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Bottna i nåden Skapa i världen

Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd.
Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld.
Vollsjö församling är en del av Lunds stift som är en del av
Svenska kyrkan. Alla föreningar, organisationer och företag
har visioner för sin verksamhet. Visioner är till för att se vad
vi kommer från, vilka vi vill bli och vart vi vill. Lunds stifts
vision och därmed också Vollsjö församlings vision är ny,
tagen av stiftsfullmäktige i Lunds stift och vägledande för det
långsiktiga arbetet inom Svenska kyrkan i Skåne och Blekinge.
Bottna i nåden och skapa i världen är rubriken för visionen.
Nedan följer utdrag ur visionen. Hela visionstexten kan läsas på Lunds stifts
hemsida. Den finns även att hämta på pastorsexpeditionen i Vollsjö.
Visionen har tre huvudtankar Inspirera lärande och samlas kring hoppet…
Lärande och förnyelse bär den Heliga Andens signatur. Lärande har alltid haft
stor betydelse i vår evangelisk-lutherska tradition. Behovet av undervisning,
upptäckande och utforskande av den kristna traditionen och det kulturella
arvet ökar.
Guds folk är framförallt ett hoppets folk. Att odla hopp för världen är
församlingens gemensamma liv.
…med dopet som grund…
Dopet utgör grunden för livet som kristen. Här ges oss allt gratis, av nåd.
På dopet vilar vår kallelse att leva modigt, i tillit och kärlek, med Kristus
som förebild.
…för att möta livets och världens utmaningar
I diakoni, bön, samtal och handling ska kyrkan genom oss vara ett redskap för
Guds rike. Det vi gör eller inte gör har både globala och lokala konsekvenser.
I vetskap om att Gud är större än våra bästa prestationer och våra största
misslyckanden vill vi frigöra varandra till att göra det som är gott.
			
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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Öveds kyrka 250 år
När jag första gången besökte byn Övedskloster, såg
omgivningarna och allén till Öveds kyrka trodde jag att
jag kommit till ett annat land, en annan tid eller till ett
sagolandskap.
Även om jag redan som barn hade förmånen att få resa
runt i Sverige och få se många kyrkor så kan jag inte minnas
att jag sett något liknande. Det var inte alltid spännande
att åka med föräldrar och syskon på bilsemester men var
vi än passerade en kyrka så skulle den tittas på (det var viktigt för pappa). Det
var ofta medeltida kyrkor som var mörka, kalla och ibland fuktiga på sommaren
och för det mesta hade konstnärer prytt kyrkorna enligt den tidens ideal och
fantasier. Bilder av domedagen, den onda makten med hemska figurer på
väggar och tak, men här fanns även illustrationer av ett gott himmelrike och
andra vackra dekorationer. Trots allt så lärde jag mig en del kyrkohistoria och
även om den kristna tron och dess symboler. Öveds kyrka var och är för mig
något helt annat än många andra kyrkor.
När Hans Ramel ”Bygge
Hans” hade förvärvat Övedskloster lät han slottsarkitekt
Carl Hårleman rita en ny
församlingskyrka. Den gamla
kyrkan från 1100-talet revs,
den nya kyrkan byggdes på
samma plats och nya alléer
planterades. År 1761 stod
kyrkan färdig och invigdes
på midsommardagen med
pompa och ståt.
Fotograf: Ann-Louise Löfberg

Det fanns ingen orgel i kyrkan då men jag kan tänka mig att det var mycket
sång ändå och kanske även musik vid invigningen. Arkitekten måste ha varit
väldigt kunnig i hur man bygger ett rum med god akustik för det är underbart
att sjunga här. Ljudet lyfts fram av väggar, golv och tak och når fram till alla i
kyrkan. Kyrkans orgel tillkom senare, 1809 och byggdes av Olof Schwan.
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fortsättning nästa sida...

Öveds kyrka 250 år forts...
Kyrkan är byggd i rokokostil utan några målningar på väggar och tak men
med några få attribut och symboler som hör till alla kyrkor. Väggarna är idag
ljusa, vitkalkade men var från början ljusröda/rosa och denna färg kan man än
idag se en skymt av i ett förvaringsutrymme under orgeln.
De stora och många fönstren i öster släpper in förmiddagssolens varma
strålar och man kan ana Guds vackra natur där ute. Arkitekten har verkligen
lyckats fånga känslan av att detta är Guds hus och det behövs inga pråliga
dekorationer för att få den vacker och få känslan av att Gud finns här och nu.
Häromåret skrev en besökare i kyrkans gästbok att i andra kykor hälsar Gud
på men här i Öveds kyrka bor Gud.
Det finns fortfarande bevarat nattvardskärl, kalkduk, mässhakar, vasar, ljusstakar
etc från den gamla tiden. Mycket av detta får vi säkert se vid jubileet.
Tänk att nu är det 250 år sedan kyrkan invigdes och det är många människor
och generationer (kanske nio generationer familjen Ramel) som fått njuta av
det vackra byggnadsverket samtidigt som det skänkt ro i mångas själar.
Förhoppningsvis kommer kyrkan att få leva många år ännu och jag är tacksam
så länge jag har möjlighet att besöka den.
Ann-Louise Löfberg
Kyrkorådsledamot, kyrkvärd och körsångare i Vollsjö församling

Öveds kyrka 250 år
Mer information om konserterna - se mittuppslaget.
Biljetter till konserterna: info@ovedskloster.com eller 046-630 02
Konsertbiljett 200 kr, eller 500 kr för alla tre.
Program för festmässan söndagen 26 juni - se sid 10.
Förtäring 100 kr, föranmälan till pastorsexpeditionen, senast 20 juni.

Pastorsexpeditionen
Pastorsexp. i Vollsjö har sommaröppet 27/6 – 31/8
Telefontid: tisdagar kl 10-11
Telefon och besökstid: torsdagar kl 10-12
Telefon: 0416-301 07
4

Konfirmation 7 maj 2011

Fotograf: Emil och Birgitta Åkerblom

Tackbön

Tack Gud, för den maten som du ger oss, och att du ger oss mat varje dag,
så att vi blir mätta. Vi tackar dig också för det rena vattnet som du ger oss.
Amen.
Konfirmandernas egen tackbön vid konfirmationerna i Fränninge kyrka och
Ö. Kärrstorp kyrka 7 maj 2011.

Bön om förlåtelse

Kristus, du var hungrig men vi delade inte vår mat. Du var törstig men vi
behöll för oss själva vad som fanns att dricka.
Du kom som en främling men vi stängde våra dörrar och hjärtan.
Du var naken men vi valde kläder åt oss själva.
Du var sjuk men vi undvek all kontakt med dig.
Du kom till oss om och om igen men vi var fullt upptagna av oss själva.
Förlåt oss.
Förlåtelsebönen som konfirmanderna bad vid konfirmationerna i Fränninge kyrka
och Ö. Kärrstorps kyrka den 7 maj.
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Sommar
Friluftsgudstjänst med sång i Hultet 19 juni kl 11
Gudstjänst i Hårderupshults vackra bokskog med Fränninge-Vollsjö Kyrkokör.
Fränninge LRF ordnar en tipsrunda. Ta med fika och något att sitta på.

Gudstjänst i midsommartid 25 juni kl 11 och kl 13.30
Friluftsgudstjänst i Fränninge församlingshems trädgård kl 11. Medtag egen
kaffekorg. Kl 13.30 firas gudstjänst i trädgården på Solkullen i Vollsjö.

Öveds kyrka 250 år 26 juni kl 11
Se annan plats i bladet.

Gudstjänst vid askgravlunden i Vollsjö 3 juli kl 14
Mattias Haglund predikar.

Friluftsgudstjänst i gamla prästgårdens trädgård i Brandstad 10 juli kl 11
Vägkyrkan i Brandstad börjar.

Pillgrimsvandrare i Lunds stift i Fränninge församlingshem 28 juli
Pilgrimsvandrare når fram till Fränninge kyrka och övernattar här innan de
fortsätter sin vandring till Andrarum och Österlen.

Friluftsgudstjänst i Skartofta 7 augusti kl 11
Gudstjänst Skartofta Ödekyrkogård. Medtag egen kaffekorg o något att sitta på.

Gudstjänst vid Minneslunden i Brandstad 28 augusti kl 11
Gudstjänst vid minnesluden på Brandstad kyrkogård kl 11.

Möjligheternas dag i Folkets Park Sjöbo 29 augusti kl 12-17
Olika föreningar bl a Vollsjö församling presenterar sina verksamheter i
Folkets Park. Servering och underhållning (Hemlig kl 14.30).
Se annons i dagspressen och affischering i kommunen.
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Musik i sommarkväll
Ons 6 juli kl 19 i Fränninge kyrka
Drängakören, Tösakören o Stella Vox.
Ons 13 juli kl 19 i Vollsjö kyrka
Staffan Percy trubadur och Ingvar Albihn piano.
Ons 20 juli kl 19 i Fränninge kyrka
Jan Söderström sång och Ingela Bertilsson piano.
Ons 27 juli kl 19 i Vollsjö kyrka
Trio Österlen: Pia Beijer fiol, Jan Cederblad cello och Kerstin Bengtsson piano.
Efter varje musikprogram serveras kyrkkaffe på kyrkbacken.

Början av hösten
Gospelgudstjänst i Öveds kyrka 4 september kl 18
Gospel med kören Joyful Soul under ledning av Elinore Uvemark och Ljunits
församlings gospelkör South Gospel i Öveds kyrka.

Barnloppis i Fränninge församlingshem 10 september kl 10-13
För att boka bord kontakta Lena Carlsson.

Vollsjö marknad 18 september
Församlingen finns med på Vollsjö marknad, Vollsjö torg. Försäljning av
bl a hembakat bröd. Behållningen går till Världens barn.

Upptakt för konfirmander 11 september kl 11 i Fränninge kyrka
Gudstjänsten kl 11 i Fränninge kyrka blir en kommenterad gudstjänst, dvs att
vi med några meningar före och efter de olika delarna i gudstjänsten förklarar
varför vi gör som vi gör och vad namnen på de olika momenten betyder. Efter
gudstjänsten blir det information för konfirmanderna och deras föräldrar. Till
upptaktsgudstjänsten för församlingens nya konfirmander är naturligtvis alla i
församlingen välkomna.
Kl 13 samma dag är det återträff för de som konfirmerades den 7 maj 2011.
Vi kommer att äta lunch, ha utvärdering, lite lekar m m. Vi avslutar vår
dag och tid tillsammans med att fira mässa i Fränninge kyrka ca kl 15.
Föräldrar är också välkomna till mässan.
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MÅNDAG

20 JUNI 19.30

TISDAG

21 J

SOMMARKVÄLL

JUBILE

MED

KONS

LILLA

I

AKADEMIEN

En konsert med solister,
ensembler &
kammarorkestern från
Lilla Akademien,
Stockholm
Delar ur programmet :

Ludwig van Beethoven,
Franz Haydn, Guiseppe
Torelli, Dag Wirén,
Johan Helmich Roman
MINGEL PÅ ÖVEDSKLOSTERS…
Biljettinformation finns på sid 4
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BACHS

En unik kon
soloartist

Lena Hoel
Hugo Ticcia
Dmitry Erem
Mark Tatlow

sam
Lilla Akad
kammaro
& St Petersb
Ensem

…BORGGÅRD FRÅ

Biljettinformatio

JUNI

19.30

ONSDAG 22 JUNI 19.30

17 KYSSAR GER
FRÅN BELLMAN

EUMS-

SERT

TILL

POVEL RAMEL

ANDA

Humorgruppen
17 kyssar från Lund
presenterar det bästa
från några av våra
svenska & skånska
kompositörer

nsert med
ter som

– sopran
ati – violin
min – cello
w – dirigent

Visor från bland andra
Bellman, Karl Gerhard,
Siv Malmkvist,
Cornelis Vreeswijk
& Povel Ramel

mt
demiens
orkester
burg Cello
mble

ÅN EN TIMME

on finns på sid 4

…

… INNAN VARJE KONSERT
Biljettinformation finns på sid 4
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SÖNDAG
JUNI
SÖNDAG 26
26 JUNI

FESTMÄSSA
FESTMÄSSA
10.15 ÖVEDSKLOSTERS BORGGÅRD
SJÖBO UNGDOMSORKESTER &
BATON GIRLS

10.15 ÖVEDSKLOSTERS BORGGÅRD
RAMEL VÄLKOMSTTALAR &
OTTO
SJÖBO
UNGDOMSORKESTER
BATON GIRLS
PROCESSION MED SUO TILL
ÖVEDS KYRKA

OTTO RAMEL VÄLKOMSTTALAR

	
  	
  

PROCESSION MED SUO TILL
Predikant och celebrant Biskop
ÖVEDS KYRKA
emerita Christina Odenberg

	
  	
  

Ö. Kärrstorps kyrkokör under
ledning av kantor Elinore Uvemark
Utdelning av förtjänsttecken
Operasångerska
Fanny Silfwerbrand
Predikant
och
celebrant
Biskop
Ingemar
Andersson,
trumpet

emerita Christina
Odenberg
Schwanorgeln

Komminister Ann-Louise
Hedqvist
Ö. Kärrstorps
kyrkokör
under
Kyrkoherde Erica Lillö
ledning av kantor Elinore Uvemark
Alla är välkomna!
Utdelning
av förtjänsttecken
Kom gärna i tidstypiska kläder!
Efter
festmässan serveras enkel
Operasångerska
förtäring (föranmälan) i kyrkan.
Fanny Silfwerbrand
Öveds syförening bjuder på tårta
Pris 100 kr trumpet
Ingemar Andersson,

Schwanorgeln
10

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 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. Babymusikcafé start 23/8.
Babycafé start 30/8.

OBS! Torsdagsöppet - Fredagsöppet för föräldrar och barn
flyttas till torsdagar.
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Fränninge församlingshem
på torsdagar mellan kl 9 och 12. Tillsammans ritar, målar, spelar spel och pysslar vi.
Fika till självkostnadspris. Start 25/8. Vår kantor Elinore Uvemark kommer och
sjunger med oss några gånger under höstterminen: 8/9, 6/10, 27/10, 24/11,
15/12. Ibland firar vi vardagsgudstjänst.
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!
Start: 22/8. Det går bra att börja även efter att terminen har satt igång. Frågor
till Lena Carlsson eller Tova Hansson-Fridh.

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas på tisdagar i Ö Kärrstorp eller onsdagar i Fränninge.
Församlingen vill under konfirmationstiden följa dem en bit på vägen 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. Start 13/9 i Ö. Kärrstorp och 14/9 i Fränninge.

Ungdomsgruppen
För dig som passerat konfirmandåldern. När vi träffas gör vi många olika saker
som t ex går på Rockmässa i Lunds Domkyrka, går på bio och åker på läger.
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: 14/9 - Maria Jönsson från Lomma församling: “När det
lider emot höst” ett vis- och lyrikprogram
12/10 - Psalmbingo m Elinore
9/11 Kaj Wirenbook - om advent och jul i ord och ton (Kaj berättar om hur
man firade advent och jul förr, sjunger lite och troligtvis lite allsång också)

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i september-november mellan kl 11.30 och 13.30 serverar vi
sopplunch i Fränninge församlingshem. Alla är välkomna t ex daglediga,
föräldralediga eller arbetande som har möjlighet att komma från på lunchen.
Sopplunchen är gratis men skänk gärna en gåva till kyrkans diakonala verksamhet.
Har du frågor ring vår församlingsvärdinna Lena Carlsson. Start 21/9.
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Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp
Välkommen till församlingshemmen i Ö Kärrstorp och
Fränninge följande dagar och kvällar:
ÖK: 11/10 kl 18.30, 26/10 kl 09.00, 29/11 kl 18.30, 14/12 kl 09.00.
Fr: 14/9 kl 18.30, 28/9 kl 09.00, 9/11 kl 18.30, 23/11 kl 09.00.
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.

Prästpraktikant
Under tiden 27 juni - 24 juli kommer Ann-Sofie Bodin
att göra sin praktik i Vollsjö församling.
Handledare blir komminister Ann-Louise Hedqvist.
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Vägkyrka i Brandstad
Söndagen den 10 – lördagen den 16 juli

Kyrkan är öppen kl 14-19 måndag-lördag med
andakt kl 18 måndag-lördag
Utställning med lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering.
Kaffeservering i Brandstad gamla prästgård dagligen.
I samarbete med Färs Härads Hembygdsförening.
Söndagen den 10/7: kl 11 Friluftsgudstjänst, OBS! kyrkan öppen 11-16.
Tisdagen den 12/7: kl 18 Musikandakt, med korvgrillning efteråt.
Torsdagen den 14/7: kl 18 Musikandakt, med kaffe och våfflor efteråt.
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Vägkyrka i Öved
Söndagen den 17 – söndagen den 24 juli

Kyrkan är öppen kl 14-19 måndag-lördag
med andakt kl 18 måndag-lördag
Utställning med lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering.
Kaffeservering dagligen.
Söndagen den 17/7: kl 11 Gudstjänst, OBS! kyrkan öppen 11-16.
Tisdagen den 19/7: kl 18 Musikandakt, med korvgrillning efteråt.
Torsdagen den 21/7: kl 18 Musikandakt, med våfflor efteråt.
Söndagen den 24/7: kl 11 Gudstjänst med avslutning på vägkyrkan.
OBS! kyrkan öppen kl 11-16.
15

Kör & musik
I våra församlingar 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.
Stella Vox: åk 6-9 kl 16.15–17.15.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 17.15–18.00.
Kyrkokören: blandad vuxenkör kl 19.00–20.30.
Alla körerna ovan övar varje torsdag. Start 25/8.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar ca en gång per månad på lördagar: 27/8, 17/9, 22/10 och 19/11.
Drängakören: killar och män 16 år och uppåt
Övar ca var tredje vecka på söndagar: 28/8, 18/9, 2/10, 23/10 och 20/11.

Ö. Kärrstorps församlingshem
Ansvarig körledare Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar udda veckor. kl 10.15–10.45 i samband med Babycafé.
Start v.34 tisd.23/8.
Barnrytmik: torsdag 16.00–16.30 3-6 år föranmälan.
Kyrkokören: torsdag 19–20.30. Start 1 september.
(Med Körkick-off för kontraktets körer i Sövestad).
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad kör från 12 år och uppåt.
Övar söndagar, en gång i månaden kl 18-20.30. Start 4 september.
(Med Gospeldag och konsert/gudstjänst tillsammans med Ljunits församlings
gospelkör South Gospel).
Söndagskör: Alla är välkomna att vara med och sjunga eller spela i vår öppna
Söndagskör några tillfällen under våren. Kl. 10.15 träffas vi och övar dagens
psalmer samt ett par sånger att sjunga i gudstjänsten kl 11. Datum för kören annonseras i dagstidningarna och på kyrkans anslagstavlor.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS! Undrar du över höstens verksamhet,
datum och tider hör av dig till någon av kantorerna!
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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” 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

Juni
19 Heliga tref.dag
11
		
		
25 Midsommardag

11
13.30

26 Den helige Joh 		
Döp dag		
		
Juli
3 2 sön e tref
6 - onsdag

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

Friluftsgudstjänst, Hultet. Kör.
LRF Fränninge – tipsrunda.
Ta med egen fika och något att sitta på.

Öveds kyrka 250 år. Samling Borggården, kl 10.15.
Festmässa Öved kl 11. Biskop emerita Christina Odenberg.
Kör, trumpet, orgel, sång. (föranmälan till förtäring 100 kr).

10 3 sön e tref
12 - tisdag
13 – onsdag
14 – torsdag
17 4 sön e tref
19 – tisdag
20 – onsdag
21 – torsdag
24 Apostladagen
27- onsdag
31 6 sön e tref

Gudstjänst vid askgravlunden, Vollsjö
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Musik i sommarkväll, Fränninge
Friluftsgtj, Brandstad. Vägkyrkan börjar
Musikandakt, Brandstad. Korvgrillning
Musik i sommarkväll, Vollsjö
Musikandakt, Brandstad. Våfflor
Gudstjänst, Öved. Vägkyrkan börjar i Öved
Musikandakt, Öved. Korvgrillning
Musik i sommarkväll, Fränninge
Musikandakt, Öved. Våfflor
Mässa, Öved. Vägkyrkan slutar
Musik i sommarkväll, Vollsjö
Gudstjänst vid minneslunden, Fränninge

Augusti
3- onsdag
7 Kristi förkl. dag
14 8 sön e tref
21 9 sön e tref
28 10 sön e tref

14.30
11
11
11
11

Andakt på Solkullen, Vollsjö
Friluftsgtj, Skartofta Ödekyrkogård
Mässa, Vollsjö
Gudstjänst, Fränninge
Gudstjänst vid minneslunden, Brandstad

18
14.30
11
15
11
11

Gospelgtj Joyful Soul, Öved
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Upptaktsgtj konfirmander, Fränninge
Mässa, ungdomsgruppen, Fränninge
Mässa, Vollsjö
Gtj, Ö. Kärrstorp

18 13 sön e tref
25 14 sön e tref

Ö. Kärrstorp

Friluftsgudstj. Fränninge församlingshem. Ta med egen fika.
Gudstjänst på Solkullen, Vollsjö

14
14.30
19
11
18
19
18
11
18
19
18
11
19
11

September
4 11 sön e tref
7 – onsdag
11 12 sön e tref

Vollsjö
Öved
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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare:
Fränninge: Kyrkovaktmästare/kyrkogårdsförman Jan Håkansson 0706-48 86 74
Kyrkovaktmästare
Ann-Christin Håkansson 0706-85 73 71
Säsongsarb. Margareta Theodorsson
11/4-10/10.

Tel: 0416-301 07, Fax: 0416-302 02
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl. 10.00-11.00, torsdag 10.00-12.00.

Vollsjö: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Ann-Christin Månsson
0706-48 86 75 ( 28/3-28/11)
Säsongsarb. Ronny Håkansson (28/3-27/9)
Säsongsarb. Margareta Theodorsson
11/4-10/10.

Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.

Brandstad: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Gertrud Svensson
0706-48 86 77 (28/3-27/11)

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl. 10.00-12.00.

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

Ö. Kärrstorp:
Kyrkovaktmästare Ingemar Andersson
0706-48 86 76
Säsongsarb. Margareta Theodorsson
11/4-10/10.

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

Öved: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Viggo Månsson
0706-48 86 78 (28/3-27/11)

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

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Barnledare-ungdomsledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

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

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79

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

Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14
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Konfirmander 2011

Fränninge kyrka 7 maj
Ann-Louise Hedqvist, präst, Emelie Birgersson, Emilia Andersson,
Carl Åkerblom, Johan Holmberg, Benjamin Andersson, Selma Carlqvist,
Isabell Westerberg, Lena Carlsson, konfirmandledare.
Josefine Persson, Johanna Hansson Fridh, Filip Åkerblom,
Angelica Sjölin, Jonatan Olsson, Rebecka Pålsson.

Lena Carlsson, konfirmandledare, Linus Karlsson, Isabell Lindqvist,
Markus M Håkansson, Alve Rauer, Henric Gunarsson, Joakim Sigleifs,
Ida Rosberg, Sofie Andersson.
Malin Stensson, Cornelia Ekberg, Ann-Louise Hedqvist, präst,
Felicia Malmqvist, Maja Larsen.
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Ö. Kärrstorps kyrka 7 maj

