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Sommar i Vollsjö församling
Äter du redan jordgubbar, säger en arbetskollega till mig
när jag för andra gången denna vecka plockar fram svenska
jordgubbar till lunchen. De är härligt röda, smakar gudomligt,
men så kostar de ju också 100 kr kilot. Gör inte du det,
kontrar jag? Nej, svarar hon bestämt, inte förrän midsommar.
Trots att jag njuter i fulla drag av mina dyra jordgubbar är
jag benägen att hålla med henne. Det finns något visst med
att hålla på traditionerna. Svensk nypotatis och svenska
jordgubbar har premiär midsommar, precis som kräftor och surströmming har i
augusti månad.
Än är det liten tid till midsommar men sommaren är här. Snart slutar skolorna
och för alla elever väntar ett härligt sommarlov. Sommar är för mig bär och svamp.
Smak och doft. Hav och strand. Grill och lek. Bygden i Vollsjö församling är
som vackrast under juni, juli och augusti. Inte konstigt att det finns många som
har sommartugor inom vår församling. Sommarverksamheten i församlingen
är som vanligt Sommarbabycafé, Vägkyrka, Musik i sommarkväll, Kulturdag i
Brandstad och många gudstjänster under bar himmel. Siste augusti har vi Kickoff för höstens verksamhet i Fränninge kyrka med en musikgrupp som kallar
sig Afterwork. Första oktober börjar Katarina Mårtensson, från Tomelilla som
präst/komminster hos oss, något vi glädjer oss mycket åt. Kanske minns du
Katarina från Sjöbo församling, där hon var i 10 år. Åke Olsson, vår kyrkokamrer
stannar hos oss ett tag till, vilket också glädjer oss. Åkes vida kompetens är och
har varit en stor tillgång för församlingen under dessa år som Åke nu hittills har
tjänstgjort hos oss.
Pastorsexpeditionen i Vollsjö är belägen på torget och kanske får vi se Hotellet
förvandlat till asylboende framöver. Att kunna hjälpa människor i nöd är är allas
vår uppgift, efter förmåga, och jag hoppas att församlingen, om det nu blir
aktuellt, kan bidra på något vis. På andra håll i landet har asylboende inneburit att
församlingens gudstjänster har utökats med kristna från andra delar av vår jord.
På framsidan ser ni en bild av församlingens konfirmander, som konfirmerades
den 25 april i Fränninge kyrka.

Översta raden: Lena Carlsson och Anette Olsson konfrmandledare, Anders Baeksted,
Sanna Heide, Tobias Ingerheim Olofsson, Robin Carlsen Nyman, Caroline Andersson,
Oskar Renhqvist, Nikita Reitz, Erica Lillö, präst. Undre raden: Peter Pecovnik,
Jennifer Ask, Simon Bengtsson, Emma Ek, Kenny Lundin och Cecilia Carlsen.

Erica Lillö
Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Personalinformation
Kyrkokamrer Åke Olssons visstidsanställning har förlängts,
vilket vi är mycket glada för.
Åke kommer vara kvar hos oss t o m siste december 2016.
Komminster Katarina Mårtensson från Tomelilla tillträder tjänsten som komminister i Vollsjö församling
den 1 oktober 2015. Vi hälsar Katarina varmt välkommen
till oss och hoppas att hon kommer trivas. Nedan berättar
Katarina kort om sig själv.
Hej, mitt namn är Katarina Mårtensson och från och
med den 1 oktober är jag ny komminister hos er i Vollsjö.
Det ser jag verkligen fram emot! Tidigare har jag arbetat
i Sjöbo församling i 10 år och i Tomelilla i 3 år.
Jag gillar god mat, musik och konst och kommer bland
annat att ha mandalamåleri framöver. På sista sidan av
detta blad finns en mandalamålning. Jag tycker också
mycket om att fira gudstjänst – förstås – och ser fram
emot att möta er alla i olika sammanhang.
I stor kärlek, Katarina Mårtensson

Svenska kyrkans fasteinsamling UTROTA HUNGERN
Fasteinsamlingen i Vollsjö församling inbringade totalt SEK 6 177.
Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidrog till att utrota hungern i vår värld!
Ett särskilt tack till alla våra sponsorer til Livsloppet!
ICA Vollsjö • Thuleslund • Sune Sörenssons Bil • LMD Motorcycles
Volljsjö Pizzeria • Vollsjö bilverkstad • Blomstershopen
Vollsjö Lantbruksservice • Tolånga 17 • LRF-konsult • Privata sponsorer

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Himlaröster med sång i hjärtat
Nu närmar sig sommaren och sol och värme lär väl värma frusna hjärtan.
Under våren har vi alla i sångkören Himlaröster hämtat värme och kraft till
vardagen varje torsdagskväll. Det är en gemenskap och glädje som sprider
må-bra-hormoner från kropp till knopp.
Körens första utflykt gick över sundet till Svenska kyrkan i Köpenhamn. Vi
hade blivit inbjudna av Sofia Thorén, som arbetar där som församlingsassistent.
Kören deltog i gudstjänsten och bjöds sedan på kakkalas i den vackra samlingssalen. Därefter hann vi med ett besök på Guinness World Records Museum
för att se vem som varit störst, bäst och vackrast och avslutade på restaurang
med en god bit mat tillsammans.
Förutom att vackra melodier ger glädje, skänker meningsfulla och tänkvärda
texter en extra dimension till torsdagskvällarna.
En torsdag under vårterminen fick vi nöjet att träffa Åsa Hagberg, som är
musiker och författare och arbetat fram sånger om visdom, närhet och ljus
tillsammans med Nadja Eriksson. Dessa sånger fick vi sedan framföra i Södra
Åsums kyrka tillsammans med körer från hela kontraktet. Åsas texter berör och
hennes intressanta och innehållsrika liv var verkligen spännande att få ta del av.
Så kom kyrkoårets stora högtid och Himlaröster skulle medverka i Påskdagens
mässa i Fränninge kyrka. Med kort varsel kom räddande änglar i form av kantor
Kaj Wirenbook och körmedlem Ann-Louise Löfberg och ledde kören, eftersom
vår kära körledare Ingela Bertilsson blivit sjuk. Vi är djupt tacksamma för Ingelas
goda ledarskap och med bilden av Ingela framför oss, så sjöng vi en lite förändrad
repertoar än planerat.
Lagom till vår medverkan i Vårkonserten i Öveds kyrka, fylldes bokskogen
av vitsippor och dikesrenen kantades av tussilagon. I konserten, som var ett
samarrangemang med Lions, studieförbundet Sensus och Vollsjö församling,
deltog barnkörerna Stjärnorna och Stella Mix, kyrkokören Himlaröster, manskören Drängakören, samt musikerna Emil Sigfridsson och Jonas Svensson.
Öveds kyrka fylldes av glada, sprudlande vårsånger och tänkvärda musikstycken.
Traditionsenligt avslutades vårterminen med en vårutflykt och i år gick resan
till Humlalyktan.
Tack alla glada sångarvänner. Ni är guldkanten på torsdagen!
Kerstin Ekström, körmedlem i altstämman
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Sommaren i Vollsjö församling
JUNI

AUGUSTI
2/8 Gudstjänst Skartofta Ödekyrkogård
kl 11. Medtag egen kaffekorg.

20/6 Gudstjänst
under bar himmel
kl 14 Fränninge
församlingshems
trädgård. Vid regn i
församlingshemmet.
Tag med egen fikakorg.
21/6 Gudstjänst under bar himmel
kl 11 i Brandstad prästgårds trädgård.
Vid regn i Brandstad kyrka. Tag med
egen fikakorg.

9/8 Kulturdag i Brandstad kl 12-16
Färs Härads hembygdsförening och
Vollsjö församling anordnar Kulturdag
i Brandstad.
Gudstjänst kl 12 i Brandstad kyrka.
Kaffeservering i Prästgården Brandstad
kl 13. Dans med Färsingagillet kl 13.30.

21/6 Gudstjänst på Solkullen,
Vollsjö kl l4.
JULI
19/7 Go ettemidda Piratenmuseet
i Vollsjö kl 15.
Drängakören under ledning av
kyrkomusiker Ingela Bertilsson
och Titti Sjöblom bl a.

16/8 Hemvändardag i Vollsjö
Arrangör Vollsjö byalag, SPF och WAIF.
Kl 11 börjar det på Ågården i Vollsjö
med gemenskap kring kaffeborden.
Därefter fotbollsmatch på Åvalllen
mellan det juniorlag som 1983 vann
sin serie och ett ihopsatt lag från WAIF.
Korvgrillning.
Vollsjö församling firar gudstjänst kl 10
i Vollsjö kyrka - ”Att återvända till sina
rötter”. Sångsolist Desirée Persson.
30/8 Kickoff inför hösten
Gudstjänst med “After work”
kl 18 i Fränninge kyrka.
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100 år i Ö Kärrstorps kyrka
Redan i slutet på 2014 får jag på olika håll höra att år 2015 har kyrkvaktmästare Ingemar Anderssons familj innehaft kyrkvaktmästartjänsten i 100 år.
Detta måste naturligtvis uppmärksammas, tänker jag och vad passar bättre om
inte en intervju med kyrkvaktmästare Ingemar Andersson i Kyrkbladet. Jag
ber därför Ann-Louise Löfberg, kyrkorådsledamot, kyrkvärd och körsångare
från Öved att göra en intervju med Ingemar Andersson. Här nedan följer
denna intervju.
I solnedgången en ljummen aprilkväll får jag möjlighet
att samtala med kyrkvaktmästare Ingemar Andersson.
I år är det 100 år sedan hans farfar började som
kyrkvaktmästare i Östra Kärrstorp och det är ju värt
att uppmärksamma.
Farfar Anders Olsson flyttade till Klockaregården
1910 som då var en arendegård till församlingen.
Fem år senare 1915 började han arbeta som
kyrkovaktmästare vilket innebar ganska annorlunda
arbete än det Ingemar gör idag. På den tiden var kyrkogården betydligt mindre men den utökades efter ett par
år till den storlek vi ser idag. När man besöker kyrkogården på våren och är vid den
norra muren så kan man höra klockgrodan som bosatt sig i mossen, Klocketjärr.
Arbetet på kyrkogården var tungt och kroppsligt krävande och när Ingemar
berättar så förstår man att saker och ting har förändrats en hel del under dessa 100 år.
Då höggs gräset med lie och lindarna planterades efter att groparna grävts för hand.
Träden hamlades varje år och man var glad om stegen räckte ända upp i den högsta
kronan. Ligusterhäckarna klipptes också för hand två ggr om året men de är
nu utbytta till buxbomshäckar som inte behöver klippas lika ofta.
Inför söndagens gudstjänst började Anders med att värma kyrkan genom att elda
i en spis i kyrkan (vi kan ana skorstenen på norra sidan). För att elden inte skulle
slockna och för att den inte skulle spridas sov han även i kyrkan under natten.
Två timmar och en timma innan mässan var det klockringning. Först fick
man ta sig uppför alla 51 trappsteg upp i klocktornet, öppna tornluckorna
och därefter trampade man igång de två klockorna. Redan som 10-åring fick
Ingemar hjälpa till med att få ljud i klockorna. Den stora klockan lär vara en
av de äldsta i Skåne och den lilla skänktes 1939 av Kyrkans arbetsförening.
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Forts. nästa sida...

Därefter var det dags att trampa luft i orgeln under alla psalmerna. Orgeln
elektrifierades någon gång på 50-talet men används inte så mycket idag.
Ingemar berättar att när strömmen gick vid en julotta en gång så fick han
trampa luft i orgeln under alla psalmerna.
1939 tog sonen Hilding Andersson över som kyrkovaktmästare. Han var näst
yngst i en stor syskonskara. Hilding var född i Klockaregården och bodde där
i hela livet och berättade att ” han har bott vid en kyrka i hela sitt liv”. Hilding
och hans hustru Ruth gifte sig 1944 och friköpte då gården.
När någon hade gått bort så var det alltid jordbegravning. Gravarna grävdes
för hand, sommar som vinter och skulle vara tre alnar (ca 180 cm) djupa. De
bortgångna hämtades i hemmet med häst och vagn samma dag som begravningen.
Det gällde att ringa i kyrkklockorna ända tills begravningsekipaget var framme
vid kyrkporten. Här hade Hilding hjälp av sina fyra barn som berättade om
hur långt ekipaget hade kommit för han kunde inte själv se det där uppe i
klocktornet. Ofta var begravningarna på en lördag eller söndag.
Helgsmålsringningen på lördagskvällen var alltid vid solens nedgång. Då fick
man titta i tidningen för att se när solen skulle gå ner.
1975 tog Ruth över kyrkvaktmästartjänsten. Ruth älskade att arrangera altarblommorna till söndagens gudstjänst vilket kunde ta minst en halvtimma.
Pynta till skördevespern var också en av de trevligaste sysslorna som fanns och
det är vi många som njutit av.
Sonen Ingemar tog över tjänsten 1987 vilket är 28 år sedan och han önskar att
han får behålla hälsan, må bra och orka arbeta ett par år till så det kan bli 30 år i
tjänsten. Både Hilding, Ingemar och hans syskon är födda på i Klockaregården.
Tidigare har Ingemar arbetat som verkstadssnickare vilket märks i ljusbärare,
kransställ, ljusbågen över altaret etc. som han tillverkat eller renoverat. Fotografering har varit en hobby sedan 70-talet och det är väldigt trevligt att titta
i fotoalbumen som finns i församlingshemmet. Tror att du kanske finns med
på någon bild… Vi är många som har fått höra Ingemars trumpetspel bl a på
julottor, vid påsk och jul vilket vi är tacksamma för.
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Ingemar flyttade med familjen till Sjöbo 1980 men det var inget självklart val.
Ruth bor än idag kvar i Klockaregården men får ofta besök av Ingemar.
När jag frågar vad som har varit roligast under dessa år svara han att känslan
av att sköta kyrkogården, göra den vacker och se resultat finner han stor glädje i.
Även att träffa alla trevliga församlingsbor som kommer för att titta till någon
grav och för att byta ett ord med känns bra.
Tack vare den tekniska utvecklingen och förbättrade arbetsredskap så finns det
större möjlighet att orka med arbetet ett par år till. Blygsamt berättar han att
han även tränar styrketräning och simmar regelbundet för att hålla sig i trim.
Den kära moppen håller han också i trim så den inte rostar igen.
Efter tre generationer som kyrkvaktmästare blir det förmodligen ett skifte om
några år. De två sönerna har andra arbeten att luta sig tillbaka mot men man
vet aldrig om släktgården och rötterna drar dem tillbaka till Östra Kärrstorp igen.
Vid pennan
Ann-Louise Löfberg

Filmoteket med pub i Fränninge
Filmvisningen är gratis

Datum 8/9
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Bröllopskaos
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Mötesplatser
Sommarbabycafé/Noaks ark

		
		

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.
Juni månad kl 9-12 15/6, 22/6, 29/6.
Juli månad kl 9-12 6/7, 13/7, 20/7, 27/7.
För mer information kontakta Lena Carlsson

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas varannan vecka. Församlingen vill
under konfirmationstiden följa ungdomarna 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.
Personlig inbjudan till höstens konfa-läsning kommer ut i brevlådorna inom kort.
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!
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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. 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.
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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Musik i sommarkväll
Brandstads kyrka tisdagen 7 juli kl 19
Trio ESA är en nybildad trio som består av Annika Jönsson (fagott och sång),
Emma Lindeberg (kontrabas och sång) och Sofia Bertilsson (piano och sång).
Trion bildades inför deras första konsert i Vollsjö 2015 och framför både
egenskrivet, traditionell folkmusik och klassik musik.

Öveds kyrka tisdagen den 14 juli kl 19
Sotto Voce. Vi har sjungit ihop sedan år 2000 och sjunger för att vi blir glada av
det och vi hoppas och tror att detta smittar av sig på den som lyssnar. Vi känner
oss privilegierade att få sjunga om glädje och sorg, livet, Gud, kärlek - och få göra
det tillsammans! Vi vill med våra konserter gärna inbjuda till eftertanke.
Vi sjunger allt ifrån medeltida musik till jazz, från visor till klassiskt. Vi sjunger
gärna fyrstämmigt men också solo och vi kompar varandra - när vi inte sjunger
a cappella - med piano, kyrkorgel, fiol, flöjt, gitarr, trumma efter sinnelag och vad
vi tycker passar in.
Dessa är vi:
Ann-Louise Löfberg, sopran, Öved
Carina Olsson, mezzosopran, Linderöd
Ingela Bertilsson, alt, Vollsjö
Åsa Jönsson, alt, Hörby
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Ö Kärrstorps kyrka tisdagen 21 juli kl 19
Systrarna Thorén. Vi är tre systrar från Eljaröd, som har
ett stort musik-intresse och har sjungit och spelat sedan
vi var små. Elin är beteendevetare med intresse för människor och hälsa. Hon är medlem i gruppen Oktavera,
en vokalgrupp som utgår från Malmö/Lund. Sara jobbar
som IKEA FAMILY Specialist på IKEA Helsingborg, och
sjunger i Helsingborgs motettkör. Sofia har precis flyttat
från Köpenhamn, där hon har arbetat i Svenska kyrkan.
Hon sjöng tidigare i både Tösakören och Himlaröster i
Fränninge. Vi bjuder på blandad repertoar med sånger
och visor av bl.a. Monica Zetterlund, Åsa Jinder och Benny Andersson.
Fränninge kyrka tisdagen den 28 juli kl 19
Österlens Dragspelsklubb består av medlemmar som
kommer från hela sydöstra Skåne. 1976 satte kamraterna
Sture Andersson och Gunnar Lindskog in en annons i
Ystads Allehanda där de sökte folk som ville träffas och
spela dragspel tillsammans. Första träffen skedde på Södra skolan i Ystad där ett tiotal
personer samlades och med det var Österlens Dragspelsklubb bildad. Skaran har vuxit
under åren och omfattar idag 35 personer.
Vollsjö kyrka tisdagen den 4 augusti kl 19
In Focus är en skånebaserad trio som spelar en
unik blandning av jazz och folkmusik. Gruppen
har spelat med artister som Janne Schaffer, Jojje
Wadenius och Sofi Hellborg, och har även haft
musikprojekt tillsammans med jazzräven George
Riedel. In Focus musik kan benämnas som jazz i folkton och låtarna är vanligtvis
3-4 minuter långa stycken med tydligt folkmusikinspirerade melodier och lekfulla
rytmer och taktarter. En stor inspirationskälla för oss är Jan Johansson och i synnerhet
skivan ”Jazz på svenska” från 1954, där även George Riedel medverkade. Under 2014
fick också In Focus uppdraget av Uddevalla kommun att framföra en modern tolkning
av den klassiska skivan. De vackra melodierna som Jan Johansson en gång förnyat med
sina tolkningar fick nu ännu en gång nytt liv i moderna arrangemang som behåller den
unika stämningen men tillför en lekfull nyans och rytmisk betoning.
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Tillbakablickar

Piratenpriset 2015 förkunnas vid Pumphuset i Vollsjö

Britta och Nils-Henrik, från Vollsjö på Piratenpriset
14

Julia, Gustaf och Matilda – Änglagudstjänst i Vollsjö kyrka 15 februari

Konsert med föräldrar och körbarn 25 mars i Fränninge kyrka
15

Vägkyrka i Öved
söndagen den 12 juli – söndagen den 19 juli
....................................................................................................
Kyrkan är öppen kl 12—17 dagligen
Utställning av lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering
Söndagen den 12/7 kl 11 Musikgudstjänst med Spontankören
Kaffe och våfflor
Tisdagen den 14/7 kl 19 Musik i sommarkväll med Sotto Voce
Kyrkkaffe
Onsdagen den 15/7 kl 18 Musikgudstjänst
Sång Jonna och Elin
Korvgrillning
Söndagen den 19/7 kl 11 Musikgudstjänst
och avslutning på Vägkyrkan
Sång Ingela Bertilsson
Kyrkkaffe
Hjärtligt Välkomna!
16
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Stjärnorna och Stella Mix
Under våren har alla barnen och ungdomarna i Stjärnorna och Stella Mix gått från
klarhet till klarhet. Varje torsdag har vi träffats i församlingshemmet i Fränninge.
Sista onsdagen i mars hade vi en Sångkväll i kyrkan, där vi sjöng med kören, solo
och tillsammans med några av papporna i kören; Mattias Wedin och Jack Scholl.
Vi återkommer till hösten och då lär även några mammor ta tillfället i akt och
sjunga med sina barn.
En blåsig dag i april gästade vi Solkullens äldreboende och sjöng vårsånger. Det var
trångt, varmt och mysigt när ca 40 barn stämde upp. Efteråt blev vi bjudna på god
kaka, saft och godisbuffé.
Vårkonserten i Öveds kyrka blev en fantastisk kväll. Våren hälsades välkommen av
alla körerna, Emil Sigfridsson och Jonas Svensson.
Sångterminen avslutades med en pizzakväll, då vi lekte och gjorde olika tävlingar.
Vamt tack till föräldrar och syskon som hjälpte till med marktjänsten denna kväll.
Tusen tack för en underbar sångtermin alla goa ungar i Stjärnorna och Stella Mix.
Önskar er en riktigt skön sommar, och hoppas vi ses till hösten igen.
Glada hälsningar från Ingela Bertilsson
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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:
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2kl 14-14.40
Stella Mix: åk 3 och uppåt kl 15.45-16.45
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.
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.
Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens sånger.
Datum: 12/7 kl 11.
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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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.

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

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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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.
Tel: 0416-301 07
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
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.
Präster:
Kyrkoherde: Erica Lillö
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se
Komminister: Katarina Mårtensson
fr. om 1/10
0706-48 86 71
Vik. Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
åke.g.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

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
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
Säsongsarbetare:
Ann-Christin Månsson, 0706-48 86 77
Gertrud Svensson, 0706-48 86 77
Viggo Månsson, 0706-48 86 78
Ronny Håkansson, 0706-48 86 75
Margaretha Theodorsson
Ola Jönsson, 070-63 93 614
Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson 0706–48 86 79
Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga är
Cornelis Hermus 070-242 55 00
Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112
Chatt: mån - tors kl. 20-24
Digitalt brev: svar inom 24 h
www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

26

Gudstjänster i Vollsjö församling

JUNI

14
20
21

2 sön e tref
11 Gudstjänst under bar himmel,
Minneslunden på Fränninge
kyrkogård
Midsommardagen
14 Gudstjänst under bar himmel,
Fränninge församlingshems trädgård
Johannes Döparens dag
11 Gudstjänst
Prästgårdens trädgård i Brandstad
14 Gudstjänst
Solkullen Vollsjö

28

4 e tref 1
OBS! kl 10 Gudstjänst under bar
himmel, Öveds kyrkogård

JULI

1
5
12
15
19
26

Onsdag
14 Andakt Solkullen Vollsjö
Apostladagen
11 Mässa, Ö Kärrstorps kyrka
6 e tref
11 Musikgudstjänst med Spontankören
Öveds kyrka
Onsdag
18 Musikgudstjänst med korvgrillning
Öveds kyrka
Kristi förklarings dag
11 Musikgudstjänst, Öveds kyrka
8 e tref 11 Mässa, Vollsjö kyrka

AUGUSTI

2
5
9
16
23
30

9 e tref
11 Gudstjänst
Skartofta Ödekyrkogård
Onsdag
14 Andakt Solkullen Vollsjö
10 e tref
OBS! kl 12 Gudstjänst
Brandstads kyrka
11 e tref
10 Hemvändargudstjänst
Vollsjö kyrka
12 e tref
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
13 e tref
18 Kickoff-gudstjänst
Fränninge kyrka

SEPTEMBER

6
13

14 e tref
11 Mässa Öveds kyrka
15 e tref
11 Gudstjänst Vollsjö kyrka

Mandala - Livets blomster

Till hösten erbjuder församlingen kurs i Mandalamålning.
För mer information kontakta Katarina Mårtensson
(fr.om 1/10)
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