hans likhet. Deras hopp
han var, deras liv han är. De skall sjunga, sjunga, ja sjunga en ny, jublande sång.”
Det finns många inre bilder av livet efter döden. Kanske psalmtexten ovan sätter
ord på några av dina tankar, dina bilder kring tillvaron efter jordelivet.

Jim Elfström/IKON
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Höstens Gott och blandat
26 september kl 11 Gudstjänst med Världens barn-mingel
Barnkörerna Stella Mix och Stjärnorna sjunger i gudstjänsten i Fränninge
kyrka. Kollekten går till Världens Barn-insamlingen. Fika och försäljning av
bland annat årets upplaga av Noveller för Världens Barn i församlingshemmet.
6 oktober kl 19 Melodikryss med Sambandet från Öved
Församlingskväll med musikerna från Öved. Fika. All behållning går till
Världens Barn.
7 oktober kl 18.30 ”Man lägger ett litet frö i jorden”
Skördegudstjänst i Brandstad kyrka. Barn och personal från Brandstad
förskola medverkar. Röda korset bjuder på fika.
9 oktober kl 10-13 Barnloppis
Fränninge församlingshem. Boka bord hos barn- och ungdomsledare
Lena Carlsson senast 8 oktober.
10 oktober kl 17 Skördegudstjänst, Fränninge
Barnkörerna Stjärnorna och Stella Mix sjunger. Fika.
10 oktober kl 18.30 “I just wanna say Thank You!”
Skördemässa på tacksägelsedagen i Öveds kyrka. Medverkande: Gospelkören
Joyful Soul, Ö Kärrstorps kyrkokör, solist och pianist Daniel Dahlkvist.
10 oktober kl 19 Skördegudstjänst, Vollsjö
Stella Vox sjunger. Kyrkfika.
13 oktober kl 19 ABBA-kväll på Nyvång
Fränninge-Vollsjö kyrkokör och Sambandet från Öved sjunger kända
ABBA-låtar tillsammans med publiken. Servering.
14 oktober kl 18.30 ”Lovsjung vår Gud”
Skördegudstjänst i Ö Kärrstorps kyrka. Medverkande: Ö. Kärrstorps
kyrkokör. Kyrkfika i församlingshemmet.
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Höstens gott och blandat forts...
24 oktober kl 18.30 FN-gudstjänst med scouterna
Fackeltåg från torget kl 18 till Vollsjö kyrka. Kyrkfika i scoutgården Kristinedal.
4 november kl 19 Fränninge kyrka, Björn Ranelid
”Jag ger dig mina vackraste ord” är rubriken på Ranelids föreläsning.
Samarrangemang med Fränninge föreläsningsförening. Biblioteket på plats.
Bokförsäljning. Servering i församlingshemmet.
5 november Kyrkorna öppna inför Allhelgonahelgen
Alla församlingens fem kyrkor är öppna kl 10-16 för stillhet och ljuständning.
Servering i kyrkorna, i Vollsjö i Gerdas hus.
6 november Minnesgudstjänster i Ö Kärrstorps kyrka kl 17.00 och
kl 19.00 i Brandstad kyrka.
”Dans på de saligas ängder”, Margareta och Linnea Ringheim medverkar.
7 november kl 17 Minnesgudstjänst i Vollsjö
Fränninge-Vollsjö kyrkokör sjunger.
7 november kl 19 Minnesgudstjänst i Fränninge
Fränninge-Vollsjö kyrkokör sjunger.
7 november kl 19.00 ”Minnesgudstjänst kring Livets pärlor” i Öved
Text och musik av John Bell och Leif Nahnfeldt. Medverkande: Ö Kärrstorps
kyrkokör och den Svensk-Irländska folkmusikgruppen ”Sällskap”.
20 november kl 9 Ljusstöpning och kransbindning, Fränninge
församlingshem
Internationella gruppen bjuder in till ljusstöpning och kransbindning
Vi börjar kl 9 och håller på några timmar. Lunch/fika serveras under dagen.
Anmälan till pastorsexpeditionen senast 16 november.
23 november Kransbindningskväll inför advent och jul
i Ö. Kärrstorp kl 19.00
Internationella gruppen inbjuder till en kransbindningskväll i Ö. Kärrstorps
församlingshem. Du binder en egen krans. Vi har materialet. Servering.
Ingen föranmälan.
8

25 november kl 18.30 Julauktion Ö Kärrstorp
Syföreningens julauktion med lotterier, hembakat, handarbete mm.
Auktionsförrättare är Christian Irhammar. Underhållning och servering.
26 november kl 9.30 Vardagsgudstjänst Fränninge
I samband med Fredagsöppet hålls en gudstjänst i församlingshemmet.
27 november kl 9 Julmarknad på Vollsjö torg
Församlingen finns på plats och säljer bl a handstöpta ljus, rättvisemärkt mm.
28 november kl 11 Adventsgudstjänst Vollsjö kyrka
Barnkörerna Stjärnorna och Stella Mix sjunger. Kyrkfika.
28 november kl 14.00 Mässa i advent Östra Kärrstorps kyrka
Medverkande: Ö Kärrstorps kyrkokör och Ingemar Andersson – trumpet.
Kyrkfika.
3 december kl 18.30 Syföreningens julauktion i Öved kl 18.30
Julauktion i Öveds gamla församlingshem med lotterier, hembakat,
handarbete med mera. Auktionsförrättare Christian Irhammar.
Under kvällen underhållning och servering.
5 december kl 16 Adventsgudstjänst Prästgården Brandstad
Hembygdsföreningen står för samkväm, kaffe, glögg och pepparkaka efter
gudstjänsten.
11, 12, 13 dec Luciagudstjänster
Den 11 december kl 14.30 kommer Stella Vox och Tösakören till Solkullen.
Klockan 16 sjunger samma körer i Öveds kyrka. Den 12 december kl 18.30
sjunger Stjärnorna, Stella Mix, Stella Vox och Tösakören i Fränninge kyrka.
Den 13 december kl 18.30 sjunger Stella Mix, Stella Vox och Tösakören
i Östra Kärrstorps kyrka. Lussebulle och pepparkaka till kyrkfika vid alla
luciagudstjänster.
15 dec kl 11.30 Jullunch i Fränninge
Servering av jullunch kl 11.30-13.30 till självkostnadspris. Kantor Elinore
Uvemark underhåller med sång och piano. Föranmälan till församlingsexpeditionen senast 10 december.
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Ett axplock bilder...

Många besökare lyssnade på skön musik i kyrkorna i Fränninge och
Vollsjö under Musik i Sommarkväll juli 2010. Tösakören var först ut,
sedan följde Drängakören, Jan Söderström och Michal Wodrowski.

Två sommarveckor var det Vägkyrka i Brandstad och Öved med
musikandakt, servering och utställning av lokala konsthantverkare.
Här en bild från starten med gudstjänst i Brandstad
prästgårdsträdgård söndagen efter midsommar..
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Faddrarna Frida Olsson och Christian Tilly med lille Melwin och
föräldrarna Cathrine Tilly Persson och Dennis Vang efter dopgudstjänsten
i Brandstad kyrka söndagen 29 augusti 2010. Bild: Privat
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Lite om hösten i sången och musikens tecken
Efter en alldeles underbar sommar är det dags att kalla samman
alla sångare igen. Ett nytt läsår, man börjar på nytt igen.
Vi har en spännande termin framför oss i de olika körerna.
Efter den lyckade Sångfesten på Nyvång i våras, fortsätter
vi vårt samarbete, och i höst blir det en ABBA-kväll just på
Nyvång. Med Fränninge-Vollsjö Kyrkokör, Sambandet och
alla i publiken. Tillsammans sjunger vi kända ABBA-låtar.
Stella Mix och Stella Vox vidgar sina vyer och i oktober är
det dags för oss att inta Färs&Frosta Arena i Lund tillsammans
med 500 andra ungdomar, då vi är med på ett arrangemang i Lunds körfestivalprogram, som heter SjungGung.
Tösakören och Drängakören kommer att ha mycket fokus på lucia och jul, redan
nu. Planeringen pågår för fullt med julkonserterna i Fränninge och Öved, med bl a
Emil Sigfridsson och Jessica Johansson.
Ser fram emot att träffa alla nya och gamla sångare. Välkomna att vara med i
sånggemenskapen. Har Du frågor eller funderingar, tag gärna kontakt med mej.
Ingela Bertilsson – kantor i Vollsjö församling

Björn Ranelid: ”Jag ger dig mina vackraste ord”
Hösten 2009 kom Björn Ranelids bok ”Jag skänker dig mina
vackraste ord” ut på förlaget Beijboms Books. En bok med
aforismer och metaforer på fyra språk; svenska, engelska, tyska
och franska. Det är med den boken som utgångspunkt han
kommer till Fränninge kyrka den 4 november kl 19.00.
Ranelid debuterade som författare 1983 med romanen ”Den
överlevande trädgårdsmästaren”. I mars i år gav Bonniers förlag ut hans tjugonionde bok ”Kniven i hjärtat”. För mer info se www.bjornranelid.se. Vollsjö bibliotek
kommer att ställa ut Ranelids böcker i församlingshemmet och om möjligt har
han med sig en del av sina verk till försäljning. Kvällen är ett samarrangemang
med Vollsjö föreläsningsförening. Fri entré som vanligt i Svenska kyrkan. Ett
samarrangemang med Fränninge-Vollsjö-Brandstad föreläsningsförening.
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Kör & musik
I vår församling finns ett rikt körliv med många olika körer och för alla åldrar.
Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och andra musikaliska händelser.

Fränninge församlingshem
– Ansvarig körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stella Mix: åk 3-5 kl 14.00–15.00
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 15.15–16.00
Stella Vox: åk 6-9 16.15–17.15
Kyrkokören: blandad vuxenkör kl 19.00–20.30
Alla körerna ovan övar varje torsdag
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar följande lördagar i höst: 2/10, 13/11, 4/12
Drängakören: killar och män 16 år och uppåt
Övar följande söndagar i höst: 26/9, 17/10, 21/11, 5/12

Ö. Kärrstorps församlingshem
– Ansvarig körledare Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar udda veckor. kl 10.15–10.45 i samband med Babycafé.
Barnrytmik: torsdag 16.00–16.30 3-6 år föranmälan.
Kyrkokören: torsdag 19–20.30.
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad kör från 12 år och uppåt. Övar söndagar,
en gång i månaden kl 18-20.30. 10/10, 14/11, 11/12.
Söndagskören: Alla är välkomna att vara med och sjunga eller spela i vår öppna
Söndagskör några tillfällen under hösten: 3/10 Vollsjö kyrka, 14/11 Öveds kyrka.
Gudstjänsten börjar kl 11.00 och vi träffas och övar dagens psalmer och en sång
kl 10.15. Ingen föranmälan!
Varmt välkommen att vara med och sjunga!
Har du frågor slå gärna kantorerna en signal!
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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på tisdagar – med babymusik
udda veckor
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö. Kärrstorps församlingshem tisdagar mellan kl.9 och 12.
Öppen verksamhet där vi tillsammans ritar, målar, pysslar
och leker. Ibland firar vi vardagsgudstjänst i Ö. Kärrstorps
kyrka. Varannan vecka sjunger kantor Elinore med barn
och föräldrar. Babymusiken riktar sig till barn mellan 0-3 år. Sångstunden är
ca 10.15 – till 10.45. Babymusiken handlar om att sjunga och umgås med sitt
barn till musik. Vi skapar ett gemensamt förråd av sånger, en sångskatt, som vi
kan fortsätta att sjunga med barnen där hemma. Musik tidigt i livet uppmuntrar
såväl motorisk som språklig utveckling. Fika till självkostnadspris. Information
om verksamheten: Lena Carlsson och Elinore Uvemark.

Fredagsöppet för föräldrar och barn
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Fränninge församlingshem på fredagar mellan kl. 9 och 12. Tillsammans ritar, målar, spelar spel och
pysslar vi. Vår kantor Elinore Uvemark kommer och sjunger med oss några
gånger per termin: 22/10, 12/11, 10/12. Julkrubbevisning den 17/12 i Fränninge
kyrka.
Ibland firar vi vardagsgudstjänst i Fränninge församlingshem. Fika till självkostnadspris. Information om verksamheten: Lena Carlsson

Barnrytmik
Vill du sjunga, skutta, dansa, klappa, spela och ha kul?
Är du mellan 3 och 6 år gammal? Då är Barnrytmik något
för dig. Vi träffas torsdagar i Ö. Kärrstorps församlingshem.
Vi erbjuder en grupp kl.16.00-16.30. Den som vill äter
medhavd fika kl 15.30-16.00. Föranmälan till Elinore Uvemark. Rytmik bygger
på sång och musik, motorisk träning, fantasi och träning i socialt samspel – som
att hitta ”sin plats” i rummet, att följa en instruktion, att våga ta plats och våga
stå i centrum, likaväl som att vänta på sin tur och låta andra komma fram.
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Miniorerna på måndagar
Barn, från förskola till 5:e klass, träffas i Ö. Kärrstorps församlingshem på måndagar
kl 14-17. Skolbussen från Fränninge och Vollsjö skola stannar vid församlingshemmet i Ö.Kärrstorp. Där möter vi barnen. Vi börjar alltid med fika. Vi ritar och
målar, gör pynt till våra högtider, spelar spel och leker. Ibland firar vi vardagsgudstjänst tillsammans i Ö. Kärrstorps kyrka. Vid de stora högtiderna medverkar vi i
gudstjänsterna med sång eller något annat. Kom och prova! Det går bra att börja
även efter att terminen har satt igång. Frågor till Lena Carlsson eller Tova Hansson.

Konfirmandgrupperna
I höst är 28 konfirmander anmälda till träffarna på tisdagar i Ö Kärrstorp eller
onsdagar i Fränninge. Församlingen vill under konfirmationstiden följa dem
en bit på denna väg, genom att ungdomarna tillsammans med varandra och
oss vuxna får diskutera och reflektera över livets stora frågor och hur Gudstron
kan sättas i relation till livet här och nu. I höst åker grupperna till Rockmässa i
Lunds Domkyrka söndag 17 oktober, är på läger 22-24 oktober, åker till Köpenhamn 2 november och har pizzakväll med film fredag 19 november.

Ungdomsgruppen
För dig som passerat konfirmandåldern. Närmast bär det av till Lund för Rockmässa i Domkyrkan söndag 17 oktober, läger på Åkersberg i Höör 12-13 november,
bio och annat kul. Kontakta Ann-Louise Hedqvist eller Lena Carlsson.
Det finns plats för dig!

Öppet Hus i Ö Kärrstorps församlingshem
Välkommen till Öppet Hus i Ö. Kärrstorps församlingshem onsdagar kl 13.30.
Vid varje träff hålls en andakt och vi umgås över en kopp kaffe. Datum för
hösten är: 13/10 Blandfärs, 10/11 Carl-Erik Andersson med musikfrågesport.

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i september – november mellan kl 11.30 och 13.30 serverar
vi sopplunch i Fränninge församlingshem. Onsdagen 20/10 kommer Gunnar
Nilsson från Fränninge-Vollsjö kyrkokör med programmet ”Från visa till musikal”.
Alla är välkomna t ex daglediga, föräldralediga eller arbetande som har möjlighet
att komma på lunchen. Sopplunchen är kostnadsfri men skänk gärna en gåva
till kyrkans diakonala verksamhet. Har du frågor ring vår församlingsvärdinna
Lena Carlsson.
15

Mötesplatser forts...
Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp
Välkommen till församlingshemmet i Ö Kärrstorp följande
dagar och kvällar: 29/9 kl 09.00, 28/10 kl 9, 10/11 kl 18.30,
24/11 kl 9, 9/12 kl 9. Församlingen bjuder på kaffe och tilltugg. Ta med stickor, garn eller annat handarbete samt ett glatt
humör! För information om verksamheten ring Ann-Louise
Hedqvist eller Lena Carlsson.

Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Fränninge och Fränninge Östra – Fjärde onsdagen i månaden kl 18.30.
Kontaktperson Ingrid Andersson 33015.
Starrarp – Första tisdagen i månaden kl 18.30.
Kontaktperson Ingegerd Oskarsson 0416-303 17.
Ö. Kärrstorps nya kyrkliga syförening – Första tisdagen i månaden kl 18.30.
OBS! Träffas i församlingshemmet!
Kontaktperson Anne-Marie Vikerskog 0415-412 29.
Öveds kyrkliga Arbetsförening – Tredje onsdagen i månaden kl 13.30.
Kontaktperson Karin Rasmusson 0415-412 58.

Gudstjänster på Solkullen
Första onsdagen i månaden kl 14.30 firas det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla. Lördagen 11 december kl 14.30 firas Lucia
på Solkullen. Ungdomskörerna Stella Vox och Tösakören sjunger.
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Anslagstavlan
Någon att prata med!
Vill du prata en stund eller känner du dig ensam så dra dig inte för att kontakta
oss präster i församlingen. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Du bestämmer
själv var vi träffas, hemma hos dig, på pastorsexpeditionen eller någon annanstans. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar våra telefonnummer
och mejladresser i denna tidning.
Bikt
Önskar du bikt ta kontakt med någon av prästerna. I bikten får den enskilde
människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. I bekännelsen som vanligen
föregås av ett samtal erkänner den biktade sin skuld inför Gud. I avlösningen
(förlåtelsen) ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus
Kristus bär den biktandes bördor.
Vuxenkonfirmation
Är du inte konfirmerad som tonåring. Hör av dig till någon av våra präster.
Det är aldrig för sent att konfirmera sig. Som vuxen läser du enskilt eller i
grupp med andra vuxna.
Bondekompis
Kyrkoherde Erica Lillö är bondekompis: ”En bondekompis är en medmänniska med god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden.
Bondekompisen är beredd att alltid finnas till hands för den lantbrukare eller
landsbygdsföretagare och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter.
En bondekompis har tid och förmåga att lyssna. Tystnadsplikt är ett hedersord
för bondekompisen.” Se LRF:s hemsida www.lrf.se
Gudstjänstvärd/kaffevärd
Vill du hjälpa till i gudstjänster eller andra samlingar? Hör av dig till expeditionen eller tala med någon som arbetar i kyrkan.
Vollsjö församling samarbetar med Röda korset
Vollsjö församling har sedan länge ett samarbete med de lokala Röda korsetföreningarna.
Studieförbundet
Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet Sensus
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag

Tid

September
26 – 17 e. tref.
11
		
Oktober
3 – Den helige Mikaels dag 11
6 – onsdag
14.30
7 – torsdag
18.30
		
10 –Tacksägelsed.
19
17
18.30
		
14 – torsdag
18.30
17 – 20 e. tref.
11
24 – 21 e. tref.
18.30
		
31 – 22 e. tref.
11
November
3 – onsdag
14.30
6 – Alla helgons dag 17
19
7 – Sönd. e.
17
alla h dag
19
19
		
14 – Sönd. f. doms. 11
21 – Domsöndagen 11
28 – 1 Advent
11
14
		
December
1 –onsdag
5 – 2 Advent
11 – lördag

14.30
16
14.30
16
12 – 3 Advent
18.30
		
13 – måndag
18.30
		

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

Gudstjänst med Världens barn-mingel,
Fränninge. Stella Mix & Stjärnorna. Fika.

Vollsjö
Öved

Ö. Kärrstorp

Mässa, Vollsjö. Söndagskör kl 10.15.
Andakt på Solkullen.
Skördegudstjänst, Brandstad. Barn och personal från
Brandstad förskola medverkar. Röda korset, fika.
Skördegudstjänst, Vollsjö. Stella Vox. Kyrkfika.
Skördegudstjänst, Fränninge. Stjärnorna & Stella Mix. Kyrkfika.
Skördemässa, Öved. Kyrkokören, Gospelkören Joyful Soul,
solist och pianist Daniel Dahlkvist. Kyrkfika.
Skördegudstjänst, Ö. Kärrstorp. Kyrkokören. Kyrkfika.
Gudstjänst, Fränninge.
FN-gudstjänst med Scouterna, Vollsjö. Kaffe Kristinedal.
Fackeltåg kl 18.00 Vollsjö Torg.
Mässa, Fränninge. Club 69:s kyrksöndag.
Andakt på Solkullen.
Minnesgtj., Ö. Kärrstorp. Margareta och Linnea Ringheim.
Minnesgtj., Brandstad. Margareta och Linnea Ringheim.
Minnesgudstjänst, Vollsjö. Kyrkokören.
Minnesgudstjänst, Fränninge. Kyrkokören.
Minnesgudstjänst ”Livets pärlor”, Öved.
Kyrkokören & Folkmusikgruppen “Sällskap”.
Mässa, Öved. Söndagskör.
Gudstjänst, Brandstad.
Adventsgudstjänst, Vollsjö. Stjärnorna & Stella Mix. Kyrkfika.
Adventsmässa, Ö. Kärrstorp. Kyrkokören & Ingemar
Andersson på trumpet. Kyrkfika.
Andakt på Solkullen.
Gudstjänst, Gamla prästgården Brandstad. Glögg & kaffe.
Lucia på Solkullen. Stella Vox & Tösakören.
Luciagtj., Öved. Stella Vox & Tösakören. Lussefika.
Luciagudstjänst, Fränninge. Stjärnorna, Stella Mix,
Stella Vox & Tösakören. Lussefika.
Luciagudstjänst, Ö. Kärrstorp. Stella Mix, Stella Vox &
Tösakören. Lussefika.

Med reservation för ändringar. OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
Kyrkskjuts: Beställ hos Färs Taxi 0416 – 188 10. OBS! Att beställningen helst måste göras dagen innan.
Församlingen står för alla kostnader i samband med resorna. Nästa Kyrkblad 10 december.
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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.
Tel: 0416-301 07, Fax: 0416-302 02
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl. 10.00-12.00.
Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl. 10.00-11.00, torsdag 10.00-12.00.
Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare:
Fränninge: Kyrkovaktmästare/kyrkogårdsförman Jan Håkansson 0706-48 86 74
Kyrkovaktmästare
Ann-Christin Håkansson 0706-85 73 71
Kyrkogårdsarbetare Gertrud Svensson
säsongsanställd
Vollsjö och Brandstad:
Kyrkovaktmästare, Platsansvarig
Nils-Olof Månsson 0706-48 86 75
Kyrkogårdsarbetare Ann-Christin Månsson,
säsongsanställd
Kyrkogårdsarbetare Gertrud Svensson,
säsongsanställd Vollsjö
Kyrkogårdsarbetare Karin Yngwe,
säsongsanställd Brandstad 0706-48 86 77

Präster:
Kyrkoherde: Erica Lillö
Tjänsterum: 0416-300 24
0706-48 86 70; 046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se

Ö. Kärrstorp och Öved:
Kyrkovaktmästare, Platsansvarig
Ingemar Andersson 0706-48 86 76
Kyrkogårdsarbetare Gertrud Svensson,
säsongsanställd Ö. Kärrstorp
Kyrkogårdsarbetare Viggo Månsson,
säsongsanställd Öved 0706-48 86 78

Komminister: Ann-Louise Hedqvist
Tjänsterum: 0416-300 25
0706-48 86 71
ann-louise.hedqvist@svenskakyrkan.se

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00

Pastorsadjunkt: Bodhi Bjerregaard
Tjänsterum: 0416-301 07
0722-327500
bodhi.bjerregaard@svenskakyrkan.se

Barnledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14

Elinore Uvemark
Tel: 0706-48 86 73
elinore.uvemark@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Ekonomi samt gravskötselärenden:
Kamrer: Helen Rosdahl, Tel: 0416-301 07
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson Tel: 0706 – 48 86 72,
0415-420 77 (hem)
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

