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Fotograf Ellen Stenman

Sommar i Vollsjö församling
På framsidan av denna tidning ser ni några av församlingens
konﬁrmander som konﬁrmerades den 26 april i Fränninge kyrka.
Varje år får tiotusen 15-åringar bättre självkänsla, som en direkt
följd av att de konﬁrmeras i Svenska kyrkan. Det är faktiskt så. En
tredjedel av alla som konﬁrmeras säger att de har fått bättre självkänsla av det som de har varit med om under sin konﬁrmationstid.
Konfirmanderna får under sin konfirmation möjlighet att
tillsammans med ledare prata om viktiga frågor i en människas liv. Det allra viktigaste
är att konﬁrmanderna får känna att de duger och att de får vara sig själva.
Om konﬁrmanderna så skulle glömma allt de lärt sig efter sin konﬁrmationstid-om de
inte minns en enda psalm, bön eller Jesusberättelse, om de inte kommer ihåg ett enda
samtal om gudsbilder, tro eller identitet, om de tappar bort sin konﬁrmationsbibel
- så skall de i alla fall ha fått med sig en sak: Varenda en skall ha känt sig riktigt
omtyckt under sin konﬁrmationstid!
Tiotusen femtonåringar får bättre självkänsla varje år. Det måste påverka samhället.
Det måste bli ringar på vattnet att så många får känna sig utvalda, omtyckta och satta
i ett sammanhang säger forskaren Jonas Bromander. I sin rapport ”En tid fylld av
mening” bekräftar Joans Bromander att många unga vittnar om konﬁrmandtiden
som meningsbärare.
– Att stärka identiteten handlar om att vara tydlig med vad konﬁrmationen
är, ett tydliggörande av dess kärna. Rapporten bekräftar att det är möjligt, då
det visat sig att ﬂera av kyrkans kärnfrågor upplevts som meningsbärande för
konﬁrmandtiden, säger Jonas Bromander.
Till hösten börjar ännu ett konﬁrmandgäng sin konﬁrmationstid i Vollsjö församling.
Vi hoppas att tiden skall bli meningsbärande även för dem.
Erica Lillö
Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
Vill du ha information om församlingens verksamhet hem på din mejl?
Mejla oss!
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Personalinformation
Hej…och hej då?
Den 1 september 2009 kom jag till Vollsjö församling. Efter
att ha varit i Genarp mina första två år som präst – först som
pastorsadjunkt det första året som vigd och sedan på en projekttjänst -var det med stor spänning och förväntan jag tillträdde
en fast tjänst med många utmaningar och möjligheter.
Under åren har jag träffat ett antal konﬁrmander, startat en
ungdomsgrupp som bland mycket annat har skapat rockmässor, (exempelvis den
stora vi hade på biskopsvisitationen, den som biskopen tyckte att den var en ren
fröjd att ﬁra!), varit mycket duktiga unga ledare för konﬁrmanderna och ibland
bara myst tillsammans med gympa, pizzakvällar eller glöggﬁka.
Förutom förmånen att få låna dessa unga människor ett tag och få vara en del
av deras livsresa, har jag mött er församlingsbor på stickcaféer, Öppna hus,
församlingsaftnar, olika kampanjer, i samband med kyrkliga handlingar och i
församlingens gudstjänstgemenskap.
Det har varit händelserika år och nu är det dags att gå vidare. Den 2 juni börjar
jag i Blentarps församling – och dit är det ju inte så långt!
Med önskan om Guds välsignelse till er alla,
Ann-Louise Hedqvist komminister i Vollsjö församling

Tack Ann-Louise!
Vi önskar Ann-Louise lycka till på sin nya tjänst i Blentarps församling.
Ann-Louise har betytt mycket för många i Vollsjö församling, jag tänker
främst på alla ungdomar.
Tack för ditt arbete.
Erica Lillö
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Hej!
Mitt namn är Ola Jönsson och den 1 april började jag min
anställning som kyrkogårdsarbetare i Vollsjö församling. Jag
är 25 år, född och uppvuxen på en gård utanför Vallarum.
Under skoltiden arbetade jag under många somrar som vikarie
på Fränninge kyrkogård, så jag har erfarenhet av kyrkogårdsarbete. Närmast kommer jag från en anställning hos Johans
Järn i Anderslöv där jag arbetade som försäljare och mekaniker
inom park- och trädgårdsmaskiner.
På min fritid tycker jag om att jaga och att hjälpa till på lantbruket hos min far
men även hos andra lantbrukare i bygden.

Välkommen Ola!
Vi hälsar Ola Jönsson välkommen i arbetslaget och hoppas att han skall trivas
med sina nya arbetsuppgifter hos oss.
Erica Lillö
Kyrkokamrer Åke Olssons visstidsanställning har förlängts.
Åke kommer vara kvar hos oss t o m siste december 2015.

Svenska kyrkans fasteinsamling ”Allt för att utrota hungern”
Fasteinsamlingen i Vollsjö församling gav totalt 9 503 kr.
Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidrog till att utrota hungern i vår värld!
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Biskop electus – ny biskop är vald i Lunds stift
Detta är Johan Tyrberg biskop i Lunds stift från och
med den 25 augusti 2014.
Min ålder: Jag är 50 år.
Min familj: En fru och tre barn: 23, 21 och 18 år.
Detta gör mig upprörd: Översitteri och maktmissbruk.
Detta gör mig glad: Medmänsklighet och kärleksbevis.
Gör jag gärna på min fritid: Umgås med familj och
vänner. Jag läser gärna och skriver en del. Försöker
njuta av livet.
Detta drömmer jag om: Att olika kyrkliga traditioner
ska kunna visa större respekt för varandra.
Senast lästa bok: Jag läser ofta ﬂera samtidigt och har nu två böcker på gång:
Tsar Putin av Anna Arutunyan och Tiggarﬂickan av Alice Munro.
Senast sedda ﬁlm: Ray en ﬁlm om Ray Charles.
Favoritmusik: Nessun Dorma av Puccini (älskar avslutningen att ”i ljuset ska
jag segra”), The Summer of 69 av Bryan Adams (vet inte varför), och Älska
mig nu av Björn Afzelius.
Nedan följer en intervju med Biskop JohanTyrberg

Lunds näste biskop: “Jag är en visionär”
Han beskriver sig som visionär. Ständigt på väg mot något nytt. Men alltid
med församlingen närmast hjärtat. Den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, 50,
till biskop i Lunds stift.
Har det sjunkit in än att du ska bli biskop?
– Det börjar lägga sig lite nu. I början var det fullständigt upp och ner. Rena
tumultet. När de första personerna tog kontakt och frågade om jag ville ställa
upp i valet tog jag det som ett skämt. Jag trodde nog att det var ganska riskfritt
att ställa upp, säger Johan med ett skratt.
Det var först inför den andra valomgången som han tänkte tanken att det
faktiskt kunde bli han som blev stiftets 69:e biskop. Johan ﬁck 71 procent av
rösterna i den andra valomgången. Ett så starkt stöd hade han inte väntat sig.
5

Berätta om när du ﬁck beskedet. Du satt i bil från Karlshamn till stiftskansliet i Lund med rösterna från ditt kontrakt?
– Det var tur att jag satt på passagerarsätet. Jag hade mobilen i knät när det
ringde. Det stod Antje Jackelén på displayen eftersom jag har henne i kontaktboken. Hon meddelade att jag hade blivit biskop electus, hon gratulerade och
sa att jag fått mer än 70 procent av rösterna.
Vad tänkte du då?
– Att det är bra att jag sitter ner och att jag inte behöver hålla i någon ratt.
Det gick runt i både huvud och mage och överallt på något sätt. Samtidigt
tänkte jag att jag inte har någon aning om vad jag ger mig in på. Men det
kändes bra att det var ett så starkt stöd. Människor har valt mig, jag har inte
trängt mig på. Det känns hedersamt. Jag känner mig ödmjuk inför det.
Du har lång församlingserfarenhet. Var tror du att du har för nytta av det
i ditt jobb som biskop?
– Jag har lång och bred erfarenhet från olika församlingar. Det innebär att jag
har en medvetenhet om församlingars inneboende olikheter. Det är en väldig
skillnad på en församling med 5 och 35 anställda och mellan glesbygd och
stad. Vilken typ av stad man bor i kan påverka vem som engagerar sig. Vi som
präster måste lyssna in oss i vilken typ av församling vi är.
Är vi bra på det inom kyrkan?
– Många av oss präster tänker nog efter studierna att ”Detta vill jag” och det
är bra att tänka så. Men det är inte säkert att det är just det som församlingen
behöver där man hamnar.
Du pratar mycket om att du vill utveckla församlingsverksamheten.
Hur menar du då?
– Det är i församlingen som kyrkan händer. Det är där möten uppstår och
evangelium förkunnas i ord och handling. Det är viktigt att vi är en episkopal kyrka. Vi är ingen företagskoncern med en liten grupp människor som
bestämmer vad alla ska göra i varje enskild situation. Jag vill vara en lyhörd
biskop inför det och i gengäld får församlingen vara lyhörd gentemot stiftet.
Mitt sätt att visa vägen utgår från församlingens behov.
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Stiftet består av 169 församlingar, alla med olika behov.
Hur ska du lyckas med det?
– Man ska lyssna och påverkas, men det är inte så att alla får sina önskemål
uppfyllda. Det ingår i arbetet att sätta gränser för en del. Jag hoppas att jag är
en god lyssnare. Jag försöker att träna på det i alla fall.
I biskopsarbetet ingår tillsyn. Hur ser du på visitationer?
– Det blir en paus i visitationerna i minst en termin. I höst ska jag fundera ut
när och hur de ska komma igång. Jag vill synas i församlingarna vid visitation
men även vid andra besök. Visitationerna är ett bra instrument eftersom det
blir ett fördjupat möte. Jag ska försöka att synas både i församlingarna och på
stiftskansliet. Nationellt och internationellt. Det blir utmaningen.
Hur ska du lyckas med det?
– Jag får arbeta fram en form för det. Som kyrka gäller det att svara på de
frågor som folk ställer. Men det går inte att vara överallt. Det handlar om
prioriteringar och att vara närvarande till hundra procent där jag är.
Är du en ordningsmänniska?
– Jag behöver folk som håller igen. Någon beskrev mig som en ballong.
Då behövs det en lina som håller fast den i marken. Jag fungerar lite som en
kirurg. Jag gör ingreppet och sen får andra sy igen och sätta plåster medan jag
ger mig på nästa utmaning.
Är du en person med stora högar papper på skrivbordet?
– Jag har högar som kan se kaotiska ut, men jag vet exakt vilket papper jag ska
ta tag i nästa gång och det är sällan något papper försvinner. Och jag blir alltid
klar i tid, om än inte i våldsamt god tid. Så har jag nog alltid varit.
Berätta om dig själv!
– Jag är visionär, ständigt på väg mot något nytt. Nu ska du ha samma jobb
15-17 år framåt.
Hur känner du inför det?
– Det ska bli spännande. Jag har varit sju år i Karlshamn där jag är nu och så länge
har jag aldrig varit någon annanstans. Men jag hade gärna stannat i Karlshamn om
jag inte blivit biskop. Samma tjänst kan ju erbjuda nya utmaningar.
7

Hur ska du göra för att behålla energin och entusiasmen så länge?
– Just nu känns det inte som något större problem! Jag tror att det sker i
mötet med människor omkring mig. Jag bärs fortfarande av idéer och projekt
som jag skulle lansera i Karlshamn ett par år framöver.
Vad i din uppväxt har präglat dig?
– Mina föräldrar bekände sig som kristna, men vi var inte i kyrkan varje söndag.
Jag hade en nyﬁkenhet men ingen vilja att bli präst som barn. Vi ﬂyttade ofta.
Jag är uppvuxen i Norra Skåne och kring Ystad. Far jobbade inom bankvärlden
och hans jobb bestämde vart vi skulle ﬂytta. Mor arbetade som lärare.
Ledde ﬂyttandet till en rotlöshet?
– Jo, eller att jag har rötterna på annat sätt, förankrad i människor snarare än
platser. Jag är en person som gillar nya utmaningar och äventyr. Flyttandet som
barn har gjort att jag fortsatt att ﬂytta som vuxen – bland annat till Blekinge och
Tyskland.
Johans väg till att bli präst var varken okomplicerad eller spikrak. Nyﬁkenheten
kring Bibeln som föddes vid konﬁrmationen ledde till att han fortsatte att läsa
den och böcker om Bibeln. Johan hade tankar på att bli skådis, jägmästare eller
jobba med naturvetenskap. Senare funderade han på att bli psykolog och läste en
termin psykologi under militärtjänsten. Johan bestämde sig för att bli läkare, men
kom inte in. Han sökte vårdlinjen på gymnasiet och jobbade på sjukhuset i
Kristianstad efter muck. I samma veva sökte han till den religionsvetenskapliga
linjen i Lund. Johan trivdes bra och upptäckte att man framförallt får arbeta
med människor. Han antogs som prästkandidat, men beskriver hela studietiden
som en kamp om vad han skulle bli. Några enskilda händelser, några samtal och
ﬂera möten gjorde att han till slut bestämde sig för att sökta till pastoralinstitutet.
– Jag tänkte att ”man behöver inte arbeta som präst hela livet…” Det är nu 24
år sedan och nu vill han inget annat.
Hur ser du på ledarskap? I din blogg skriver du ”att leda är att älska”.
Vad menar du med det?
– Det är väl en bra rubrik? Jag menar att leda handlar om att möta människor
och gå före på ett sådant sätt att folk vill gå efter. Att leda handlar inte om att
få folk att göra något utan om att få folk att vilja göra något.
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Det måste ﬁnnas en aspekt av kärlek med då. Ledarskapsfrågor är jätteintressanta
eftersom det handlar om människor. Johan beskriver ledaren som en konstnär.
– Att leda handlar om att kunna se det som ännu inte syns och att göra det
tydligt. Jag sätter människor omkring mig högt. Jag vill inte se människor som
redskap i en redskapsbod som man bara plockar fram när man behöver dem.
Johan förklarar gärna i liknelser. Han berättar hur han vill behandla människor
som en champagneﬂaska snarare än som en tandkrämstub. Ur en tub klämmer
man ut innehållet och slänger sedan tuben när man inte längre har användning för
den. I stället pratar han om champagne-effekten. När man som chef lämnar ett
ställe ska de anställda helst vara så omskakade att de exploderar och bubblar
över av positiv energi som frigörs av glädje.
Hur ska du göra för att hålla ihop stiftet och skapa en vi-känsla mellan
Skåne och Blekinge trots det geograﬁska avståndet?
– Man hinner köra från Karlskrona till Lund på en dag och ändå hinna göra
ett arbete. Man kan pendla ganska långt på en dag. Det handlar om att vara
medveten om att det ﬁnns lite olika kultur och struktur i stiftet, mellan Skåne
och Blekinge och mellan stad och land. Det handlar om att göra det synligt
att olika delar berikar varandra. Det ska bli spännande. Det är ett rikt stift
med stor variation som det gäller att använda sig av. Jag vill fungera som en
enande kraft.
Du har sagt att du vill att kyrkan ska synas i alla delar av samhället.
Kan du utveckla det?
– Vi sysslar inte med den formen av verksamhet som kulminerar vid en viss
tidpunkt. Som att man har scouterna på tisdag, kyrkan på onsdag och fotboll
på torsdag. Kyrkan ﬁnns med hela tiden som en bakgrundsfärg. Jag tror på att
bli en samtalspartner med det övriga samhället, kommunen, näringslivet och
föreningslivet. I Karlshamn har församlingen exempelvis varit aktiv vid stadsfestivalen. När staden har jubileum är vi med för att visa att vi fanns här när
staden bildades. Samtidigt tycker jag att vi ska vara med i olika sammanhang
utan att göra anspråk på att vi har rätt. Jag har alltid varit öppen mot frikyrkor,
andra religioner och ateister. Det är viktigt att visa att vi inte utgör något hot.
Om pingstkyrkan ringer och frågar om jag kan komma och predika så kommer
jag utan att jag tvunget behöver dela alla deras åsikter.
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Inför biskopsvalet ﬁck Johan Tyrberg en del frågor via mejl.
– Någon var orolig för att jag var för konservativ och någon för att jag var för
liberal. Sanningen ligger nog någonstans däremellan.
Var står du rent teologiskt?
– Jag har svårt att sätta en etikett på mig själv. Som student var jag engagerad i
studentrörelsen Credo som betraktas som konservativ av vissa. Men det fanns
en stor bredd där. Jag tycker att vi har en bra kyrkoordning och är exempelvis
positiv till ordningen med samkönade äktenskap. Jag tycker att det är den
kristna kyrkans plikt att visa på allas lika värde. Fast jag tycker att vi i kyrkan
fördjupar oss för mycket i sexualpolitik egentligen. Vi gör frågorna om äktenskapet
större än vad de är i Bibeln. Därmed inte sagt att det är oviktigt.
Är du feminist?
– Det var en mycket intressant fråga. Feminist betyder olika i olika sammanhang.
Om det handlar om allas lika värde så Ja. Fast jag använder inte termen feminist
själv. Jag pratar hellre om allas lika värde.
Hur ser du på Bibeln?
– Det går inte att tolka Bibeln bokstavligt och samtidigt vara intellektuellt trovärdig.
Den måste tolkas på nytt i varje ny tid. För mig har Bibeln varit viktig sedan
konﬁrmationen, det är där jag hämtar min kunskap om Gud. Men texterna
är skrivna av någon i ett visst sammanhang och man måste ta hänsyn till
skribentens plats och språk. Vi har olika sätt att uttrycka oss beroende på den
kultur och tid vi lever i. Det betyder inte att jag tycker att man ska relativisera
Bibelns betydelse. Det är inte som vilken bok som helst. Bibeln är Guds ord.
Vilka är dina hjärtefrågor som du kommer att lyfta som biskop?
– En del sker av sig självt tänker jag. Ledarskap, att vara församlingsnära och
en kyrka i samhället och världen i dag. Men även en centrering kring Jesus och
att använda Bibeln som kunskapskälla om vem Gud är.
Vilka stora interna frågor behöver du ta dig an?
– Ibland är vi rädda för varandra inom kyrkan. Ibland ﬁnns en rädsla för att
prata om vår tro. Vi måste tolerera att vi tolkar vår tro olika. Sen är det inte så
att alla får tolka Bibeln hur de vill. Vi har vår kyrkoordning och den gäller.
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Hur tänker du kring kvinnoprästmotståndare, som fortfarande ﬁnns
inom kyrkan?
– Det handlar om att våga samtala och inte vara rädd. Men man kan inte bli präst
om man inte accepterar kyrkoordningen och att det ﬁnns kvinnliga präster.
Samtidigt vet vi att de ﬁnns.
– Jo, men problemet är mindre än vad man gör det till. Det ﬁnns olika typer
av kvinnoprästmotståndare och olika sammanhang. Det handlar om att lyssna.
Vi har olika syn på sakramenten ibland, kring hur vi ﬁrar nattvarden till exempel.
Det kan man inte göra hur som helst.
Hur ser du på Sverigedemokraterna?
– Jag tycker att det avgörande är vad den enskilde sverigedemokraten säger
och tycker. Det är inte medlemskapet i någon förening i sig som är avgörande.
Kommer du att viga präster som är Sverigedemokrater?
– Det har jag inget emot. Men jag kommer att ställa frågor om människosyn
och syn på ﬂyktingar och så. Man kan inte vara rasist och präst. Samtidigt
kan det ﬁnnas rasism bland andra människor än de som är med i ett speciﬁkt
parti. Det är själva åsikten som är problematisk – inte medlemskapet.
Vi ser krigsrubriker om kyrkan i kris, minskat medlemsantal och färre dop.
Vad säger du om det?
– Det är ett tecken på att människor inte tycker att kyrkan är relevant och
viktig för dem. Det är kanske viktigare för oss att få dem att se att kyrkan är viktig
snarare än att de blir medlemmar. Det handlar om att anpassa verksamheten.
Sen tror jag att medlemskapet hänger med automatiskt.
Du syns i bloggar, på twitter och facebook. Varför är det viktigt för dig?
– Jag vill möta människor med evangeliet där de är. Då får man använda de
medier som står till buds. Förra året trendade exempelvis ”Kristus uppstånden”
på twitter. Det vittnar om att twitter är viktigt inom kyrkan i dag.
Biskop Antje har utsatts för en del näthat. Hur ser du på det?
– Som offentlig person får man vara beredd på att människor har åsikter om
mig och att de uttrycker vad de tycker. Ibland kan man ha svårt att följa deras
resonemang. Men rent hat ska man inte acceptera.
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Gillar du att synas och höras?
– Jag har inget emot att stå i centrum ett tag om jag får bära fram mitt budskap.
Men det är inget självändamål. Jag låter gärna andra sakkunniga komma till
tals i media.
Du gick på puben efter segern och Antje har haft after work på sina visitationer.
För du vidare öltraditionen?
– I Karlshamn har vi dels haft after work men även after mass ibland. Då går
vi till puben efter mässan.
Är puben ett bra ställe att vara kyrka?
– Jag tror det. Jag möter inte bara mäniskor i kyrkan. Jesus mötte också folk
på puben.

Intervju Anna-Karin Olsson
anna-karin.olsson@svenskakyrkan.se

Foto: Frank Luthardt/Sveriges Radio.
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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 15.45-16.45 Start 28/8
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2kl 14-14.40 Start 28/8
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. Start 28/8
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt, Projektkör som samlas vid speciella tillfällen.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Startdatum meddelas senare.
Spontankör
Spontankören 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 våren har vi varit mellan 10 och 12sångare i kören vi olika tillfällen.
Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens sånger.
I sommar sjunger Spontankören söndagen den 13 juli kl 11 i Öveds kyrka.
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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Konﬁrmation i Fränninge kyrka lördagen den 26 april 2014
Översta raden: Präst Ann-Louise Hedqvist, Linnea Henriksson, Li Thelander, Rebecka Börjesson
Tufvesson, Johan Hansson Frid, Alexandra Haubjerg Brevik, Elisabeth Lövgren, Konﬁrmandledare
Lena Carlsson. Nedre raden: Melinda Håkansson, Moa Andersson, Marietta Olsson, Minette
Bergström, Louise Andersson Alenbratt.

Lördagen 10 maj fylldes Fränninge kyrka av
gungande, sjungande sång och musik. Än en gång
ﬁck vi lyssna till Glenn Wish och Helene Persson
tillsammans med Himlaröster, Drängakören och
Tösakören. En fullsatt kyrka kunde njuta av
hälsningen till våren och sjunga med i välkända
sånger. Bilden är från konserten i Skepparslövs kyrka
den 15 maj.
Stjärnorna och Stella Mix avslutade vårterminen
med en pizzakväll i Starrarp. Ett fantastiskt, rart
och välsjungande gäng. Tack för alla torsdagsövningar
och uppsjungningar vi haft under våren.
Till hösten börjar några av er i sjuan och då kommer
vi att öva i två grupper: Stjärnorna 6-årsgrupp -åk 2
kl 14.00-14.40 och Stella Mix åk 3 och uppåt
15.45-16.45. Mycket spännande väntar framöver,
bl a SjungGung i Lund.
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Hyllningskonsert till Elvis Presley
Söndagen den 31 augusti kl 17 i Fränninge kyrka
Inträde
År 2007 gjorde Håkan Brinck och S:t Mikael Gospel kör & orkester för första gången
sin gospel-hyllning till Elvis Presley. Sedan dess har det blivit en lång rad fullsatta
hyllningskonserter i kyrkor i södra Sverige. Kombinationen med Elvis gospelmusik,
Håkan Brinck, S:t Mikael Gospel och kyrkorummet som den självklara och
optimala inramningen, har visat sig väldigt lyckad.
Söndagen den 31 augusti kommer alltså

Håkan Brinck och S:t Mikael Gospel kör & orkester
till Fränninge kyrka för första gången. Konserten börjar kl 17.
Biljetter till förköp ﬁnns på följande platser: ICA Nära i Vollsjö,
Thuleslund Möbler & Interiör, Turistbyrån i Sjöbo
och www.juliusbiljettservice.se
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Sommaren i Vollsjö församling
Stor Vandringshelg 6 - 8 juni
Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg. Mellan Lund och St Olof löper
pilgrimsleden, med över 800 år på nacken med en levande kulturhistoria och
sagolik natur. Den 6-8 juni är leden extra livaktig för då bjuder byarna längs med
leden in till vandring som ”öppen by”. Antingen så vandrar man hela sträckan
(ung. 80 km) eller så nöjer man sig med en delsträcka mellan två byar. Eller så
upptäcker man en av de många byar som ligger längs med leden. Byarna bjuder
till lite extra denna helg i form av guidade byavandringar, och där lokala matproducenter bjuder ut sina varor som att traktens konstnärer ställer ut. Kyrkorna är
också öppna och kyrkkaffet förhoppningsvis framdukat.
Plats: Var du önskar längs med leden (Lund, Hardeberga, Dalby, Torna Hällestad,
Silvåkra, Harlösa, Öved, Brandstad, Östra Kärrstorp, Vollsjö, Fränninge, Andrarum,
Eljaröd och St: Olof. gömAntingen så vandrar man hela sträckan (ung. 80 km)
eller så nöjer man sig med en delsträcka mellan två byar. Eller så upptäcker man en
av de många byar som ligger längs med leden. Byarna bjuder till lite extra denna
helg . Kyrkorna är också öppna och kyrkkaffet förhoppningsvis framdukat.
Kyrkorna i Fränninge, Brandstad, Vollsjö, Öved, och Ö Kärrstorp
Lördagen den 7 juni och söndagen den 8 juni är kyrkorna öppna kl 10-15.
Möjlighet till guidning. I kyrkorna serveras vatten, godis och frukt.
Sångvandring från Öved till Brandstad lördagen den 7 juni
Vandringen börjar vid Öveds kyrka kl 10.30 och beräknas vara i Brandstad kl 12.
Vi vandrar och sjunger tillsammans med körsångare från våra olika körer under
ledning av Ingela Bertilsson. Temat är Sånger från den svenska visskatten. Sångvandringen är en del av den stora vandringshelgen längs Pilgrimsleden Lund-S:tOlof.
Detta händer i Brandstad lördagen den 7 juni
Sockenstugan håller öppet 12 -15 Gott kaffe med dopp – korvgrillning
– rundtur med häst och vagn – Guidad rundvandring i byn
Kyrkan håller öppet 10 – 15 här ﬁnns frukt och godis samt guidning
Prästgården håller öppet 12 – 15 denna är för övrigt Skånes äldsta
Budkavlen som bäres av Olle Hansson avgår från Brandstad till Ö Kärrstorp ca 12.30.
Välkomna hälsar Bradstadbygdens Byalag
Vollsjö församling och Färs Härads Hembygdsförening
16
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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!

Erica Lillö
och Ingela
Bertilsson
Ann-Louise
Hedqvist
och Ingela
Bertilsson
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Musik i sommarkväll
Onsdag 2 juli i Ö Kärrstorps kyrka
kl 19
”Sol, vind och vatten”
Tolkningar av bröderna Gärdestads
mest kända låtar. Henrik Fäldt och
Robert Stenbeck från Hörby

Onsdag 9 juli i Brandstad kyrka kl 19
Jazztrion ”In Focus” Ola Melander piano,
Hannes Wall bas, Christoffer Dahl trummor

Onsdag 16 juli i Öveds kyrka kl 19 Spjutstorps Badorkester
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Onsdag 23 juli i Vollsjö kyrka kl 19
Systrarna Thorén; Elin, Sara och Soﬁa
från Eljaröd bjuder på svenska sånger
och visor av Ted Gärdestad, Sonja Aldén
och Sarah Dawn Finer

Onsdag 30 juli i Fränninge kyrka kl 19
Trixiia – Toner om sommaren
Sjumannagrupp som bildades på
Musikhögskolan i Malmö

Drängakören på turné
8 juni kl 18 i Östraby kyrka samt 13 augusti kl 19 i Tryde kyrka
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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.


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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Sevärdhetskyrka i Öved

söndagen den 13 juli – söndagen den 20 juli
..................................................................................................................
Kyrkan är öppen kl 12—17 dagligen
Utställning av lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering
Söndagen den 13/7 kl 11 Musikgudstjänst
Spontankören
Tisdagen den 15/7 kl 18 Musikgudstjänst
Åsa Jönsson sång och gitarr Ingela Bertilsson sång, ﬁol och piano
Korvgrillning
Onsdagen den 16/7 kl 19 Musik i sommarkväll
Spjutstorps badorkester
Söndagen den 20/7 kl 11 Mässa och avslutning på Sevärdhetskyrkan
Gunnar Nilsson sång Ingela Bertilsson piano. Kaffe och våfﬂor
Hjärtligt Välkomna!

Brandstad
10 augusti Kulturdag i Brandstad kl 12-16
Färs Härads hembygdsförening och Vollsjö
församling anordnar Kulturdag i Brandstad.
Gudstjänst med musik kl 12
i Brandstad kyrka
Kaffeservering i Prästgården Brandstad kl 13
Dans med Färsingagillet kl 13.30.
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Mötesplatser
Noaks ark-Kyrkans Babycafé på måndagar och
torsdagar
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö Kärrstorps församlingshem måndagar och torsdagar
mellan kl 9 och 12. Öppen verksamhet där vi tillsammans
ritar, målar, pysslar och leker. Ibland ﬁrar vi vardagsgudstjänst i Ö Kärrstorps kyrka. Information om verksamheten:
Lena Carlsson. Start 25/8.

OBS! Sommarbabycafé – Nytt för i år
Juni månad kl 9-12, 19/6, 26/6
Juli månad kl 9-12, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7
Augusti månad kl 9-12, 7/8
För mer information 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. Start 25/8.

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.
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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 Lena Carlsson. Det ﬁnns plats för dig!
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. Sommaruppehåll.
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. Sommaruppehåll.
Filmoteket i Fränninge
Återkommer till hösten. För mer information se hemsidan och dagspressen.
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.
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Gyllenstierna Weitz Stiftelse
Öved
En friherrinna, en slipsfabrikör, en familjegrav och
ett antal miljoner kronor. Det är beståndsdelarna i
en märklig historia som många generationer Övedbor
kan komma att tacka sin lyckliga stjärna för.
De var ett barnlöst par, modellen, skådespelerskan
och friherrinnan Mary-Anne Gyllenstierna och
Bertil Weitz, affärsman och slipsfabrikör.
Det var kanske just därför de var så väldigt knutna
till varandra, funderar Leif Skjetne, som var präst i
Öveds församling mellan 1988 och 1999.
Leif Skjetne, som numera bor i Värnamotrakten, hann träffa paret många gånger,
då de under 1990-talet ofta besökte en familjegrav för släkten Gyllenstierna
på Öveds kyrkogård. Varje gång de var i byn kom de förbi prästgården och
språkade. Varken Mary-Anne eller Bertil hade någonsin bott i Öved. De var
bägge från Malmö, men levde större delen av sina liv i Stockholm. När Bertil
Weitz gick i pension ﬂyttade de till en stor lägenhet i Helsingborg.
När Bertil Weitz 1997 gick bort höll Leif Skjetne
begravningen vid den Gyllen-stiernska familjegrav
som varit målet för så många av parets utﬂykter.
Han återvände också till Öved och höll i begravningen och jordfästningen när Mary-Anne Gyllenstierna gick bort hösten 2012.
Efter bortgången öppnades parets testamente. Det
visade sig då att deras relation till Öved hade varit
djupare än någon kunnat ana. Testamentet slog fast
att den efterlämnade förmögenheten skulle bli till en
stiftelse som i första hand ska dela ut pengar till studerande ungdom i Öveds
församling. I andra hand ska pengar delas ut till sjuka och funktionshindrade i
samma församling.
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Stiftelsen bildas formellt under våren 2013 när bouppteckningen registreras av
Skatteverket. I samband med detta tillträder Stiftelsens styrelse och Stiftelsen
registreras i Stiftelseregistret med Länsstyrelsen i Skåne Län.
Stiftelsenummer 1023749.
Vid utgången av 2013 uppgick Stiftelsens förmögenhet till 21,8 mkr.
Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till:
1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymasial utbildning)
som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling.
2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med
behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola
i Öveds församling.
3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå
medel till organisationer för speciﬁka projekt riktade till studerande
ungdom och behövande med anknytning till Öveds församling.
Kontakt:
070–53 55 485
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se
Registreringsdatum 2013-07-12
Stiftelsenummer 1023749
Organisationsnummer 802477-8568

Tordagen den 12 juni kl 17
ﬁras en minneshögtid vid Gyllenstiernas gravplats
på Öveds kyrkogård.
Allmänheten är välkommen att deltaga.
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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: Vakant
Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112

Barn- och ungdomsledare och
värdinna:
Lena Carlsson
0416 301 16, sms 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen i Vollsjö
har sommaröppet:
23 juni - 31 augusti
Telefontid: Tisdagar kl 10-11
Telefon- och besökstid: Torsdagar 10-12

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
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GUDSTJÄNSTER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

JUNI

8
11
13
15
21
22

PINGSTDAGEN
11 Kärlekens lov
Fränninge kyrka

29

2 E TREF
11 Gudstjänst vid skulpturen
”Livets vatten” på Vollsjö kyrkogård

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
FREDAG
8.30 Skolavslutning
Fränninge kyrka
HELIGA TREFALDIGH. DAG
11 Mässa i Öveds kyrka
MIDSOMMARDAGEN
14 Gudstjänst ute i det fria
Fränninge församlingshem
JOHANNES DÖPARENS DAG
11 Gudstjänst ute i det fria
Prästgårdens trädgård i Brandstad
14 Gudstjänst på Solkullen Vollsjö

JULI

2
6
13
15

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen vollsjö
3 E TREF
11 Gudstjänst vid minneslunden
Ö Kärrstorp
4 E TREF
11 Gudstjänst Öveds kyrka.
Sevärdhetskyrkan börjar.
Spontankören medverkar.
15 TISDAG
18 Musikgudstjänst Öveds kyrka

20
27

20 APOSTLADAGEN
11 Mässa Öveds kyrka.
Sevärdhetskyrkans avslutas.
27 6 E TREF
11 Mässa Fränninge kyrka

AUGUSTI

3
6
10
17
24
31

KRISTI FÖRKLARINGSDAG
11 Mässa
Vollsjö kyrka
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen vollsjö
8 E TREF
12 Gudstjänst
Brandstad kyrka
9 E TREF
11 Gudstjänst ute i det fria
Skartofta Ödekyrkogård
10 E TREF
11 Mässa
Fränninge kyrka
11 E TREF
11 Gudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka

SEPTEMBER

3
7
14

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen vollsjö
12 E TREF
11 Mässa
Öveds kyrka
13 E TREF
11 Gudstjänst
Vollsjö kyrka

VANDRA!
6-8 juni
Lund-St Olof

Mellan Lund och St Olof löper en pilgrimsled med
över 800 år på nacken.
Den 6-8 juni öppnar byar, kyrkor och föreningar
upp för att levandegöra denna vandringsled.
Passa på att upptäcka skånsk natur och kultur
tillsammans med andra trevliga medvandrare.
Välkomna!

Dagsprogram med
evenemang, delsträckor
och hålltider hittar du på:
www.vandraiskane.se
Vandra 6-8 juni

FRÄNNINGE

Ö KÄRRSTORP
HARLÖSA
VOLLSJÖ

SILVÅKRA

DALBY

BRANDSTAD
ANDRARUM

ÖVED

LUND

ELJARÖD

TORNA HÄLLESTAD
HARDEBERGA
Vollsjö Tryck 0416-107 40

ST OLOF
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