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Fotograf Helene Granqvist

Vår bild av Öved
Jag har ända sedan jag ﬂyttade till byn Öved för snart sex år sedan
fångats av byns speciella själ. Det gäller såväl naturen, omgivningarna
som människorna som bor här. Det var lätt att ﬂytta från gågatan i
Malmö till denna vackra och välkomnande plats, och jag bestämde
mig från början att här vill jag stanna.
Jag har som ﬁlmproducent haft ett liv med mycket resande, något jag
tycker mycket om, men sen jag kom till Öved har jag känt ett starkt
behov av att ﬁnna en del av min yrkesverksamhet här. Hela mitt yrkesliv har varit inom
kultur och mediavärlden. Jag är utbildad scenograf men har också verkat som konstnär,
regissör och de senaste åren som ﬁlmproducent. Den röda tråden i allt jag företar mig
är berättelser. Jag tror på riktigt att berättelser kan förändra världen. Vi lever i alla i en
berättelse som påverkar oss, våra värderingar och de val vi gör. Mina berättelser handlar
nästan alltid om den lilla människan i oss alla och förhållandet till den omvärld vi
beﬁnner oss i. Jag intresserar mig för frågor som rör hållbarhet, genus, rättvisa och det
mystiska med att vara människa.
Den här idén kom till mig när jag hörde en presentation av en vision på kommunen
som gick ut på att Öved skulle få en massa nya hus som människor som arbetar i
Malmö och Lund skulle bo i. Jag såg framför mig en massa hus som står tomma på
dagarna och kände att jag vill inte att min by ska utvecklas till en pendlingsort, Öved
är värd mer än så. Jag vill att min by ska leva och att den ska stimulera människor att
vara här på dagarna, att hitta på roliga idéer och företag här. Det blev min drivkraft
och jag är stolt över att ha fått förtroendet av Sjöbo kommun att göra utställningen
“Vår bild av Öved” på konsthallen i påsk. Jag vill passa på att tacka och lyfta fram
Maria Halldén och kviltgruppen vars fantastiska arbete står bakom bonaden
“Vår bild av Öved”, Eva Sundin Sandberg från Öveds Torpsom bistår med den hantverksmässiga biten, Charlotte Ramel Andersson från Ekebäck som hjälper till med
den historiska dimensionen och min dotter Joseﬁn Granqvist som kommer hem från
studierna vid Konstakademin i Wien och skapar utställningen tillsammans med mig.
Utställningen “Vår bild av Öved” på Sjöbo konsthall den 18 april - 30 maj.
Bonaden “Vår bild av Öved” som hänger på paradplats i Sjöbo kommunhus är central
i utställningen. Vi vill berätta om myter och verkligheter i byn genom de 25 hus som
är porträtterade. Se omslagsbilden.
Utställningen kommer att visa arbetet bakom bonaden, porträttera husen och ge en
berättelse som kommit fram genom intervjuer vi gjort med de som bor i husen, andra
bybor och människor som har anknytning till byn.
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Saker som berört oss starkt under processen är berättelser om den gamla telefonstationen, minnen från kriget, du-reformen och berättelser från folkomröstningen.
Det ﬁnns också många historiska berättelser som de ﬂesta byborna är bärare av,
Buddenbrocks huvud och Frun på lien är några av dem.
Men det ﬁnns också berättelsen om en by där praktiskt taget alla som bodde här
förr hade en anknytning till “det stora huset” fram till en by där det idag ser helt
annorlunda ut. Det ﬁnns en magisk känsla med Öved som inte minst de vita hjortarna
representerar, men också den stora gamla eken eller att en stork valde att sätta sig på ett
av hustaken just när vi skulle fotografera det. Den känslan hoppas vi kunna förmedla.
Den som är på Facebook kan vara med i processen och dela med sig av sina egna
bilder och berättelser i Facebookgruppen - Vår bild av Öved.
Hoppas att ni vill komma till Sjöbo Konsthall och se utställningen i påsk!
Helene Granqvist

”Solskensöga ser dig
solskensfamn dig vaggar”
Strofer från den klassiska vårsången Sov du lilla videung
Ljuset har återvänt
Vintergäck de gula blommar i trädgårdar och parker
Fåglar de kvittrar
På frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet vår?”
svarar mannen på äldreboendet Solkullen i Vollsjö
- framtiden.
”Sov, du lilla videung,
än så är det vinter.
Snart blir grönt på skogens stig,
och var blomma ﬂaggar”.
I detta nummer av Kyrkbladet kan du läsa om
Våren och Försommaren i Vollsjö församling.

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Svenska kyrkans fasteinsamling ”Allt för att utrota hungern”

Svenska kyrkans matkasse levererar inga varor vid dörren. Istället får utsatta
människor runt om i världen redskap att försörja sig själva och få mat på
bordet. Kassen innehåller bland annat brunnar, träd, små lån, utbildning i
jordbruk och bevattningsteknik. Helt enkelt; allt som krävs för att människor
ska kunna försörja sig själva.
På webbsidan svenskakyrkan.se/matkasse kan du själv gå in och köpa
Svenska kyrkans matkasse.
Var åttonde människa i världen går till sängs hungrig. Två miljarder
människor har inte tillgång till näringsrik mat. Samtidigt lever stora
delar av världens befolkning med ett överﬂöd av mat. Så kan vi inte ha
det! Var med i årets fastekampanj och gör ALLT för att utrota hungern.
Med temat ALLT för att utrota hungern ligger fastekampanjens fokus på det
vi tillsammans kan göra i Sverige och världen för att minska hungern.
Vi tittar särskilt på Haiti och Kambodja i 2014-års kampanj. I båda länderna
stödjer Svenska kyrkan projekt för att stärka människors självförtroende,
arbeta för jämställdhet och lära ut hur man på ett hållbart sätt kan få rikare
skördar - samtidigt som man minskar sårbarheten i jordbruket.
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”Allt för att utrota hungern” i Vollsjö församling
Melodikryss 26 mars kl 19
Inom ramen för Svenska kyrkans fastekampanj, blir det församlingsafton med
Melodikryss den 26/3 kl 19. Sambandet från Öved spelar och leder kryssandet.

Livsloppet den 12 april
Livsloppet är en del av Svenska kyrkans årliga fastekampanj och i vår församling
går denna i år av stapeln den 12 april.
Mellan kl 10 och11 är det start på torget i Vollsjö där vi också säljer startkort.
Dessa kostar 50,- för vuxna och är gratis för barn. Startkorten för vuxna går även
att köpa i förväg hos bl a Ica Vollsjö och Thuleslund, samt på Pastorsexpeditionen.
Vår version av Livsloppet är en tipspromenad på en lättvandrad runda
med mål vid församlingshemmet i Fränninge. Ungefär halvvägs har vi en
”vätskekontroll” där vi bjuder på blåbärssoppa.
Vid målgången kommer Vollsjö scoutkår att sälja nygrillad korv och när man
lämnat sitt starkort efter målgång, kan man se de rätta svaren. Det kommer
att ﬁnnas servering av våfﬂor, kaffe och saft, försäljning av hembakt bröd,
rättvisemärkt godis och produkter från IM. All behållning går till fasteinsamlingen.
Det blir även underhållning med församlingens barn- och ungdomskörer
Stjärnorna och Stella Mix under ledning av Ingela Bertilsson.
Alla inlämnade startkort fungerar som lotter och dragning på dessa blir det kl 12.
Förutom en mängd lokalt sponsrade vinster, har man även möjlighet att delta
i en tävling på nationell nivå, så det är väl värt att köpa ett startkort och lämna
in med sina adressuppgifter ifyllda, även om man inte har möjlighet att gå
Livsloppsrundan. Internationella gruppen/Ann-Louise Hedqvist
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Intervju med kyrkomusiker/kantor Kaj Wirenbook
Jag är hemma hos Kaj. Det är februari månad. Ganska
kallt men ettt härligt ljus. Kaj och den polska katten
Garﬁeld tar emot mig hemma i villan i Torna Hällestad.
Det första han visar mig är den stora tågsamlingen som
han har i källaren, ja här kan man hitta det mesta som har
med tåg att göra, framförallt leksaker och många är de
barn som kommit på Kajs visningar genom årens lopp.
Kaj är en stor tågfantast och intresset att vandra längs
gamla nerlagda järnvägslinjer är stort. Men vi återkommer
till det.
I Torna Hällestad har Kaj alltid bott och han vet det
mesta, om inte allt om bygden. Han är redaktör för
Torna Hällestads veckoblad, aktiv i idrottsföreningen och skriver krönikor i Skånskan.
För två år sedan var arbetslaget i Vollsjö församling på besök och Kaj ledde oss på
byavandring, berättade om byns historia, dess invånare och framtiden. Kaj är allmänt
intresserad av hembygdshistoria. Vandringen avslutades med lunch på Tolvan, byakrogen, där Kaj är cafévärd då och då.
Kaj vikarierar som kantor i Vollsjö församling, ungefär var fjärde söndag, när kantor
Ingela Bertilsson som arbetar heltid, enligt arbetstidsavtalet, har rätt att vara ledig och
när Ingela har semester. Kaj har varit här ett tag nu och känner många församlingsbor.
Han är känd för sina förspel till psalmerna, sin entusiasm för sång och musik och
att det svänger rejält när han spelar både orgel och piano. Kaj älskar att improvisera,
särskilt på piano. Några gånger har han varit gäst på Öppet hus och Soppluncherna.
När började du spela?
-Jag började spela piano för kantorn i Torna Hällestad när jag var 9 år gammal.
Jag sjöng även i barnkören.
Vilka är dina huvudämnen?
-Det är piano, orgel och sång.
Många har dansat till din musik på Nyvång, Tolånga och många andra ställen.
Hur kommer det sig?
-Som ung kom jag tidigt i kontakt med dansbands- och popmusiken. Under många
år spelade jag i dansbandet Winners. Efter det bestämde jag mig för att studera
musik på allvar. Jag tog en kantors/organistexamen som det hette då, för legendariska
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Folke Alm i Lund på sin tid. Sedan studerade jag i Malmö, Stockholm, Göteborg och
Kalmar. Jag är även musiklärare och arbetade många år i skolan, vilket jag fortsatte
med parallellt med min kantorstjänst i Veberöd.
När började du som kantor i Veberöds församling?
-Jag var musiklärare i Veberöd när jag 1974 ﬁck ordinarie kantorstjänsten i församlingen. Från början var den på 50% och omfattade Vom och Veberöd. Med åren ﬁck
jag full tjänst. Veberöd har jag varit trogen under alla år och här ﬁck jag förmånen att
bygga upp ett rikt musik- och körliv.
Har du någon favoritmusik?
-Jag är allätare när det gäller musik. Om du frågar mig om mina favoritpsalmer skulle
jag säga 401, 291 och 735 från den nyare delen av psalmboken.
Vad ger dig kraft, styrka inspiration?
-Det är mina vandringar i skog och mark, längs nerlagda järnvägslinjer som jag började med på 80-talet. Hittills har jag gått 400 mil och det återstår lika mycket till. Jag
är klar med Södra Sverige och jag har vandrat på Öland, Övre Torneå, Härjedalen,
Värmland och i Dalarna.
Vilka framtidsplaner har du?
- Att vandra mina återstående 400 mil.
- Hålla i ordning det gamla Stationsområdet i Torna Hällestad och arrangera program
på denna plats. Den gamla järnvägslinjen i Torna Hällestad gick en gång mellan Malmö
och Bjärsjölagård. Än idag kan man gå hela sträckan längs den gamla banvallen och
på spåren som ﬁnns kvar på sina ställen.
- Fortsätta med hembygdsforskning.
- I sommar skall jag spela på Allsångskvällarna på Idala gård i Veberöd.
Innan jag åker tillbaka till Vollsjö ber jag Kaj svara på ”Fem snabba”
Piano eller orgel? Piano
Bach eller Mozart? Mozart
Skog eller hav? Skog
Kaffe eller the? Kaffe
Katt eller hund? Katt
Erica Lillö
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Påsken i kyrkans rum
Påsken ﬁras kring påsklandskapet i Fränninge kyrka. Jesu liv,
död och uppståndelse - Ett landskap med skuplturer av Ingrid
Andersson Åkerblom 2008. Figurernas stomme har inspirerats
av luffarslöjdteknik.
Påsken - Ett drama i sex akter.
Vägen till korset – Ridande på en åsna och på ett föl ett lastdjurs föl.
Det nya förbundet – Den första nattvarden.
Korset – För att du inte tog det gudomliga, dig till en krona. Vet vi vem Gud är.
Genom död till liv – Påskljuset tänds.
Kristus är uppstånden – Livet vänder åter.
Mötet med den uppståndne – Det godas seger och evigt liv.
Skärtorsdagsmässa ﬁras den 17 april kl 19 i Fränninge kyrka
Skärtorsdagsmässan är dramatisk och motsägelsefull: Vi börjar med fest då vi minns
den sista måltiden Jesus åt med sina lärjungar, denna måltid som har blivit så speciell att
vi fortfarande minns den och fortsätter att ﬁra den så som Jesus ville att vi skulle göra.
Hur mycket av det som Jesus sagt är så spritt över jorden som nattvardens instiftelseord?
Dessutom får dess inledningsord oss att direkt tänka på, vad som hände sedan – ”i den
natt då han blev förrådd…”
I en och samma mening påminns vi om nattvardens ursprung och vad som sedan
skedde. Det är som att instiftelseorden bildar ett eget litet evangelium!
När vi sedan ﬁrat måltiden tillsammans, går vi mot Getsemane, lidande och korsfästelsen
genom att klä av altaret och förbereda kyrkan på långfredagen.
Långfredagsgudstjänst ﬁras den 18 april kl 11 i Fränninge kyrka
– en vandring med Jesus i korsets skugga.
Denna gudstjänst har en meditativ karaktär och har inte så mycket
gemensamt med det som vi i vanliga fall kallar för gudstjänst. Denna
dag har vi Jesu korsfästelse och död i åminnelse och det avspeglas
också i gudstjänsten.
Det förekommer ingen orgelmusik, utan där det överhuvudtaget ﬁnns musikinslag är
det något mindre instrument som får hjälpa till att bära psalmsången. Ibland sjunger
någon kör.
Textläsningarna handlar till stor del om Jesu lidande på korset och död, ur olika
perspektiv, som sedan utläggs i predikan.
Vi avslutar denna stilla stund tillsammans i bön vid korsets fot.
Ann-Louise Hedqvist
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Påskmässa ﬁras på påskdagen den 20 april kl 11
i Fränninge kyrka.
Genom död till liv. Påskljuset tänds.
Musikalen Liv av Lars Westberg framförs.
Recitatör Bengt Silfwerbrand.
Kyrkokören Himlaröster.
Tvärﬂöjt Emma Olsson.
Sångsolister Ann-Louise Löfberg, Gunnar Nilsson
och Bengt Fredriksson.
Emmausmässa ﬁras på annandag påsk den 21 april kl 18 i Fränninge kyrka.

Filmoteket i Fränninge
Datum 19/3
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Återträffen
Pub med eftersnack
Filmvisningen är gratis.

Datum 23/4
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Mig äger ingen
Pub med eftersnack
Filmvisningen är gratis.

Gudstjänster i Vollsjö församling
Med reservation för ändringar av tid och plats (kyrka)
– 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.
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Kör & musik
I vår församling ﬁnns ett rikt körliv med många olika körer och för alla åldrar.
Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och andra musikaliska händelser.
Fränninge församlingshem
Ansvarig körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stella Mix: åk 3-åk 6 kl 14-15.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 15.15-16.
OBS! Körfritids
I dessa dagar då logistiken blir ett alltmer viktigt moment
att ta hänsyn till, har vi beslutat att möta detta behov och
erbjuder fritids under torsdagseftermiddagen
i församlingshemmet. Det innebär att du kan åka med
bussen direkt till kören. När du inte sjunger, kan du ﬁka,
spela spel, pyssla, göra läxor, mm mm. Lena Carlsson, vår
församlingsvärdinna ﬁnns på plats under hela eftermiddagen.
Kyrkokören: Himlaröster kl 19–20.30.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt, Projektkör som samlas vid speciella tillfällen.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Övningstillfällen: 23/3, 13/4, 22/4 och 8/5.
Spontankör
Under året har vi prövat en ny form av kör i gudstjänsten, så kallad Spontankör,
som fallit väldigt väl ut. Den är precis det, som ordet Spontan betyder.
En öppen kör för alla. Och riktar sig till dig som just den dagen känner för och
har tid att sjunga i kören. Under hösten har vi varit mellan 6 och 12 sångare i
kören vi olika tillfällen. Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar
igenom dagens sånger.
I vår är det Spontankör vid följande tillfälle 23/3 kl.11 i Vollsjö.
För övriga datum se hemsidan eller dagspressen.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över vårens verksamhet, datum och tider hör av dig till Ingela Bertilsson.

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!
Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen
0416-301 07
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Ur kyrkböckerna
Avlidna
Bodil Andersson
Olle Andersson
Karl Erik Aronsson
Sig-Britt Andersson
Ann-Kristin Andersson
Erik Björkqvist
Siv Brantlind
Tarja Ekosaari
Kent Gyllin
Gunilla Jönsson
Jan Jeppsson
Margareta Jakobsson
Kajsa Jönsson
Fredrik Larsson
Gudrun Nilsen

Markus Nilsson
Anna Brita Persson
Ella Persson
Birgit Persson
Bengt Persson
Kurt Persson
Yngve Persson
Else Pehrsson
Rut Rosberg
Mikael Skog
Lars Svensson
Wille Svensson
Madelein Winborg
Susan Willmott
Jonny Åkerblom

i en ålder av
62 år
76 år
83 år
65 år
57 år
82 år
83 år
67 år
73 år
71 år
73 år
88 år
45 år
37 år
74 år

27år
83 år
88 år
93 år
64 år
86 år
91 år
104 år
96 år
46 år
81 år
86 år
31 år
58 år
66 år

Anna Malda
Elliot Robin Mårtensson
Adrian Per Michael Nordström
Theo Elvis Nyberg
Malte Albert Peter Olsson
Alexandra My Anette Olsson
Lilly Dagny Sonja Roos
Emma Ulrika Monica Roos
Isabella Roth
Leo Lars Stridsberg
Alicia Ida Strömberg
Lova Anna Maria Thörneby
Carl Eliot Werner
Nelly Malin Andersson

Döpta
Inez Oili Marie Aarnio
Freja Valdny Lisen Andersson
Wilma Maria Johanna Bengtsson
Minda Zola Elise Bergbring
Lucas Jan Emil Olsson
Elin Annie Maria Carlsson
My Karin Gustafsson
Vilgot Anders Hansson
Sigrid Annie Beata Hylén
Benjamin Sebastian Bo-Arne Hjertsäll
Emilia Maria Kristina Jönsson
Agnes Frida Elvira Lundström
Xander Wiking Sven Lönnqvist

Vigda
Katarina Olsson och Lars Erik Aarnio
Therese Flygare och Christoffer Fritzson
Harry Granqvist och Natasha Perkin-Svensson
Jonatan Hultberg Andersson och Alexandra Malm
Dennis Häggman och Emma Nyman
Sara Lundell och Emil Stridsberg
Håkan Mårtensson och Nina Olofsson
Gabriella Andersson och Johan Nilsson
Christoffer Persson och Anna Hansson
Anna Persson och John-Erik Persson
Alexander Georgsen och Tan Shu
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(Reservation mot eventuella fel)

Stor vandringshelg 6-8 juni

Målet är att få än ﬂer att upptäcka pilgrimsleden Lund – S:t Olof.
Längs pilgrimsleden ligger Vollsjö församlings fem kyrkor:
Öveds kyrka, Brandstad kyrka, Ö Kärrstorps kyrka, Vollsjö kyrka och Fränninge kyrka.
Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg, lyder talesättet. Och i gott sällskap med vänner
och likasinnade skulle man kunna tillägga. I vår strävan att utveckla leden mellan Lund och S:t Olof
har vi knutit många trevliga bekantskaper med stort engagemang för leden. T.ex. har det i samarbete
med Svenska Kyrkan tagits fram en karta över leden, en digital version skall även läggas upp, liksom
att stolpar skall placeras ut för vägledning. Infrastrukturen är m.a.o. på god väg. Och skam vore
annars då leden har legat där i 800 år, men en sådan aktningsvärd ålder medför även vissa ledbesvär
- så mer behöver göras. I skrivande stund tas en guidebok fram, där leden på ett lättsamt och tillgängligt sätt beskriver byar och landskap, såväl som skrönor från förr. Matz Jörgensen är historiker
och den som författar merparten av texterna. (Guideboken trycks i 5 000 ex. och distribueras fritt
till alla byar som ställer upp under vandringshelgen.) Vi kommer även att annonsera i de större
lokaltidningarna samt skicka ut en pressrelease gällande vandringshelgen. Pastorat och församlingar
kommer att slå upp portarna till kyrkor och församlingshem, där det bjuds på pilgrimsvandring,
kontemplation och förhoppningsvis kyrkkaffe med hembakat. Vandring är huvudtemat men det
är minst lika viktigt att den lokala prägeln framgår. Kulturen skall även den ha sin plats, alltifrån
vernissage med lokala konstnärer till matproducenter som saluför närproducerade godsaker. Den
stora vinsten ligger i att få igång en levande led – en led som attraherar folk från när och fjärran.
För vi har begåvats med en underbar led med en unik kulturhistoria. Låt oss vara stolta över denna
led och låt oss visa upp denna till hälften fördolda skatt, denna helg då nationaldag och pingsthelg
sammanfaller.
Martin Hellryd
Projektledare för Vandra i Skåne – ett samarbetsprojekt
mellan Leader Lundaland & Ystad-Österlen
m: 0709 73 41 21
w: www.vandraiskane.se
e: vandraiskane@lundaland.se
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HAPPIEND

GLENNHELLEN PRODUKTION PRESENTERAR

GLENN WISH & HELENE PERSSON

BILJETTPRIS: 180 KR. INSLÄPP 18.00
BILJETTER: ICA NÄRA I VOLLSJÖ,
THULESLUNDS MÖBLER & TURISTBYRÅN I SJÖ
S BO

13

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.


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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En gudstjänst i kärlekens och vigselns tecken!

FRÄNNINGE
KYRKA
ÖVEDS KYRKA
268/6
majklkl1111
Spontankören
medverkar
Löddeköpinge
kyrkokör
medverkar
Musik och texter är inspirerade av vigselritualet.
Är ni gifta, kan ni minnas er vigsel och
gemensamt med andra par förnya vigsellöftena.
Skall ni gifta er? Kom och bli inspirerad!
Utställning av församlingens brudkronor!

Känner ni par som kanske går i giftastankar men som
ännu inte ”gjort slag i saken”? Bjud med dem!
Och såklart era tärnor, marskalkar, näbbar
och alla andra ni känner som gillar vigslar!
Efter gudstjänsten ﬁnns det möjlighet att se på kyrkan och boka vigsel!
Varmt välkomna!
Ann-Louise Hedqvist och Ingela Bertilsson
15

Mötesplatser
Kyrkans babycafé på måndagar
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö Kärrstorps församlingshem måndagar 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.
Torsdagsöppet för föräldrar och barn
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Ö Kärrstorps församlingshem
på torsdagar mellan kl 9 och 12. Tillsammans ritar, målar, spelar spel och pysslar vi.
Fika till självkostnadspris. Ibland ﬁrar vi vardagsgudstjänst.
Information om verksamheten: Lena Carlsson.
Miniorerna på måndagar
Barn, från förskola till 6:e klass, träffas i Ö Kärrstorps församlingshem
på måndagar kl 13.30-17. 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.
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!
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Öppet Hus i Ö Kärrstorps församlingshem
En gång per månad under terminstid bjuder vi in till Öppet hus i
Ö Kärrstorps församlingshem. Vi serverar kaffe/te med tilltugg och
avslutar varje träff med en andakt. Vi börjar kl 13.30 och håller på
till kl 15.30. Vårens gäster: 12/3 Maj-Lis och Kaj Lagnebo, 9/4
Birgitta Nilsson och Gunilla Kruse från Sjöbo och 14/5 John och Knut.
Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i januari-april och 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.
Stick- och pysselcafé på Pastorsexpeditionen i Vollsjö
Pastorsexpeditionen på Vollsjö torg: Församlingen bjuder på kaffe och tilltugg.
Ta med stickor, garn eller annat handarbete samt ett glatt humör! Datum för våren:
18/3. För information om verksamheten ring Ann-Louise Hedqvist.
Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Starrarp – Första tisdagen i månaden kl18.30.
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.
Andakt på Solkullen i Vollsjö
Första onsdagen i månaden kl 14 ﬁras det andakt på Solkullen. Andakten är
öppen för alla.
17 april Skärtorsdagsmässa kl 14.
24 april Vårsånger med Stella Mix och Stjärnorna under ledning av
Ingela Bertilsson kl 14.
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Våren och försommaren – Ett axplock
MARS
9 Livets pärlor i Vollsjö kyrka med
musikerna Åsa och Anders Brolin
kl 18

12 Församlingsafton med Disneytema
i Fränninge församlingshem kl 19
Stjärnorna och Stella Mix bjuder på
sina favoritsånger från olika Disneyﬁlmer. Kaffeservering.
Svängigt, visor och små pianostycken.

16 Konﬁrmandernas egen mässa
i Vollsjö kyrka kl 11
Denna mässa har konﬁrmanderna
arbetat fram tillsammans och de kommer
bland annat att leda böner som de
själva formulerat och predika.
Kom och stötta församlingens framtid
med din närvaro denna dag!

Åsa och Anders Brolin är syskon, från
Huskvarna och Ölmstad och de arbetar
som frilansmusiker.

De har båda gått på Vadstena folkhögskolas musiklinje och därefter läst
till musiklärare på Musikhögskolan
Ingesund i Värmland. Sedan de slutade
där har de arbetat deltid med att musicera 16 Ungdomsgruppen åker till
i kyrkor, både tillsammans och tidigare Kristianstad för att se musikalen
Dracula
också i sångkvintetten Akacia.
23 Kontraktsdag för Svenska
kyrkans Internationella arbete
i Sövestad

Sedan nästan tio år tillbaka är
frilansandet deras huvudsakliga arbete.

26 Melodikrysset med Sambandet
från Öved i Ö Kärrstorps
församlingshem kl 19
18

29 Barn- och vuxenloppis i Fränninge
församlingshem kl 10-13
Boka bord hos Lena Carlsson.
APRIL
6 Gospel i Fränninge med
Jonas Engström
Alla som vill sjunga gospel är välkomna
till församlingshemmet i Fränninge,
där vi sjunger under gospelfantasten
Jonas Engströms ledning.
Anmälan senast 29/3, för matens skull.
Dagen avslutas med gospelgudstjänst
i Fränninge kyrka kl.18.00.
8 och 10 Påsklandskapsvisning i
Fränninge kyrka bild
Vi berättar om påskens glada budskap
med hjälp av påsklandskapet i Fränninge
kyrka. Landskapet består av dockor
(Jesus, kvinnor, lärjungar, barn), tittskåp
och blommor.Visningen riktar sig till
förskole- och skolklasser upp t o m
mellanstadiet.
9 Påskkonsert med Kulturskolan och
Margareta Ringehim i Öveds kyrka
kl 18.30
13 Mässa på Palmsöndagen med
Sopplunch i Ö Kärrtsorp kl 11
Svenska kyrkans fasteinsamling – Allt för
att utrota hungern avslutas. Enkel soppa
efter gudstjänsten som kyrkorådsledamot
Barbro Johansson har lagat och Öveds
syförening har bakat bröd.
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24 Vårsånger med Stella Mix och
Stjärnorna på Solkullen kl 14
26 Konﬁrmation i Fränninge
kyrka kl 11
Äntligen är det dags!
Då kommer ungdomarna i vår
konﬁrmandgrupp att bekräfta sitt
dop i konﬁrmationsgudstjänsten.
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. Konﬁrmationstiden
vill följa dem en bit på denna väg,
genom att ungdomarna tillsammans
med varandra och oss vuxna får
diskutera och reﬂektera över livets
stora frågor och hur Gudstron kan
sättas i relation till livet här och nu.
Men vår tid tillsammans upphör
inte i och med konﬁrmationen.
I höst kommer vi att ha återträff
med lunch, där vi bl a kommer att
samtal om vad vi tyckte om
konﬁrmationsgudstjänsten och
om vår ungdomsgrupp.
Mer information om detta kommer
ut till konﬁrmanderna under våren.

MAJ
4 Vårkonsert med andakt i
Öveds kyrka kl 19
med Drängakören under ledning
av Ingela Bertilsson. Kaffemingel.

21 Vårlunch i Fränninge
församlimgshem kl 11.30-13.30
Musikunderhållning Kaj Wirebook.
Föranmälan till Pastorsexpeditionen
(100 kr).

9 Ungdomsgruppen åker på läger
till Åkersberg

25 Gudstjänst i det fria,
Hårderupshults bokskog kl 11
Fränninge LRF och Kyrkokören
Himlaröster medverkar.

10 Vårkonsert med Glenn Wish
och Helen Persson
Även Himlaröster, Drängakören och
Tösakören medverkar. Inträde.

29 Pilgrimsvandring från Brandstad
kyrka till Öveds kyrka kl 9
”Gud ﬁnns över allt”
Vill du vandra med andra – men ändå
med dig själv och ditt innersta som
närmsta sällskap?

11 Djurgudstjänst kl 11
på Lekplasten i Bjärsjölagård
Ta med ditt (hus)-djur och få det
välsignat. Korvgrillning.

Traditionsenlig vandring på Kristi
himmelsfärdsdag, från Brandstad
kyrka till Öveds kyrka, för att där ﬁra
pilgrimsmässa kl 11. Efter gudstjänsten
serveras en enkel lunch. Vi vandrar
mestadels på grusstigar men det kan
ﬁnnas grenar och/eller nedfallna träd
ibland på vägen, så rejäla skor och
kläder efter väder är att rekommendera.
Vi tar en liten paus längs vägen, samt
några stopp för korta andakter.
I år skall vi prova att gå större delen
av vägen under tystnad.
Start från Brandstad kyrka kl 9.

© Fotograf Ann-Louise Hedqvist

18 Hemvändardag i Ö Kärrstorps
kyrka Gudstjänst kl 11.
I gudstjänsten medverkar Trio Österlen
med programmet ”Jag har bott vid en
landsväg” Pia Beijer, violin
Kerstin Bengtsson, nyckelharpa
Jan Cederblad, cello, Mats Nilsson,
sång. Kyrkkaffe i församlingshemmet
efter gudstjänsten.

I projektet Pilgrim Österlen ﬁnns en
del planerade vandringar i vår: 30/3
från Rörum till S:t Olof, 27/4 från
Södra Mellby till S:t Olof, 25/5 från
Mariavall till S:t Olof.
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JUNI
2 Dockteater med Margareta Ringheim i Ö Kärrstorps
församlingshem kl 13
Avslutning för Miniorerna. Teatern är öppen för alla.
3 och 4 Födelsedagsfest för alla som fyllt 75 år
eller mer på Ågården
Personlig inbjudan kommer att gå ut med anmälan.
Musiker Henrik Feldt underhåller med programmet
”En salig blandning”. Ett blandat program med allt från
egan tonsättningar till sånger av våra mest kända låtskrivare.

Kyrkofullmäktige i Vollsjö församling 2014-2017
Ordinarie ledamöter:
Ordf. Barbro Johansson
Ann-Louise Löfberg
Lars Ohlsson
Yvonne Nilsson
Sven Åkerblom
Bo Mårtensson
Ingrid Andersson
Arvid Persson
Ingemar Ryberg
Jan-Erik Andersson
Christian Persson

Mattias Haglund
Ingrid Berntsson
Irhammar
Eva Sörensson
Bengt Silfwerbrand
Staffan Birkegård
Per-Åke Henriksson
Gunilla Christensson
Liz Allansson

Ersättare:
Helena Ohlsson
Inge Andersson
Ann-Britt Åkerblom
Eva Alenbratt
Lena Åkerblom
Carola Haglund
Ann-Kristin Widén
Per-Ove Ottosson
Yngve Nilsson
Otto Ramel

Kyrkorådet i Vollsjö församling 2014-2017
Ordinarie ledamöter:
Ordf. Lars Ohlsson
Yvonne Nilsson
Ann-Louise Löfberg
Sven Åkerblom
Bo Mårtensson
Ingrid Andersson
Barbro Johansson
Arvid Persson

Ingemar Ryberg
Jan-Erik Andersson
Erica Lillö
Ersättare:
Christian Persson
Mattias Haglund
Eva Sörensson
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Bengt Silfwerbrand
Staffan Birkegård
Per-Åke Henriksson
Gunilla Christensson
Liz Allansson
Helena Ohlsson
Ingrid Berntsson
Irhammar

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

Kyrkovaktmästare:
Arbetande förman Jan Håkansson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
jan.hakansson@svenskakyrkan.se
Ingemar Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Ann-Christin Håkansson
0416-301 14, sms 0706-85 73 71

Tel: 0416-301 07
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Säsongsarbetare:
Ann-Christin Månsson 0706-48 86 75
Gertrud Svensson 0706 - 48 86 77
Viggo Månsson 0706 - 48 86 78
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Margaretha Theodorsson
Ola Jönsson

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl 10-12.
Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl 10-11, torsdag kl 10-12.
Telefonsvarare ﬁnns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.

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

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

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Vik. Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
åke.g.olsson@svenskakyrkan.se

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

Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

OBS! Vi som arbetar i Vollsjö församling
har fått nya telefonnummer, som är fasta
nummer. Om du ringer det fasta numret
kopplas du automatiskt till våra mobiler.
Om du vill sms:a ringer du våra
mobilnummer.

Barn- och ungdomsledare och
värdinna:
Lena Carlsson
0416 301 16, sms 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se
Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
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GUDSTJÄNSTER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

MARS

9
16
23
30

1 SÖN I FASTAN
18 Gudstjänst med Livets pärlor
Vollsjö kyrka
2 SÖN I FASTAN
11 Konﬁrmandernas egen mässa
Fränninge kyrka
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
11 Gudstjänst Vollsjö kyrka
MIDFASTOSÖNDAGEN
11 Mässa Vollsjö kyrka

APRIL

2
6
13
17
18
20
21
27

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen i Vollsjö

MAJ

4
11
18
25
29

3 SÖND I PÅSKTIDEN
19 Vårkonsert med andakt
Öveds kyrka
4 SÖND I PÅSKTIDEN
11 Djurgudstjänst
Lekplatsen i Bjärsjölagård
5 SÖND I PÅSKTIDEN
11 Gudsjänst med hemvändardag
Ö Kärrstorps kyrka
25 BÖNSÖNDAGEN
11 Gudstjänst i det fria
Hårderupshult
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
11 Mässa i Öveds Kyrka. Pilgrimsvandring kl 9 Brandstad-Öved.

5 SÖND I FASTAN
18 Gospelgudstjänst Fränninge kyrka

JUNI

PALMSÖNDAGEN
11 Gudstjänst Ö Kärrstorps kyrka

1
8
15

SKÄRTORSDAG
14 Skärtorsdagsmässa på Solkullen
i Vollsjö
19 Skärtorsdagsmässa Fränninge kyrka
LÅNGFREDAG
11 Långfredagsgudstjt. Fränninge kyrka
PÅSKDAGEN
11 Påskdagsgudstjt. Fränninge kyrka
ANNANDAG PÅSK
18 Mässa Fränninge kyrka
2 SÖND I PÅSKTIDEN
11 Gudstjänst Vollsjö kyrka

1 SÖND F PINGST
11 Mässa Vollsjö kyrka
PINGSTDAGEN
11 Gudstjänst ”Kärlekens lov”
Fränninge kyrka
HELIGA TREFALDIGHETS DAG
11 Mässa Brandstad
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

