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Sommargemenskap
Det är juni månad och semestern närmar sig för många.
Redan i mars månad efter det att semestern beviljats börjar
vi fråga varandra om vad vi skall göra i sommar. Visst är det
roligt att resa, att se andra länder, andra delar av Sverige, men
sommar för mig är att vara hemmavid, inte långt från havet,
bland äppelträd och blomstrande ängar. Denna sommar
började redan med Lundakarnevalen i maj månad, följd av
studentfester under juni. Det är liv, förväntan och glädjen är stor inför
sommar och semester.
En ung student, kompis till en av sönerna kom personligen hem med studentinbjudan i början på juni. Innan han gick frågade jag honom vad han önskade
sig i present och han svarade ”inget särskilt jag vill bara att ni kommer till
studentfesten, till gemenskapen med mig, min familj och vänner”. Hans
ord kändes äkta och det var verkligen hans innersta önskan, gemenskapen,
att tillsammans glädja sig över livet såsom det just nu ter sig för honom och
många andra ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet.
Livet som vi vet ständigt förändras. Nyss var det vinter, en vinter vi sent må
glömma och nu är det sommar igen och livet vänder åter. Nyss var vi unga,
nu är vi äldre, kanske en smula klokare och erfarna. Livet i sig föränderligt och
förändringsbart och tack o lov för det. Jag tror på Gud som skapar jord och
himmel, Gud som i sig själv är gemenskap, Guds kärlek som är ”…vind och
vidd och ett oändligt hem”. Strof ur psalm 289.
Välkomna till Vollsjö församling i sommar, till Vägkyrkan, Musik i sommarkväll
och många gemensamma stunder i våra vackra kyrkor tillsammans och i möten
med våra frivilliga medarbetare. Under rubrikerna ”Tankar i sommartid” och
”Boktips” kan du läsa om vad Helen och Mattias skriver om sommarens tid.
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare

Pastorsexpeditionen
Vollsjö, sommaröppet 28/6 - 29/8
Telefontid: tisdagar 10-11
Telefon och besökstid: torsdagar 10-12
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Grönt ljus för eftertanke
Nu är det riktigt grönt i naturen, till och med rapsen börjar
tappa sin skarpt gula färg och övergå i grönt. Grönt är en
färg som hör ihop med växt och mognad. Grönt är också
trefaldighetstidens liturgiska färg. Altaret är klätt i grönt
liksom prästens stola, hängande band, och mässhake.
Trefaldighetstiden är kyrkoårets längsta tid. Den sträcker sig
i år från 30 maj till 31 oktober. Fem månader till eftertanke
och fördjupning kring var vi befinner oss i våra liv. Hur vi mår, vad vi gör och
vad vi tror på. Vilken grund våra liv vilar på.
Det kan behövas, tänker jag. Att vi tar oss tid till eftertanke, för att mogna och
växa som människor. Jag säger alltför ofta att jag inte har tid, men tid är ju det
enda jag har. Frågan är bara hur jag använder den? Hur använder du din tid?
Bodhi Bjerregaard, pastorsadjunkt

Tankar i sommartid
”Ja, det finns många platser just där runt Övedskloster
som jag älskat i hela mitt liv”
Sommaren och speciellt försommaren är alldeles fantastisk. Om
man någon natt vaknar så tidigt att solen håller på att gå upp
ska man inte ligga kvar i sängen utan gå ut och njuta av naturen.
Som liten brukade min naturintresserade far väcka familjen vid
den tiden och ta oss med på en biltur runt i skogarna på Övedskloster. Där var han skogsarbetare under många år och han kände varenda stig och
väg och kunde ta oss med till de mest fantastiska platser. Att se Vombsjön från ovan
när dimmorna ligger runt sjön och i mitten en spegel av den blå himlen och den
uppåtgående solen är vidunderligt. Fåglarna sjunger som aldrig annars på dygnet
och dofterna från blommor, växter, buskar och träd är bedövande starka. Lika
vackert är det när kabbelekorna blommar på tuvorna i bäcken och korna betar
bland nykrönt gräs, bokskog och maskrosor. Ett och annat rådjur med ett nyfött
kid eller några av de vita dovhjortarna tittar förvånat och skyggt på oss. Ja, det
finns många platser just där runt Övedskloster som jag älskat i hela mitt liv. Den
som inte upplevt naturens skönhet på detta sätt har missat mycket i livet. Det är
fullkomlig lycka och livskvalitet och ger mod och lust att leva. Ta vara på de små
guldkornen i sommar!
Helen Rosdahl, kamrer i Vollsjö församling, kyrkvärd och förtroendevald i Sjöbo
församling
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... fortsättning tankar i sommartid
”Det är inte utan att själen liksom brister ut i ett litet
lovsångsljud!”
Jag är en bonnapåg från Norrland bosatt i Bjärsjölagård som
har jobbat med grisar i tolv år och nu vill bli präst. Sommaren
för mig innebär i stort sett detsamma för svensken i genomsnitt, antar jag; sol, bad, grillning, doften av nyklippt gräs
– eller nyslaget hö för oss som bor på landet. Just i skrivande
stund är lövsprickningen precis överstånden. Det är inte utan att själen liksom
brister ut i ett litet lovsångsljud, det är ungefär som när man hör en riktigt bra
låt och inte kan sitta stilla. För mig kommer den här sommaren att vara ganska
speciell eftersom jag ska göra en fyra veckors gruppraktik då jag får prova på det
mesta som hör till prästyrket. Hur det går under min praktik i Burlövs församling har sedan stor betydelse för om man en dag blir prästvigd eller inte. Så för
mig och några andra hoppfulla kommer den här sommaren faktiskt att kännas
lite som om mitt öde avgörs. Men som jag har tänkt inför våra gospelgudstjänster;
vi gör vårt bästa och sen får den Helige Ande göra resten!
Mattias Haglund, kyrkvärd och förtroendevald i Vollsjö församling
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Boktips för hängmattan
Helen Rosdahl: Henning Mankell är mest känd för
sina böcker om Ystadpolisen Kurt Wallander men han
har också skrivit andra böcker som är värda att uppmärksammas. Ta chansen och möt en ny sida hos denne
författare genom att läsa hans bok ”Italienska skor”.
// En morgon upptäcker Harry att det står en kvinna
med en rullator ute på isen. Det är Agnes, den kvinna
han svek för över 30 år sedan, som han lämnade utan
att säga ett ord. Nu, när hon snart ska dö, kräver hon
att han ska infria det löfte han en gång gav henne: Att ta
med henne till en avlägsen skogstjärn, där de skulle simma
tillsammans när de hade gift sig.
Detta är början på en märklig och omskakande resa,
som på många sätt kommer att överraska Harry. Inte
minst konfronteras han med den dotter som han aldrig
vetat om. Resan genom det vintriga Sverige blir lika mycket en resa i hans eget liv, som
tvingar honom att se vem han egentligen är. Den ger honom också möjlighet att en gång för
alla ta ansvar för den katastrof som han orsakat och som förändrade både hans eget och
andras liv. //

... en bok till
Mattias Haglund: En bra bok i hängmattan hör också
till sommaren! Mitt boktips är Hjärtdjur av fjorårets
Nobelpristagare i litteratur, Herta Müller.
Hjärtdjur är ingen lättsmält historia eftersom den
utspelar sig i diktaturens Rumänien och är baserad på
författarens eget liv. Språket är också rätt säreget och
kräver att läsaren tänker efter. På den positiva sidan
finns att den inte är så tjock, cirka 200 sidor.
Rekommenderas för den som vill ha ett stycke modern
historia med en personlig infallsvinkel.
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Världens barn
I oktober är det åter dags att tänka
lite extra på de runt om på vår
jord som har det lite sämre än vad
många andra har.
I mitten av denna månad är det
den stora insamlingskampanjen
för Världens barn. Den brukar
uppmärksammas med insamlingsgalor på tv, bössinsamlingar och
olika evenemang.
Här i Vollsjö församling händer följande:
26 september planerar vi en eftersits efter gudstjänsten med olika aktiviteter
för Världens barn.
Församlingsafton i Östra Kärrstorp den 6 oktober kl 19 med melodikryss
tillsammans med Sambandet Öved, där alla intäkter oavkortat går till detta
ändamål.
Bössinsamling på Vollsjö torg under den stora kampanjhelgen i oktober
Församlingskollekt till Världens barn-kampanjen.
Årets novellsamling till förmån för kampanjen säljs vid olika tillfällen under
hösten. Är du företagare och vill förbeställa novellsamlingen att ge som julklapp
till dina anställda, kontakta oss!
Läs mer om kampanjen Världens Barn i nästa kyrkblad!
Internationella gruppen
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Mayabiblioteket i Uganda
Amerikanskan Maya Grodman, barnbarn till Maria Halldén i Övedskloster, var
13 år när hon första gången skickade begagnade böcker till barn som gick på
en skola i Uganda, nära huvudstaden Kampala. Det var så uppskattat av dessa
föräldralösa, en del även hemlösa barn att hon fortsatte att skicka böcker till
dem ett par gånger om året. Ett litet bibliotek skapades av engelska böcker och
populärast har varit bilderböcker och sagoböcker.
Projektet har vuxit och nu kan barnen även få t ex blyertspennor och suddiggummin till skolarbetet. Allt sedan starten 2006 har Vollsjö församling tagit upp
kollekt regelbundet till skolan/barnhemmet och vid andra tillfällen samlat in
pengar till Mayabibliotket i Uganda.
Det senaste året har församlingen fått ta del av en liten tidning som barnen ger
ut ett par gånger per år. Här kommer ett litet smakprov från skolans tidning The
Charis Chronicle mars-april 2010:
”Om min familj: Jag heter Kabagomoka Susan. Jag är 10 år gammal och går
i 4:e klass på Charis junior school i Namataba, Uganda. I detta brev vill jag
berätta om min familj. Jag har nio syskon. Fyra systrar och fem bröder. Min
mamma är sjuksköterska och min pappa lever inte längre. Jag tackar Gud för att
jag kan gå i skolan. Jag är flitig och jag är glad över att få lära mig engelska. Jag
ber för att min mamma skall kunna fortsätta att betala skolavgifterna. När jag
är hemma lagar jag ibland mat och jag passar min systers barn. Jag tackar min
mormor som såg till att jag fick kontakt med skolan och att jag kunde börja här.
Min familj är stolt över mig. Jag gör alltid mitt bästa i skolan. Jag vill tacka min
mamma för att hon tar mig till sjukhuset när jag är sjuk.”
Ann-Louise Löfberg, Internationella gruppen i Vollsjö församling
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Ett axplock bilder...

Passionsspelet Via Dolorosa framfördes i Öveds kyrka på Långfredagen
av Ö. Kärrstorps kyrkokör under ledning av Elinore Uvemark.

Sångfesten på Nyvång med Vocal Six där många körsångare från Vollsjö
församling deltog blev en stor succé. Foto: Thomas Persson-Nyheter7
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Församlingens körer samt musiker och Färsingagillet medverkade
i Folkdansmässan ”Träd in i dansen” i Öveds kyrka 13 maj.

Fränninge kyrkokör sjöng vårsånger vid den kyliga
Friluftsgudstjänst i Hultet, Hårderup 30 maj.
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Sommarens gott och blandat
Juni
26 Midsommardag, Friluftsgudstjänst vid Fränninge församlingshem kl 14
Ta med egen kaffekorg.
27 Johannes Döparens dag, Friluftsgudstjänst i Brandstad kl 11
I gamla prästgårdens trädgård. Servering.
28 Vägkyrka i Brandstad 28 juni – 3 juli kl 13-17
Guidning, servering, utställning av lokala konsthantverkare. Musikandakt kl 14.
30 Kvällsgudstjänst kl 18 i Brandstad kyrka
Linnea Ringheim och Ellinore Uvemark medverkar med sång.
Efter gudstjänsten korvgrillning för liten och stor.
Juli
1 juli, 8 juli, 13 juli och 22 juli Musik i sommarkväll kl 19
Plats (kyrka) och program finns under rubriken ”Musik i sommarkväll” här i bladet.
4 Vägkyrka i Öved 4 juli – 11 juli kl 13-17
Guidning, servering, utställning av lokala konsthantverkare.
Musikandakt kl 14. Den 11 juli avslutas vägkyrkan efter gudstjänsten kl 11.
7 Kvällsgudstjänst kl 18 i Öveds kyrka
Sambandet Öved medverkar i gudstjänsten. Efter gudstjänsten våfflor.
10 juli Musikfest Hultet, Hårderup
Från kl 13 och framåt. Dränga- och Tösakören och Stella Vox medverkar.
Under ledning av Ingela Bertilsson.
Augusti
1 Friluftsgudstjänst i Skartofta kl 11
Vid Ödekyrkogården i Skartofta firas gudstjänst i det fria.
Kyrkkaffe hos Anita Andersson som bor granne med Ödekyrkogården.
12 Gudstjänst vid askgravlunden i Vollsjö kl 17
En stilla gudstjänst. Kyrkkaffe.
29 Konsert i Fränninge kyrka kl 19
Staffan Paulson, från Vocal Six (Sångfesten på Nyvång) kommer till Fränninge
kyrka tillsammans med sin hustru Maritha. En sångkväll utöver det vanliga
utlovas. Välkommen att lyssna till denna supermusikaliska duett och bli
inspirerad till att sjunga i någon av församlingens alla körer.
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September
5 Konfirmandupptakt kl 11 i Ö. Kärrstorp
Församlingens tjugofem konfirmander börjar sin konfa-tid med gudstjänst.
19 Vollsjö marknad
Församlingen finns med på Vollsjö marknad, Vollsjö torg. Håll utkik efter
hembakat bröd.

Vägkyrka i sommar
Vägkyrka i Öved och Brandstad
28 juni – 3 juli i Brandstad				
4 juli – 11 juli i Öved
Öppet kl 13 -17
Musikandakt kl 14 måndagar - lördagar
Guidning 28 juni – 10 juli
Servering alla dagar. OBS! söndag den 11 juli avslutas vägkyrkan med
kyrkkaffe i Öved efter gudstjänsten kl 11
Utställning lokala konsthantverkare – alla dagar
30/6 Musikgudstjänst i Brandstad kyrka kl 18. Linnea Ringheim och
Ellinore Uvemark medverkar med sång. Korvgrillning
7/7 Musikgudstjänst Öveds kyrka kl 18. Sambandet Öved. Våfflor

Musik i sommarkväll
1/7 Fränninge kyrka kl 19
Tösakören, Stella Vox, piano Ingela Bertilsson
8/7 Vollsjö kyrka kl 19
Drängakören, piano Ingela Bertilsson
13/7 Fränninge kyrka kl 19
Jan Söderström solosång, Vallarum - Stockholm,
piano Ingela Bertilsson
22/7 Vollsjö kyrka kl 19
Michal Wodrowski, orgel
************
Kyrkkaffe på kyrkbacken
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Ett år i församlingen
Tiden går…
Och snart har jag varit här i församlingen i ett år! Det är
egentligen inte så värst lång tid, men ibland känns det som
om jag varit här alltid! Överallt har jag blivit varmt välkomnad
och omhändertagen, vilket har bidragit till känslan av att vara
”hemma”.
Jag började den första september, och redan från början var det
full fart och mycket att göra, precis så som jag tycker om att ha det på mitt arbete!
(Det gäller nog för resten av mitt liv också!) Det var skördegudstjänster, äldrefest,
åminnelsegudstjänsterna till allhelgona, lucia, jul och mycket annat.
Vi rivstartade med konfirmandupptakt första söndagen i september och bjöd in
flera gäster som talade med konfirmanderna om livet ur olika synvinklar, bland
annat en begravningsentreprenör, RFSL och ett av Förintelsens ögonvittnen. En del
studiebesök hann vi också med, samt ett roligt julspel i Östra Kärrstorp veckan före jul.
Konfirmationsgudstjänsterna den 24 april blev mycket stämningsfulla, med en
känsla av skolavslutning; vackert, lite vemodigt och rörande. Konfirmandteamet
har hela tiden haft som ambition att konfirmanderna skulle vara delaktiga i församlingslivet på olika sätt. De har varit kyrkvärdar, ansvarat för mässan på midfastosöndagen då de ledde hela gudstjänsten själva, skrev predikan och böner och
valde psalmer.
Efter en återträff med ungdomarna i maj då vi var på rockmässa i Lunds Domkyrka och gympa på Eoshallen, bjuder vi nu i höst in dem och förra årets konfirmander till en ungdomsgrupp, som bland annat skall ha lägerhelg på stiftsgården
Åkersberg. Tillsammans med oss ledare lägger gruppen upp övriga aktiviteter.
I skrivande stund har vi 25 anmälda konfirmander till hösten. Det skall bli så roligt!
Förutom ungdomsarbetet, har jag tillsammans med Lena Carlsson startat stickcafe i Östra Kärrstorps församlingshem. Under våren har vi träffats sex gånger
under gemytliga former. Stick-cafet fortsätter i höst, fast då varannan gång på
kvällstid för att så många som möjligt skall kunna vara med.
Jag har blivit delaktig i Internationella gruppen, arbetar tillsammans med
kyrkvärdarna och möter syföreningarna på deras olika träffar.
Ja, på alla sätt har det varit ett händelserikt första år med många spännande
möten – precis så som jag önskade att det skulle bli. Och jag hoppas att det blir
många fler, både möten och år!
Ann-Louise Hedqvist, komminister
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Kör & musik
I våra församlingar finns ett rikt körliv, med många olika körer för olika
åldrar. Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och vid 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: kl 19.00–20.30
Alla körerna ovan startar 2/9
Tösakören: övar ca en gång per månad med start lördagen 4/9 kl 10.00–11.30
Drängakören: övar ca var tredje vecka med start söndagen 5/9 kl 19.00–21.00.
Ö. Kärrstorps församlingshem – Ansvarig körledare
Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar udda veckor. kl 10.15–10.45 i samband med
Babycafé kl 9-12. Start 31/8
Barnrytmik: torsdag 16.00–16.30 3-6 år föranmälan. Start 2/9
Kyrkokören: torsdag 19–20.30. Start 2/9
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad kör från 12 år och uppåt. Övar söndagar,
en gång i månaden kl 18-20.30. 22/8, 12/9, 10/10, 14/11, 11/12
Vill du sjunga, men hinner inte vara med varje vecka? Kom till Söndagskör!
Alla är välkomna att vara med och sjunga eller spela i vår öppna Söndagskör
några tillfällen under våren. Ingen föranmälan! Kom som du är! Vi övar en sång
och dagens psalmer en halvtimme innan gudstjänsten. Alla kan vara med och
skapa en sjungande kyrka! Elinore Uvemark leder Söndagskören. Söndagskören
annonseras i dagstidningarna.
Har du frågor angående musik och körer slå gärna kantorerna en signal!
OBS! Stor upptaktskväll för alla sångintresserade söndagen den 29 augusti
– Konsert i Fränninge kyrka kl 19 med duon Staffan och Maritha Paulson.
Ja, det är Staffan från Vocal Six! (se Sommarens gott & blandat i detta blad)
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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.
Kyrkans babycafé är en 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.
Start 24/8. Babymusik start 31/8.

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: 27/8, 17/9, 22/10, 12/11, 10/12. Julkrubbevisning den
17/12 i Fränninge kyrka.
Ibland firar vi vardagsgudstjänst i Fränninge kyrka. Fika till självkostnadspris.
Information om verksamheten: Lena Carlsson. Start 27/8.

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.
Start 31/8.
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Miniorerna på måndagar
Barn, från förskola till 5:e klass, träffas i Ö. Kärrstorps församlingshem på
måndagar kl 14-17. Det går bra att åka med skolbussen från Fränninge och
Vollsjö skola. Det är bara att säga till busschauffören. Bussen 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. Start 23/8.

Nya konfirmander har upptakt söndagen den 5 september kl 11
i Ö. Kärrstorps kyrka
Redan nu är 25 konfirmander anmälda. Förr innebar konfirmationen steget in i
vuxenvärlden, när pojkarna fick sin första kostym och man på olika sätt fick tillträde
till de vuxnas liv. Nu ser vi på våra ungdomar på ett annat sätt. De får en helt annan
möjlighet att på egna villkor mogna in i vuxenvärlden. Församlingen vill under konfirmationstiden följa dem en bit på denna väg, genom att ung-domarna 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. Har du inte anmält dig - ring
Ann-Louise Hedqvist 0706-48 86 71! Det finns plats för dig!

Ungdomsgrupp
I höst startar ungdomsgruppen för dig som är konfirmerad. Tillsammans planerar
vi olika spännande aktiviteter, bl a läger på Åkersberg i Höör, bio och Rockmässor
i Lunds Domkyrka. Med Sjöbo församling planerar vi en heldag till hösten, där vi bjuder
in några kända gäster och med spännande upplevelser! Mer information kommer.

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: 8/9 Sotto Voce, 13/10 Blandfärs, 10/11 Carl-Erik Andersson med
musikfrågesport.

Gudstjänster på Solkullen
Första onsdagen i månaden kl 14.30 firas det andakt på Solkullen. Andakten är
öppen för alla. Söndag efter midsommar firas friluftsgudstjänst kl 14.00 i
Solkullens trädgård. Gudstjänsterna på Solkullen är naturligtvis öppna för alla.
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Mötesplatser forts...
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 på lunchen. Sopplunchen är
kostnadsfri men skänk gärna en gåva till kyrkans diakonala
verksamhet. Har du frågor ring vår församlingsvärdinna Lena
Carlsson. Första soppan för höstterminen är tisdagen den 15 september.

Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp
Välkommen till församlingshemmet i Ö. Kärrstorp följande dagar och kvällar:
15/9 kl 18.30		
29/9 kl 09.00		
13/10 kl 18.30		
28/10 kl 09.00

10/11 kl 18.30
24/11 kl 09.00
9/12 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 0415-42043.
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.
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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

Juni
26 – Midsommar
14
dag		
27 - Johannes
11
Döparens dag 14.30
30 – onsdag
18
Juli
1 - torsdag
4 – Apostladagen
7 – onsdag

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

Friluftsgudstjänst, Fränninge
församlingshem. Medtag egen kaffekorg.
Friluftsgudstjänst, Brandstad. Kyrkkaffe.
Friluftsgudstjänst, Solkullen Vollsjö. Kyrkkaffe.
Kvällsgudstjänst, Brandstad. Korvgrillning.

Vollsjö

Öved

Ö. Kärrstorp

19
11
14.30
18
8 – torsdag
19
11 – 6 e. tref.
11
13 – tisdag
19
18 – Kristi förkl. Dag 18
22 – torsdag
19
25 – 8 e. tref.
18

Musik i sommarkväll, Fränninge. Kyrkkaffe.
Mässa, Öved.
Andakt, Solkullen, Vollsjö.
Kvällsgudstjänst, Öved. Våfflor.
Musik i sommarkväll, Vollsjö. Kyrkkaffe.
Gudstjänst, Öved. Kyrkkaffe.
Musik i sommarkväll, Fränninge. Kyrkkaffe.
Mässa, Ö. Kärrstorp.
Musik i sommarkväll, Vollsjö. Kyrkkaffe.
Gudstjänst Vollsjö.

Augusti
1 - 9 e. tref.
11
		
4 – onsdag
14.30
8 - 10 e. tref.
11
15 – 11 e. tref.
17
22 – 12 e. tref.
11
29 – 13 e. tref.
11

Friluftsgudstjänst, Skartofta Ödekyrkogård. Kyrkkaffe hos
Anita Andersson.
Andakt, Solkullen, Vollsjö.
Mässa, Brandstad.
Gudstjänst vid Askgravlunden, Vollsjö. Kyrkkaffe.
Mässa, Fränninge.
Gudstjänst, Ö. Kärrstorp.

September
1 – onsdag
5 - 14 e. tref.
12 – 15 e. tref.
19 – 16 e. tref.
26 – 17 e. tref.

Andakt, Solkullen, Vollsjö.
Gudstjänst/konfirmandupptakt, Ö. Kärrstorp.
Mässa, Vollsjö.
Mässa, Brandstad
Gudstjänst, Fränninge.

14.30
11
11
11
11

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. Kyrktaxi gäller främst vid gudstjänster.
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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 0706-49 96 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
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

Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14
Gärdas Hus, Vollsjö, tel: 0416-302 44

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

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79
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Konfirmanderna i Fränninge kyrka 24 april 2010:
Översta raden fr v: Präst Ann-Louise Hedqvist, Johannes Fredin, Elise Persson,
Mattias, Niegemann, Mikaela Åkerblom, Erica Andersson, ungdomsledare Lena Carlsson.
Nedre raden fr v: Kristina Åkerman, Louise Holst, Madeleine Persson, Charlotte Persson.

Vollsjö Tryck 0416-107 40

Konfirmanderna i Östra Kärrstorps kyrka 24 april 2010:
Översta raden fr v : Albin Holmberg, Ted Holgersson, Fredrik Sigleifs,
Hugo Bengtsson, Hampus Lindgren, ungdomsledare Lena Carlsson.
Nedre: Joel Ekström, präst Ann-Louise Hedqvist, Ida Wennström

