VOLLSJÖ FÖRSAMLING. Nr 2 2012 – ÅRGÅNG 75

1

”Oh Boy! Vilket vackert väder, solen skiner idag” Peps Persson
Varje gång jag hör Oh boy av och med Peps Persson blir jag glad. Det
är en härlig låt att städa till, det går fort och lätt. Vers två lyder så här:
”Oh boy! Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr. Ja, tänk ändå
att man kan bli så glad av markens blommor och av gröna blad. Och
barnet i en kommer hem igen till glömda drömmar och till sommaren”.
Sommaren är här. Trädgårdsmöbler och grill är framtagna. Planer smids för lediga veckor.
Alla har vi längtat, för visst är det något speciellt med den svenska sommaren. Det är väl
märkligt, men sommaren för mig väcker minnen till liv, tidiga minnen då jag själv var
barn och då mina egna barn var små. Det måste vara något med ljuset, dofterna, färgerna,
de ljumma kvällarna och det lätta regnen. Eller så har det med känslan av frihet att göra.
Livet känns lättare, medvetandet töms och vägarna till minnena öppnas då vi är fria, fria
från plikter och krav några få veckor under årets kanske vackraste tid.
Frihet är ett grundläggande mänskligt behov och en rättighet. På personalutflykten som
i år gick till Malmö åkte vi med paddan som man sa förr, nuförtiden säger man rundan.
Färden med kanalbåten går i början ut i hamnen och istället för Danmarksbåtarna finns
här nu Malmö Högskola. På ett av husen med stora glasväggar har man skrivit viktiga
ord av musikern och sångaren Timbuktu och av poeten Hjalmar Gullberg. Flera gånger
återkommer just ordet frihet. När detta skrivs går Egypten till presidentval, efter den
arabiska våren och många egyptiers stora längtan är frihet, frihet från religiöst och
politiskt förtryck. För människor som levt i diktaturer och farit illa vet vad frihet
betyder för att leva fullt ut som människa skapad till Guds avbild. När du läser detta
önskar jag av hela mitt hjärta att drömmen om demokrati i Egypten slagit igenom, men
i nuläget ser det mörkt ut. Men kampen fortsätter och drömmarna dröms.
Vad är frihet för dig? När upplever du friheten som störst?
För många år sedan hade jag en konfirmandgrupp som till sin redovisning valde att göra en
pjäs. Jag minns tydligt en pojke som när han skulle ge exempel på vad frihet var för honom
svarade ”När jag åker moppe känner jag mig fri”. Det kom från hjärtat och jag upplevde
att det var en frihet som han varje gång han satte sig på moppen kände i hela kroppen,
både fysiskt och mentalt. Även om undertecknad aldrig ägt en moppe kan jag förstå honom,
den inre och yttre känsla som han ville försöka förmedla till oss alla i kyrkan.
Maj månad i försommartid			
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
P s Sommaren är bröllopstider och på första sidan ser du Ida och Johan som vigdes
i Fränninge kyrka D s
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Musik i sommarkväll
Onsdagen den 4 juli kl 19 i Vollsjö kyrka - Sambandet
Vi är ett gäng glada amatörer som
spelat och sjungit ihop i snart 10 år.
Eftersom vi alla sysslat med musik,
var och en på sitt sätt under många år
så blev det en salig röra av musikstilar
och låtar när vi började spela ihop. Det
var allt från pop, rock, schlager, gospel,
visor, jazz och blues som vi blandade.
Det var spännande att pussla ihop alla
stilar, önskemål och en utmaning var
att vi hade fyra olika gitarrer att röra
oss med. Numera händer det dock att vi även plockar fram en mandolin, ett
dragspel, en cajun, eller en liten triangel och resultatet har blivit ett nytt sound.
Sambandet mellan oss i gruppen är trots allt att vi bor i Skånes vackraste
natur, att vi älskar musik och vill så gärna sprida musikens och sångens glädje
även till Dig. Våra senaste önskelåtar kan du lyssna till vid vårt framträdande
i Vollsjö kyrka.
Välkommen!
Göran Lassing, gitarr och sång
Alf Nilsson,12-strängad gitarr och sång
Anders Löfberg, basgitarr
Ann-Louise Löfberg, gitarr och sång
Onsdagen den 11 juli kl 19 i Fränninge kyrka
Drängakören, Tösakören och Stella Vox
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Onsdagen den 18 juli kl 19 i Vollsjö kyrka
Jan Söderström sång, Ingela Bertilsson piano
Jan bor i Tyresö och har sjungit och spelat sen barnsben.
Han har studerat sång för Sigvard Wallbeck-Hallgren
och professor Ragnar Hulthén. Röstläget är baryton
även om han med ålderns rätt närmar sig basregistret.
Hemma i Tyresö sjunger han sedan 31 år i Tyresö
Kammarkör och sedan några år även i Södertälje
Operans kör där han i höst kommer att ha en roll i
”Glada Änkan”. Han anlitas även som sångsolist vid
olika förrättningar.
Nu kommer han för tredje året i rad till Skåne och bjuder på ett varierat och
lyssnarvänligt program. Det blir en del italienskt med mycket kärlek, en del
genuint och traditionellt svenskt och avslutningsvis sånger från film och
musicals som t.ex. ”Chess”.
Onsdagen den 25 juli kl 19 i Fränninge kyrka
Mikael Bengtsson slagverk
Mikael Bengtsson, född 1987, från
Hörby i mellersta Skåne.
Sin musikaliska karriär startade
Mikael i Hörby Blåsorkester, “Hörby
gröna gossar”, som 6-åring. Senare
följde studier vid Heleneholms
musikgymnasium, värnplikt i Arméns Musikkår och för närvarande
Musikhögskolan i Malmö på musikerlinjen med inriktning slagverk.
Under årens lopp har Mikael deltagit i solotävlingar, gjort TV och CD inspelningar, medverkat i La Biennale di Venezia (Konstbiennalen i Venedig),
spelat i en mängd olika kammarmusik och Symfoniorkester sammanhang.
Det har även blivit samarbeten med bl a Staffan Storm, Tobias Broström,
Håkan Hardenberger, Lennart Gruvstedt, Charles Hazlewood och Neil Thomson.
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Sommaren - Ett axplock
Skolavslutningar
12 – Skolavslutningar i våra kyrkor.

Juni
”Livets vatten” invigs på
Vollsjö kyrkogård
10 - Gudstjänst och invigning av
skulpturen ”Livets vatten” på
Vollsjö kyrkogård kl 11.

Spelmansstämman i Skinnskatteberg
15-17 Församlingens körer åker till
stämman.
Gudstjänst i midsommartid
23 - Gudstjänst i Fränninge
församlingshems trädgård kl 14.
Medtag kaffekorg.
24 - Gudstjänst i Prästgårdens
trädgård i Brandstad kl 11. Kyrkkaffe.
24 - Gudstjänst i trädgården på
Solkullen kl 14.30. Kaffe.
Juli
Gudstjänst vid minneslunden
1 - Minneslunden på Fränninge
kyrkogård kl 17.

Fotograf: Sophia Callmer

Kyrkorådet i Vollsjö församling har
tackat ja till att Erlandssonska konstfonden uppför en skulptur på Vollsjö
kyrkogård. Skulpturen har namnet
”Livets vatten” och är gjord av konstnären Bianca Maria Barmen från
Lund. Bianca har tidigare bla gjort
skulpturer till Dalby kyrka och till
Skissernas museum i Lund. Bianca
kommer den 10 juni att berätta om
hur skulpturen kom till, om vägen
från idé, skiss och fram till det färdiga
verket i brons.

Musik i sommarkväll
4 - Vollsjö kyrka kl 19 med
Sambandet. Kaffe på kyrkbacken.
Musik i sommarkväll
11- Fränninge kyrka kl 19 med
Drängakören, Tösakören och Stella Vox.
Kaffe på kyrkbacken.
Musikgudstjänst
12 - Brandstad kyrka kl 18.
Korvgrillning.
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Sevärdhetskyrka
15 – Sevärdhetskyrkan i Öved börjar
med gudstjänst kl 13. Sevärdhetskyrka i Öved 15/7-22/7 kl 13-18.
Guidning och kaffeservering.

Augusti
Friluftsgudstjänst i Skartofta
5 - Gudstjänst på Ödekyrkogården
i Skartofta kl 11.
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

Musik i sommarkväll
18 - Fränninge kyrka kl 19 med
Jan Söderström och Ingela Bertilsson.
Kaffe på kyrkbacken.
Musikgudstjänst
19 - Öveds kyrka kl 18. Korvgrillning.
Musik i sommarkväll
25 - Fränninge kyrka kl 19 med
Mikael Bengtsson. Kaffe på kyrkbacken.
Kulturdag i Brandstad tillsammans
med Färs Härads hembygdsförening
12 - Kulturdagen inleds med gudstjänst och guidning av kyrkan kl 12.
Från kl 13 kaffeservering i Prästgården i Brandstad. Kl 13.30 dans
med Färsingagillet. I samarbete med
Färs Härads hembygdsförening.

Pilgrimsvandrare i Lunds stift
27 - Pilgrimsvandrare i Lunds stift
når fram till Fränninge kyrka och
övernattar i församlingshemmet
innan de fortsätter sin vandring till
den stora pilgrimsorten S:t Olof på
Österlen. Pilgrimsvandrarna når fram
på själva Olofsdagen den 29 juli.
I S:t Olof möts pilgrimer som vandrat
från olika håll till mässa och gemenskap
i S:t Olofs kyrka.

Konfirmandjubileum i Fränninge
19 – Mässa med konfirmandjubileum kl 11.
Möjligheternas dag i Sjöbo
27 – Möjligheternas dag i Folkets
Park i Sjöbo kl 13-17.
Olika föreningar bl a Vollsjö församling
presenterar sina verksamheter i parken.
Servering och underhållning.
Se annons i dagspressen och affischering
i kommunen.

Gudstjänst vid minneslunden
29 - Minneslunden på Ö. Kärrstorps
kyrkogård kl 11.
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Början av hösten
September

Antikrally med antikexperten
26 – Peder Lamm i Fränninge kyrka kl 19.
Ta med en sak hemmifrån och låt
Peder Lamm berätta om den.

Konfirmandjubileum i Öved
2 - Mässa med konfirmandjubileum kl 11.

Världens fest i Malmö
7-9 - TÄNK@FRAMTID.
Festen där de internationella frågorna
står i fokus!
www.svenskakyrka.se/varldensfest

Barn- och vuxenloppis i
Fränninge kl 10-13
29 – För att boka bord kontakta
Lena Carlsson.

9 – Vollsjö församling sammanlyser
gudstjänsten till Sändningsmässan på
Stortorget i Malmö kl 11. Sändningsmässan leds bl a av biskop Antje Jackelén.

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

Upptaktsgudstjänst för nya
konfirmander
16 - Ö. Kärrstorps kyrka kl 11.
Gudstjänsten blir en kommenterad
gudstjänst, dvs att vi med några
kompletterande meningar före eller
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 välkomna.
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Sound of Music
Fränninge-Vollsjö kyrkokör fyller 65 år!
”Gräv där du står, så skall du finna skatterna”
De orden har följt mej i många år. Istället för att hoppa
hit och dit i tillvaron kan det ibland vara idé att stanna
upp och försöka göra något vettigt av det man har.
Skatter finns det gott om i Fränninge-Vollsjö Kyrkokör.
Sedan våren 1947 har kören verkat utan uppehåll.
Den leddes då av Agda Ander som var kyrkomusiker
i Brandstad. Redan under kommande höst fick folkskollärare Maja Andersson rycka in som ledare. Arbetet
övertogs efter en tid av rektor Henry Grip. De två
senare var s. k. skolkantorer med uppdraget att leda
kören och spela i kyrkan som en del av sin tjänst. 1961
blev Sven-Eric Sjöstrand den förste av sitt slag dvs kyrkokantor och han uppehöll
tjänsten i hela 18 år. Undertecknad har sedan nyår 1980, med olika avbrott, haft
förmånen att få leda kören.
Vid körens traditionella vårutflykt för en tid sedan fick alla deltagare uppdraget att
göra en utvärdering av vår verksamhet. Bl a fick de svara på frågorna: ”Vad är det
bästa med kören?” och ”Varför är du med i kören?” Nästan samtliga hade svarat
ungefär såhär: ”Gemenskapen i kören, sammanhanget och glädjen i sången, jag
älskar att sjunga”. Just gemenskapen och stämningen i kören är något som jag själv
reflekterat över många gånger. Vi lever tillsammans på denna lilla plätt av Jorden och
sången bär oss igenom det vanliga livet. Det små sammanhangen blir stora på något
vis. Det är här de viktiga sakerna händer. Det är det som är livet, i mitt tycke.
Ingela Bertilsson
Faktauppgifterna har Ingela Bertilsson hämtat från boken ”Liv och leverne i
Fränninge socken” 2009.
Det är alltså 65 år sedan Fränninge-Vollsjö kyrkokör startade och det ska vi
naturligtvis fira.
Söndagen den 16 september kl 19 i Fränninge kyrka, har vi utdelning av
förtjänsttecken, samtidigt som vi kommer att sjunga flera pärlor ur musikalen
”Sound of Music”. Självklart kommer även våra barn- och ungdomar att vara med,
liksom Tösakören och Drängakören.
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Konfirmation

Fränninge kyrka 21 april 2012
Carl A Alenbratt, Robin Ingerheim Olofsson, Linus Renhqvist och Kevin Elofsson.
Ann-Louise Hedqvist, präst, Axel Johannesson, Alexander Ström, Annika Petersson,
Emelie Ryne Magnusson, Carolina Mårtensson, Daniel Karlsson, Pontus Steen
och Lena Carlsson, konfirmandledare.
Carl Svensson, Jonna Johansson, Isac Bäckdahl, Johanna-Louise Tilly,
Joel Ljungdahl och Amanda Thelander.
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Ann-Louise och Lena har ställt två frågor till vårens konfirmander
- Hur upplevde du konfirmationstiden och Hur ser du på framtiden,
planer och liknande? Så här svarade tre av konfirmanderna.
Hej!
Det var en rolig och bra tid med kompisarna. Kul att man fick
ha en egen gudstjänst och att även få göra en stor redovisning
sista dagen. Jag har inga speciella planer för framtiden.
Anonym
Hallojsan!
Tack för en fin konfirmationsdag. Min upplevelse under konfirmationstiden var rolig, trevlig och pratig. Jag har inga speciella
planer för framtiden bara att bli bäst i allt. Haha. Skoja, min
framtid ser ljus ut och jag hoppas på allt.
Kramar Amanda
Reflektion – konfirmationstid
Jag tycker att konfirmationstiden har varit trevlig och intressant.
Man har även fått en chans att återuppliva vänskapen med
”gamla” kompisar. Gemenskapen i gruppen har varit fantastisk.
Vi fick flera möjligheter att se hur en gudstjänst fungerar och är
uppbyggd, vilket var lärorikt.Under hela året gick vi i kyrkan
och att årstiderna förändrades märktes tydligt i gudstjänsternas
innehåll. Nästan allt med konfirmation har varit positivt enligt
mig men det var synd att vi inte fick möjlighet att göra en konfirmationsresa. Många närliggande konfirmationsgrupper reste
t e x till London och Berlin vilket gör det ännu mer orättvist.
Jag skulle gärna gå med i ungdomsgruppen eftersom kyrkan
håller samman en som person på ett otroligt bra sätt.
Carl
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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.
Nya och gamla körsångare hälsas välkomna till vårterminen.

Fränninge församlingshem
Ansvarig körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stella Mix: åk 3-5 kl 14-15.
Stella Vox: åk 6-9 16.15–17.15.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl.17.15-18
Kyrkokören: blandad vuxenkör kl 19–20.30.
Alla körerna ovan övar varje torsdag. Höststart 16/8.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar ca en gång per månad på lördagar: 8/7(söndag). Höststart 25/8.
Drängakören: killar och män 15 år och uppåt
Övar ca var tredje vecka på söndagar: 10/6 och 8/7. Höststart 26/8.

Ö. Kärrstorps församlingshem
Ansvarig körledare Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar jämna veckor. kl 10.15–10.45
i samband med Babycafé.
Barnrytmik: torsdag 16–16.30 3-6 år föranmälan. 		
Kyrkokören Chorisma: blandad vuxenkör torsdag 19–20.30.
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad vuxenkör från 12 år och
uppåt. En söndag per månad kl 18-20.30.
Söndagskör: Gudstjänstkör –Öppen för alla som vill öva söndagens psalmer samt
ett par sånger till gudstjänsten kl 11, ett par gånger per termin. Ingen anmälan!
Kom kl 10.15 så sjunger vi oss samman! Datum för söndagskören annonseras i
dagstidningarna och på kyrkans anslagstavlor.
Höstens starttider i Ö. Kärrstorps församlingshem läggs upp på hemsidan
och annonseras i dagstidningarna.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över höstens verksamhet, datum och tider hör av dig till någon
av körledarna!
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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på tisdagar – med babymusik
jämna 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. Information om verksamheten: Lena Carlsson. Start 4/9.

Babymusikcafé
Tisdagar jämn vecka kl 10.15-10.45 kommer kantor Elinore Uvemark med sång,
rim, ramsor och rörelse för barn 0-3 år med föräldrar. ”Sång och musik tidigt i
livet uppmuntrar såväl motorisk som språklig utveckling – och så är det ju så Kul!
Fika till självkostnadspris. Information om verksamheten: Elinore Uvemark.

Torsdagsöppet för föräldrar och barn
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. Ibland firar vi vardagsgudstjänst. Kantor Elinore Uvemark
kommer med gitarren och sångkorgen och leder Sångstund några gånger under
höstterminen. Information om verksamheten: Lena Carlsson och Elinore Uvemark.
Start 6/9.

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 kl 16-16.30 i Ö. Kärrstorps
församlingshem. Föräldrar är välkomna att dricka en kopp
kaffe i köket under tiden. Den som vill äter medhavd fika från kl 15.30.
Rytmik, som består av bl a sång och musik, fantasi, rytm och rörelse blir till
motorisk och språklig träning och framförallt en rolig eftermiddag!
Föranmälan till Elinore Uvemark.
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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-Fridh. Start 3/9.

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas varannan vecka.
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.

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: 12/9, 10/10 Blandfärs, Sjöbo och 14/11.

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i september-november och januari-april 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.
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Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp och Fränninge
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 Eva Sörensson 0415-42027.
Ö. Kärrstorps nya kyrkliga syförening – Första tisdagen i månaden kl 18.30.
OBS! Träffas i församlingshemmet!
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.
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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
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag

Tid

Juni
10 Heliga 1 e tref.
11
		
17 2 e tref.
11
23 Midsommardag 14
24 Den helige
11
Joh Döp dag
14.30
Juli
1 4 e tref
4 - onsdag

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

Gudstjänst och invigning av skulpturen
”Livets vatten” på Vollsjö kyrkogård.
Mässa, Ö. Kärrstorp.
Friluftsgudstjänst, Fränninge församlingshems trädgård.
Gudstjänst i prästgårdens trädgård i Brandstad.
Gudstjänst på Solkullen, Vollsjö.
Öved

Ö. Kärrstorp

8 3 Apostladagen
11- onsdag
12 – torsdag
15 – 6 e tref
18 - onsdag
19 – torsdag
22 Kristi förkl. dag
25 – onsdag
29 8 e tref

17
14.30
19
11
19
18
13
19
18
13
19
11

Gudstjänst vid minneslunden, Fränninge.
Andakt på Solkullen, Vollsjö.
Musik i sommarkväll, Vollsjö.
Mässa 11, Fränninge.
Musik i sommarkväll, Fränninge.
Musikgudstjänst, Brandstad.
Gudstjänst, Öved. Sevärdhetskyrkan börjar.
Musik i sommarkväll, Vollsjö.
Musikgudstjänst, Öved.
Mässa, Öved. Sevärdhetskyrkan slutar.
Musik i sommarkväll, Fränninge.
Gudstjänst vid minneslunden, Ö. Kärrstorp.

Augusti
1 – onsdag
5 9 e tref
12 10 e tref
19 11 e tref
26 12 e tref

14.30
11
12
11
11

Andakt på Solkullen, Vollsjö.
Gudstjänst, Ödekyrkogården i Skartofta.
Gudstjänst med guidning i Brandstad. Kulturdag.
Mässa med konfirmandjubileum, Fränninge.
Gudstjänst, Vollsjö.

11
14.30
11
11
19
11
11

Mässa med konfirmandjubileum, Öved.
Andakt på Solkullen, Vollsjö.
Sammanlyst till Världens fest i Malmö.
Gudstjänst med konfirmandupptakt, Ö. Kärrstorp
Sound of Music, Fränninge
Gudstjänst, Vollsjö
Änglagudstjänst, Brandstad

September
2 13 e tref
5 – onsdag
9 14 e tref
16 15 e tref
23 16 e tref
30 Den helige
Mikaels dag
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Vollsjö

Vårkonsert i Öveds kyrka den 25 april

Vårkonsert i Öveds kyrka med Fränninge-Vollsjö kyrkokör, Dränagkören, Tösakören,
Stella Mix, Stella Vox och Stjärnorna. Solister: Ellen Melber och Saga Uvemark.

Gudstjänster i Vollsjö församling

Med reservation för ändringar av tid och plats
– OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
Kyrkskjuts: Vid behov av Kyrktaxi beställ hos

Färs Taxi 0416 – 188 10
OBS! Att beställningen helst måste göras dagen innan.
Församlingen står för alla kostnader i samband med resorna.

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen i Vollsjö har sommaröppet 25/6 – 31/8
Telefontid: tisdagar kl 10-11
Telefon och besökstid: torsdagar kl 10-12
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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. Margaretha Theodorsson
(19/3 - 18/11)

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

Vollsjö: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Ann-Christin Månsson
0706-48 86 75 (19/3 - 18/11)
Säsongsarb. Ronny Håkansson

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

(19/3-18/11)

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

Brandstad: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Gertrud Svensson
0706-48 86 77 (19/3 - 18/11)

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

Ö. Kärrstorp:
Kyrkovaktmästare Ingemar Andersson
0706-48 86 76

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

Öved: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Viggo Månsson
0706-48 86 78 (19/3 - 18/11)

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

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

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020

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

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

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

MALMÖ 7-9 SEPTEMBER 2012
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FN:s generalsekreterares särskilda representant
i frågor som rör sexuellt våld i konflikt
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Sveriges röjigaste och mest dansanta
balkanbrassband
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”Moder Jord – för god att kolsyra”
En underfundig och rolig klimatshow
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svenskakyrkan.se/
varldensfest

Värld
en

s fe

st
är
et
ta

rra
n

...och många många fler program
under helgen 7–9 september!

facebook.com/
tankaframtid
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