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Det starkaste jag bär med mig
Kanske har du varit där. Det ligger inte särskilt långt bort.
Det har några år på nacken. Alldeles intill Lilla Stenshuvud
söder om Kivik finns Kiviks Art Center. Mitt ute i naturen,
nära havet och i skogen har man skapat en skulpturpark med
olika skulpturer i bl a trä och betong. Syftet med Art Center är
”…att skapa en kreativ plats för unika upplevelser i en storslagen natur.”
I somras var jag där med familjen och en gäst från Norge.
Mest nyfikna var vi på en skulptur som väckt stor uppmärksamhet i media,
Antony Gormley och David Chipperfields konstverk, vars titel är ”En skulptur
för den individuella upplevelsen av arkitektur”. Skulpturen är i betong och består
av tre delar Grottan, Scenen och Utkikstornet. Endast en och en får man gå in
och upp i denna märkliga konstruktion med början i grottan det mörka, lilla
rummet, sedan går man trappan upp till andra våningen med utsikt över lanskapet.
Det finns inga räcken på denna avsats, vilket ökar dramatiken. Tredje delen är ett
sexton meter högt torn.
Inne i tornet finns en trappa som du med stor möda kan gå uppför. Det är
alldeles mörkt i början och man får treva sig fram. Ett trappsteg i taget och
jag får nästan krypa upp den första biten med händerna längs väggen. Det är
alldeles kolsvart och jag känner ett visst obehag. Lättnaden är stor när de små
ljusgluggarna uppenbarar sig för mig. Ju längre upp i tornet man kommer desto
fler blir dem. Mot slutet blir det ljusare och ljusare tills himlen öppnar sig ovanför
mig. Utsikten är storslagen. Jag kan se åt alla väderstreck. Men kanske utsikten
mot havet ändå är den vackraste.
Sommarminnena är många men denna upplevelse att gå från mörker till ljus,
alldeles ensam blir nog det starkaste minnet som jag bär med mig nu när hösten
och så småningom vinter, snö och is blir min vardag. Vilka är dina sommarminnen?
			
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare

Till minne
Under sommaren har Ann-Mari Vikerskog gått bort. Ann-Mari var under
flera år ordförande i Ö. Kärrstorps nya kyrkliga syförening. Många minns
henne säkert som innehavare av speceriaffären i Rönås. Ann-Mari bodde i
Bjärsjölagård fram till dess att hon flyttade till Hörby. Församlingen framför
ett tack för allt arbete som Ann-Mari utfört för församlingen och som ordförande i syföreningen. Våra tankar går till Ann-Maris familj.
Erica Lillö
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Prästpraktikant i Vollsjö församling sommaren 2011
Ann-Sofie Bodin vill börja med att tacka Vollsjö församling, församlingsbor,
arbetslag och frivilliga medarbetare som hon mött under sin praktiktid. Hon
tycker tiden varit givande och att hon lärt sig mycket, erfarenheter som hon nu
bär med sig. Vi önskar Ann-Sofie lycka till med studier vid Lunds Universitet och
kommande yrkesval.
Erica Lillö
Jag är 35 år gammal och heter Ann-Sofie Bodin.
Född och uppvuxen i Mörrum. Jag är väldigt präglad av Mörrums församling
och den blekingska naturen. En levande församling, som är en viktig del av det
lilla samhället. Vi gick i kyrkan vid varje skolavslutning och det var en självklarhet
att konfirmera sig. Just denna kyrkliga och kristna närhet ligger mig varmt om
hjärtat och jag hoppas på att själv kunna bidra till en sådan närhet i framtiden.
Läst till lärare i Lund och Malmö och arbetat som lärare i Strängnäs.
Läser nu teologi vid Lunds universitet
Har förhållandevis vanliga intressen: vandring, skog och natur. Gjorde en för
mig viktig pilgrimstur förra sommaren, när jag gjorde min gruppraktik och när
denna andra praktikperiod är över, hoppas jag på att komma iväg på en dagstur
med Höörs församling.
Läsa, träna, gå på bio, lyssna på musik, gärna folkmusik. Umgås med vänner.
Är väldigt förtjust i att följa en viss typ av tv-serier, så som House. En stor favorit
bland tv-serieskaparna är Bryan Fuller, som har skapat exempelvis Wonderfalls och
Pushing daisies. Det är det sagolika i bildspråket samt dialogerna som hänför mig.
Favoritpassage i Bibeln är Matt 7:1-14. Svårt att leva upp till, men är ett viktigt
ideal för mig som kristen.
Det har varit mycket intressant att få vara i Vollsjö församling och jag har lärt
mig mycket och fått se hur er församling fungerar och vilken verksamhet ni har.
Jag kommer att bära med mig detta och försöka ta tillvara på allt som kommit
mig till del.
Prästpraktikant Ann-Sofie Bodin
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Tycker du att det är roligt att sjunga?
Ungefär så ser inbjudan ut, som jag skrivit på lappen som
delas ut i skolorna inför varje läsårsstart. År efter år, likadant.
Inte mycket att ändra på, för det är det som det handlar
om. ”Tycker du att det är roligt att sjunga?” Barnen brukar
komma, precis som ungdomarna och de vuxna, för i de
flesta av oss finns det en lust att sjunga. Bara man kommer
i rätt gäng och rätt sammanhang, tror jag.
I år ändrar jag övningstiden för de yngsta barnen i gruppen
Stjärnorna. Att kunna ställa upp med skjuts mitt på eftermiddagen, som det
handlat om tidigare, har visat sig ställa till problem. Inte så många barn hade
möjlighet att vara med i kören då. Men när jag kom till skolan och hade
skolkör, blev vi plötsligt mer än fyra gånger så många som tidigare. Det tog
jag som ett tecken och nu har jag lyssnat på föräldrars bön om att senarelägga
kören. Den nya tiden är 17.15-18.00, en gammal tid som vi hade i mitten på
90-talet. Nygammalt alltså!
Dagen efter Första Advent ifjol blir jag uppringd av en gammal bekant, Peder
Tennek från Vocal Six. ”Tjenare, Ingela”. Han pratar glatt på om allt möjligt.
Naturligtvis kommer Sångfesten på Nyvång på tal och det visar sej vara därför
som han ringer. Vocal Six är redan på gång att planera för julen 2011 och
Peder ringer mej för att höra efter om jag är intresserad av att göra julkonsert
med Vocal Six i Fränninge kyrka. Jag blir nästan stum av glädje, är detta ett
skämt? Nej, knappast, försäkrar Peder. Efter att ha gästat oss härute i Vollsjö,
långt ute på landet, har de fått upp ögonen för oss. Och nu vill de alltså göra
julkonsert tillsammans med alla mina körer, både barn och vuxna, kvinnor
och män. Eftersom han ringer till mej allra först, får jag välja datum. Det blir
vår vanliga julkonsertdag, fjärde advent, i år 18/12.
I våras fick Drängakören en förfrågan från Sjöbo Handelsklubb om vi ville
sjunga på Sjöbodagarna. De skulle ha ett ”bonde-tema”och tyckte att Drängakören passade alldeles ypperligt. Så vårt första fokus för den närmaste tiden
för pojkarna blir att sätta sångerna till söndagen 25/9 kl.11.00 på plats.
Spännande med nya utmaningar!
Åter till rubriken: ”Tycker du att det är roligt att sjunga?” Tag chansen och
kom med i någon av alla våra körer.
Sångarhälsningar från Ingela Bertilsson
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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 höstterminen.

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.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10-11.30
Övar ca en gång per månad på lördagar: 17/9 och 22/10.
Drängakören: killar och män 15 år och uppåt
Övar: 11/9, 18/9, 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.
Barnrytmik: torsdag 16–16.30 3-6 år föranmälan.
Kyrkokören Chorisma: torsdag 19–20.30.
Gospelkören Joyful Soul: Blandad kör från 12 år och uppåt.
Övar söndagar, en gång i månaden kl 18-20.30: 16/10, 13/11, 3/12, 6/1.
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. Hösten: 25/9 kl 10.15
i Ö. Kärrstorps kyrka, 13/10 OBS! kl 17.45 i Ö. Kärrstorps kyrka.
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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Förtjänsttecken till korister i Ö. Kärrstorps kyrkokör
Under Öveds kyrkas 250-års jubileum delades förtjänsttecken ut till korister i
Ö. Kärrstorps kyrkokör. Körledare Elinore Uvemark inledde utdelningen med
följande ord:
Ö. Kärrstorps kyrkokör startades 1986 av Birgitta Nilsson - kantor i dåvarande
Ö. Kärrstorps församling. Efter 10 år som kyrkokör, delades förtjänsttecken
ut 1996, i samband med att Ö. Kärrstorps kyrka firade 150 år.
Idag, 26 juni 2011, då kören varit verksam i 25 år, delas nu åter förtjänsttecken ut,
här vid firandet av Öveds kyrkas 250-årsjuileum.
Kören är medlem av Sveriges kyrkosångsförbund, i lokalavdelningen Kyrkomusik i Lunds stift, som arbetar för att stödja och uppmuntra körarbetet i
Svenska kyrkan tex. genom utbildning, tidningen körjournalen, barnkörläger,
stora körsamlingar, förtjänsttecken mm.
Med Förtjänsttecknen, som avser det totala antalet år i Svenska kyrkans körer,
vill vi idag uppmärksamma och tacka våra härliga körsångare för att de med sin
sång förgyller våra gudstjänster och för deras trogna och varma engagemang i kören.
Förbundsnålen - tilldelas nya körmedlemmar:
Elin Berglund
Lena Chabi
Eva Brundell
5 års nålen- för 5 år eller mer tilldelas:
Veronica Andersson – för 5 års körsång
Ulla Nilsson – för 7 års körsång
Joanne Hurman – för 7 års körsång
Joanne slutar idag i kören efter sina 7 år och vi vill passa på att tacka dig
för allt du har gett till kören och församlingen. Med din glada, varma
personlighet och din säkra röst har du varit en klippa i Altstämman.
Vi kommer att sakna dig!
Iris Nilsson – för 9 års körsång
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10 års nålen för 10 år eller mer tilldelas:
Yvonne Olsson för 10 års körsång
Linnea Ringheim för 15 års körsång
Annelie Stensson för 15 års körsång
Christer Holmgren för 17 års körsång
Koristmedaljen för 20 år eller mer tilldelas:
Bengt Silfwerbrand – för 20 års körsång
Gunilla Nilsson – för 21 års körsång
Gulli Lindvall – för 24 års körsång
Wivi Nilsson – för 25 års körsång. - Wivi har varit med i Ö. Kärrstorps
kyrkokör sedan starten 1986.
Bronsplaketten för 30 år eller mer tilldelas:
Kerstin Ekström – för 30 års körsång
och Ann-Louise Löfberg – för 37 års körsång
2010 bildades Vollsjö församling och församlingen fick då två kyrkokörer,
Fränninge-Vollsjö kyrkokör och Ö.Kärrstorps kyrkokör. Med blicken mot
framtiden byter idag Ö. Kärrstorps kyrkokör sitt namn till Kyrkokören
Chorisma.
Elinore Uvemark
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Tjänstgöring i Paris
När man är medlem av Svenska kyrkan
är man en del av en stor, världsvid
gemenskap med alla kristna, men även
en del av vår Svenska kyrka, som har
1456 församlingar i Sverige. Vår församling,
Vollsjö församling, är en av dem.
Som medlem i Svenska kyrkan stödjer man
kyrkans arbete, i sin egen bygd, i övriga
Sverige, på sjukhus, och fängelser, genom
kyrkans internationella hjälparbete och
genom Svenska kyrkan i utlandet. Svenska
kyrkan i utlandet finns över hela världen – i stora städer, i många hamnar och på
turistorterna. Uppdraget är att finnas och verka där det finns svenskar. Det finns
drygt 40 st utlandskyrkor på olika platser i vår värld. Omsorgen om medmänniskan
står alltid i centrum, inte minst genom de många båt-, hem-, sjuk- och fängelsebesök
som görs. Under ett år görs drygt 800 000 besök på de svenska kyrkorna i utlandet.
Svenska kyrkan i Paris, Sofiaförsamlingen, är den första av dessa utlandskyrkor.
Redan 1626 stationerades en svensk präst i Paris, och Pariskyrkan ses som en av
utlandskyrkans ”kronjuveler”. Varje år besöker drygt 60 000 personer kyrkan
varav ca 1000 personer räknar sig tillhöriga församlingen. Årligen kommer det
ca 1500 studenter och au-pairer till Paris för att lära sig franska och ta del av
den franska kulturen. Pariskyrkan har 8 anställda och verksamhet hela året för
alla åldrar. Svenska kyrkan här hemma står för kostnader för 3 anställda samt
för lokalerna, allt annat måste kyrkan själv få att gå ihop med caféförsäljning,
medlemsavgifter, basarer, osv.
Hit till Sofiaförsamlingen kom vi; jag, Björn och barnen, för tredje året, för att
tjänstgöra några sommarveckor som präst och kantor. Vårt arbete här liknar på
många sätt vårt arbete hemma i Sverige, men är samtidigt mycket annorlunda.
Här driver vi café och bakar bullar, finns till hands för ensamma och prat-sugna
utlandssvenskar, firar gudstjänst och mässa, ordnar grillkvällar, städar toaletter,
tvättar och manglar, vattnar den vackra innergårdens alla blommor och skurar
fontänen, arrangerar altarblommor, spelar på vigslar och dop, svarar i telefon på
knagglig franska. Björn, som präst, har dessutom själavårdande samtal och tjänstgör på svenska dop, vigslar och begravningar i hela den norra halvan av Frankrike.
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Paris med sina 9 miljoner innevånare, är en underbar stad som vi kommit att älska
med sin spännande historia och sina stora skillnader och fram och baksidor. Staden
andas skönhet och romantik, lika mycket som fattigdom och utanförskap.
Otrolig lyx och extravagans, lika mycket som enkelhet och småskalighet. När vi
är där njuter vi på fritiden av ost och vin, färska baguetter från bagaren på morgonen, konst och musik, lek i parkerna med barnen, musslor och ostron, kvällsbesök på Sacre-Coeurs långa vita trappa, orgelkonserter i de stora kyrkorna, och
samvaron med personal och vänner som är kvar i staden över sommaren.
Vi känner oss ibland långt borta och lite små i storstaden, och samtidigt på något
konstigt sätt hemma.
Vi hoppas på att komma tillbaka igen till ”vår” Pariskyrka nästa sommar.
Till dess - Au revoir Paris!
Ps. Nästa gång det tas upp kollekt till förmån för utlandskyrkan, lägg då en extra
slant. Den blir till stearinljus och kopieringspapper eller kanske nya målarfärger
till de svenska barn som deltar i barnverksamhet på någon av våra utlandskyrkor
världen över. Vill du veta mer, besök gärna www.svenskakyrkan.se/paris
Elinore Uvemark – kantor i Vollsjö församling

En helt vanlig dag
Det är onsdag. Den heta luften, doften och ljudet av storstaden 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.
Forts. nästa sida
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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 det 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 och ligger centralt placerad
ca 10 min. gångväg från Place Charles de Gaulle-Etoile (Triumfbågen) Huset
rymmer 15 000 m2 lokalyta. På tredje våningen finns Svenska skolan med ca.
50 elever. På kyrkans hemsida skriver man att ”Svenska Kyrkan i Paris är till för
svenskar och deras familjer, för sverigevänner bosatta eller på besök i Frankrike.
Kyrkan är en mötesplats, en gudstjänstplats och ett allrum med plats för alla.”
Vi åkte, 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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Händer i Vollsjö församling
2 oktober
Rockkonsert
med Number Red
Fränninge kyrka kl 19
Peter Åkerblom
Martin Arvidsson
Andreas Nilsson

16 oktober
Gudstjänst och föredrag Brandstad kyrka kl 16
Chicago - Gospelmusikens vagga
Elinore Uvemark och Björn Jernström minns
vårens studieresa till Chicago - Gospelmusikens
födelsestad. I ord, bild och ton beskriver de mötet
med gospelprofiler, kända körledare, enorma gudstjänstarenor och små förortskyrkor, stora skillnader
mellan vita och svarta, rika och fattiga, norr och söder, kyrka, församling, gudstjänst och framför allt
Gospelmusik - inte bara en musikgenre utan också
ett helt kulturarv och en rik andlig tradition.

13 november
Gudstjänst i Vollsjö kyrka kl 17
Stilla gudstjänst med enbart
levande ljus.
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Bilder från Öved 250 år

Sjöbo Ungdomsorkester Borggården Övedskloster.
Foto: Christer Holmgren

Klänning i 1700-tals stil.
Foto: Christer Holmgren
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Festlunch i Öveds gamla församlingshem.
Foto: Christer Holmgren

Öveds syförening bjuder på tårta.
Foto: Ingar Lindqvist
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Hösten
10 september Barnloppis i Fränninge församlingshem kl 10-13
För att boka bord kontakta Lena Carlsson.

11 september Upptaktsgtj för konfirmander kl 11 Fränninge kyrka
Gudstjänsten kl 11 i Fränninge kyrka 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.
Kl 13 samma dag är det återträff för de som konfirmerades den 7 maj.
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.

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

18 september Ungdomsgruppen åker till Lund
Ungdomsgruppen i Lund åker på Rockmässa kl 15.30 i Lunds Domkyrka.

25 september Drängakören på Sjöbodagarna
Kl 11 sjunger Drängakören under ledning av Ingela Bertilsson på
Gamla torg i Sjöbo.

2 oktober Änglagudstjänst Fränninge kyrka kl 14
Gudstjänst för små och stora. Körerna Stella mix och Stjärnorna medverkar.
Miniorerna delar ut gipsänglar som de tillverkat på Miniorsamlingarna om
måndagarna till alla barn.

2 oktober Kyrkokören Chorisma medverkar i jazzkonsert
Jazzgudstjänst med Fosses Jazzband i Lilla Beddinge kyrka kl 18.
Åtta sydskånska körer medverkar, däribland Chorisma.
14

6 oktober Skördegudstjänst Brandstad kyrka kl 18.30
Barn och personal från Brandstad förskola medverkar. Brandstad Rödakorskrets
bjuder på kaffe.

9 oktober Skördegudstjänster
Kl 15 Öveds kyrka. Kyrkokören Chorisma medverkar.
Syföreningen står för kyrkkaffet.
Kl 17 Vollsjö kyrka. Stella Vox. Kyrkkaffe.
Kl 19 Fränninge kyrka. Stella Vox. Röda korset bjuder på kaffe.

13 oktober Skördegudstjänst Ö. Kärrstorps kyrka 18.30
Söndagskör. Tack till Sonja Mårtensson för Series pastorum. Kyrkkaffe.

19 oktober Melodikryss Ö. Kärrstorps kl 19
Melodikryss i församlingshemmet med Sambandet från Öved.

24 oktober FN-gudstjänst med Scouterna Fränninge kyrka kl 18.30
Fackeltåg från torget kl 18 till Fränninge kyrka. Stjärnorna, Stella Mix och StellaVox.
Scoutkåren bjuder på kaffe i Fränninge församlingshem.

26 oktober Musikcafé i Fränninge kl 19
Fränninge-Vollsjö kyrkokör.

28-29 oktober Ungdomsgruppen åker på läger
Ungdomsgruppen åker på läger till Åkersberg, Höör. Vill du hänga med?
Ring Ann-Louise Hedqvist.

30 oktober SPF Club 69:s kyrksöndag Vollsjö kyrka kl 11
15 november Församlingsafton om
Ikoner i Fränninge församlingshem
Ikonmålare Gudrun Emgård berättar om det
1000-åriga hantverket att måla ikoner.
Fränninge församlingshem kl 19.00.
Foto: Hjördis Thelander
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Hösten forts...
19 november Ljusstöpning och kransbindning kl 9
Internationella gruppen bjuder in till ljusstöpning och kransbindning
i Fränninge församlingshem. Det börjar kl 9.00 och håller på några timmar.
Lunch/fika serveras under dagen.
Anmälan till pastorsexp. senast den 15 november.

24 november Julaktion Ö. Kärrstorp kl 18.30
Syföreningens julauktion med lotterier, hembakat, handarbete mm.
Underhållning och servering.

27 november Första Advent Öveds kyrka kl 11
Adventsgudstjänst kl 11 i Öveds kyrka. Fränninge-Vollsjö kyrkokör och
Kyrkokören Chorisma medverkar. Adventskaffe.

3 december Julmarknad på Ågården
Församlingen finns på plats och säljer bla handstöpta ljus, bröd, kakor,
rättvisemärkt m m.
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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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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. Start 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.

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. 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: 24/11.
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. Vardagsgudstjänst
28/11 i Ö. Kärrstorps församlingshem.
Kom och prova! 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).

19

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 då kantor
Ingela Bertilsson sjunger och spelar.

Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp och Fränninge
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 0416-30317.
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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Smyckning på våra kyrkogårdar till Allhelgonahelgen
Inför Allhelgona 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 4 november är alla församlingens fem kyrkor öppna kl 10-16 för
stillhet, enskild andakt och ljuständning. Syföreningar, kyrkorådsledamöter och
frivilliga serverar kaffe i kyrkorna i Öved, Brandstad, Ö. Kärrstorp och Fränninge.
I Vollsjö sker serveringen i Gärdas hus. Alla är varmt välkomna!

Minnesgudstjänster i Allhelgona
Alla helgonsdag 5/11
Minnesgudstjänst
i Vollsjö kyrka kl 15
Sång Desirée Persson
och Ingela Bertilsson
Minnesgudstjänst
i Öveds kyrka kl 17
Sång Ingela Bertilsson

Söndag efter Alla helgons dag 6/11
Minnesgudstjänst
i Brandstad kyrka kl 15
Sång Ingela Bertilsson
Minnesgudstjänst
i Fränninge kyrka kl 17
Fränninge-Vollsjö kyrkokör
Minnesgudstjänst
i Ö. Kärrstorps kyrka kl 19
Fränninge-Vollsjö kyrkokör
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag
September
7 – onsdag
11 12 sön e tref
18 13 sön e tref
25 14 sön e tref
Oktober
2 Den helige
Mikaels dag
5 – onsdag
6 - torsdag
9 Tacksägelsedagen

13 - torsdag
16 17 e tref
23 18 e tref
30 19 e tref
November
2 – onsdag
5 Alla helgons dag
6 Sönd. e
Alla helgons dag
13 Söndag
f domsöndagen
20 Domsöndagen
27 1 advent

Tid

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

14.30
11
15
11
11

Andakt på Solkullen, Vollsjö
Upptaktsgtj konfirmander, Fränninge
Mässa, ungdomsgruppen, Fränninge
Mässa, Vollsjö
Gudstjänst, Ö. Kärrstorp. Söndagskör fr kl 10.15

14
19
14.30
18.30
15
17
19
18.30
16
16
11

Änglagudstjänst, Fränninge
Rockkonsert, Fränninge kyrka
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Skördegudstjänst, Brandstad
Skördegudstjänst, Öved
Skördegudstjänst, Vollsjö
Skördegudstjänst, Fränninge
Skördegudstjänst, Ö. Kärrstorp. Söndagskör fr kl 17.45
Gudstjänst och föredrag, Brandstad
Konfirmandmässa, Ö. Kärrstorp
Gudstjänst, Vollsjö

14.30
15
17
15
17
19
17

Andakt på Solkullen, Vollsjö
Minnesgudstjänst, Vollsjö
Minnesgudstjänst, Öved
Minnesgudstjänst, Brandstad
Minnesgudstjänst, Fränninge
Minnesgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Stilla gudstjänst med levande ljus, Vollsjö

11
11

Vollsjö

Öved

Ö. Kärrstorp

Mässa, Vollsjö
Adventsgudstjänst, Öved

Med reservation för ändringar av tid och plats – OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen
och på hemsidan.
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.
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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo

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

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare:
Fränninge: Kyrkovaktmästare/kyrkogårdsförman Jan Håkansson 0706-48 86 74
Kyrkovaktmästare
Ann-Christin Håkansson 0706-85 73 71
Säsongsarb. Margareta Theodorsson
11/4-27/11.

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 (28/3-27/11)
Säsongsarb. Margareta Theodorsson
11/4-27/11.

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)

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
11/4-27/11.

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)

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

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson Tel: 0706 – 48 86 72,
0415-420 77 (hem)
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se
Elinore Uvemark
Tel: 0706-48 86 73
elinore.uvemark@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79
Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Barnledare-ungdomsledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se
Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
Ekonomi samt gravskötselärenden:
Kamrer: Helen Rosdahl, Tel: 0416-301 07
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare:
Eva-Karin Tykesson
23

Vollsjö Tryck 0416-107 40

Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

Ett axplock bilder

 Drängakören
med Ingela Bertilsson

Dop i Öveds kyrka
i augusti månad
Pilgrimsvandring
från Brandstad till
Öved 
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