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Grönt är skönt
Det är många som kommenterar min nya tröja. Den är
av bomull, ribbstickad. Alldeles grön. Inte ljusgrön och
inte mörkgrön utan någonstans mitt emellan. När jag har
den på mig känner jag att jag blir glad inombords. Det är
säkerligen därför som många kommenterar min tröja. Den
glädjer människor med sin härligt gröna färg, lyser upp
och påminner om att efter vinter kommer vår och sommar.
Den gröna färgen, vintergäck, snödroppar och fågelkvitter får oss att längta.
Vi befinner oss i fastan, förberedelsetiden inför påsken. Påsken en av många
högtider, den största inom kristendomen. Jag gläds över våra högtider. Julen,
påsken och midsommar som väl får räknas till de viktigaste. Högtiderna bryter
av vardagen, ger oss vila och högtid.
Musiken kring våra högtider hör till den vackraste. Maten vi äter och dryckerna
vi inmundigar fyller oss med njutning. Jul och påsk är kristna högtider, den
kristna julen fyller fortfarande en viktig funktion i människors liv men allt färre
firar den kristna påsken i vårt land, det mest avkristnade landet i Europa. Påsken
berör många av existensens viktigaste frågor – att ge sitt liv för någon annan, dela
med sig av det vi har i överflöd, livet bortom död, kärlek istället för hat, ljuset
och mörkret, mening och hopp.
På höger hand bär jag ringen, som är min dopring. Den är inköpt nästan 40 år
efter det jag döptes. Jag samlade ihop guldsmycken som bara låg i byrålådan, lät få
dem nersmälta och omgjorda till en ring. Ingraverat i ringen står mitt dopdatum.
Ringen fungerar nästan som ett radband, jag tänker främst på Frälsarkransen
– Livets pärlor av Martin Lönnebo. När livet förmörkas, i glädjen över vårens
och försommarens ankomst, när liver inte blir som jag tänkt mig det, känner
jag ringen och påminner mig om att - Gud går med dig, bortom död finns liv,
bortom hat kärlek och bortom mörker ljus.
Det är vår i Sverige.
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
Fotot på framsidan av Brandstad kyrka, Ellen Stenman.
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Påsken i kyrkans rum – Ett drama i fem akter
- Från död till liv
Palmsöndagen den 29 mars
- Ridande på en åsna och på ett föl ett lastdjurs föl
Gudstjänst med Spontankören kl 11 i Öveds kyrka.
Gudstjänsten leds av Anette Olsson. Spontankören
övar från kl 10.15 – Kören är öppen för alla. Efter
gudstjänsten serveras soppa i Öveds gamla församlingshem – Barbro Johansson och Öveds syförening.
Åsnan på bilden ingår i Fränninge kyrkas påsklandskap

Skärtorsdagen den 2 april
- Det nya förbundet – Den första nattvarden
Skärtorsdagsmässa kl 19 i Brandstad kyrka
			Gammal altartavla i Vollsjö kyrka
			

som föreställer nattvardens instiftelse

Långfredagen den 3 april
- Jesus Kristus går i döden för vår skull
Långfredagsgudstjänst kl 11 i Öveds kyrka
Tvärflöjt
Ett enkelt kors

Påskdagen den 5 april
- Kristus är uppstånden – livet vänder åter
Påskdagsgudstjänst den 5 april kl 11
i Fränninge kyrka Kyrkokören Himlaröster
			
			

Triumfkrucifix från Brandstad kyrka

Annandag påsk den 6 april
- Mötet med den uppståndne – det godas seger och evigt liv.
Emmausmässa kl 18 i Ö Kärrstorps kyrka
De vackraste påskblommorna
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Fasteinsamlingen 2015 Utrota hungern
Fastekampanjen pågår 15 februari till 29 mars
Tillsammans ska vi samla in 35 miljoner kronor till Svenska kyrkans
internationella arbete! Vollsjö församling samlar in pengar genom:
Kollekter – frivilliga gåvor
Livsloppet 21 mars
Palmsöndagens gudstjänst 29 mars kl 11 i Öved
Försäljning av bröd i församlingshemmet efter gudstjänsten
– intäkterna går till Fasteinsamlingen
Livsloppet den 21 mars i Vollsjö församling – 10 årsjubileum!
Livsloppet är en del av Svenska kyrkans årliga fastekampanj
I vår församling går detta av stapeln lördagen den 21 mars

Start Vollsjö torg
Mellan kl 10 och11 är det start på torget i Vollsjö där vi också säljer startkort.
Dessa kostar 50,- för vuxna och gratis för barn. Startkorten för vuxna går även
att köpa i förväg hos bl a Ica Vollsjö och Thuleslund, samt på pastorsexpeditionen.
Åtta fina priser, en tavla, en spettekaka, tre matkorgar och tre ostbrickor, som
du har möjlighet att vinna om du lämnar in ditt startkort med namn och adressuppgifter, på plats den 21 mars eller i förväg. OBS! Du kan köpa startkort
även om du inte tänker gå loppet.

Blåbärssoppa på halva vägen
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.

Mål Fränninge församlingshem
Vid målgången kommer Vollsjö scoutkår att sälja nygrillad korv och när man
lämnat sitt starkort efter målgång, kan man se de rätta svaren. Servering av
våfflor, kaffe och saft, och försäljning av hembakt bröd och produkter från
IM (Individuell Människohjälp). All behållning går till fasteinsamlingen.
Musikunderhållning kl 11.30-12 med Stjärnorna och Stella Mix. Församlingens
konfirmander finns på plats och rättar alla startkort. Försäljning av lotter –
lokalt sponsrade vinster. Dragning av sålda lotter och startkort kl 12.
5

Våren och försommaren – Ett axplock
Mars
25/3 Sångkväll
Fränninge kyrka kl 19.
Stjärnorna och Stella Mix under ledning
av kyrkomusiker Ingela Bertilsson.
Även Tommy Alatalo från Himlaröster,
och två föräldrar till körbarnen; Mattias
Wedin och Jack Scholl medverkar.
Nya alster och gamla godingar står på
programmet denna kväll.

16/4 Vårsånger på Solkullen kl 14
Stella Mix och Stjärnorna sjunger
Vårsånger på Solkullens äldreboende
i Vollsjö.

25/3 Konfirmanderna åker till Lunds
Domkyrka
19/4 Vårkonsert i Öveds kyrka k18
I samarbete med Lions i Sjöbo.
Emil Sigfridsson, Jonas Svensson och
församlingens körer, Stjärnorna, Stella
Mix, Himlaröster och Drängakören
under ledning av Ingela Bertilsson.

28/3 Barn- och vuxenloppis
i Fränninge församlingshem kl 10-12.
Boka bord hos Lena Carlsson.
31/3 Pilgrimsvandrare, Lunds stift
övernattar i Fränninge församlingshem.
APRIL
11/4 Konfirmanderna åker till Svenska
kyrkan i Köpenhamn
12/4 11 Djurgudstjänst
kl 11 i gamla Kalkbrottet i Bjärsjölagård.
Ta med ditt (hus)-djur och få det välsignat.
Korvgrillning.

25/4 Konfirmation i Fränninge
kyrka kl 11. Äntligen är det dags!
Ungdomarna i vår konfirmandgrupp
kommer denna dag att bekräfta sitt
dop i konfirmationsgudstjänsten.
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MAJ
17/5 Gudstjänst ute i Hårderupshults
bokskog kl 11
Tipsrunda med Frenninge LRF, sång
av Himlaröster, ta med kaffekorg och
något att sitta på.

JUNI
2/6 och 3/6 Födelsedagsfest för alla
som fyllt 75 år eller mer på Ågården
Personlig inbjudan kommer att gå ut
med anmälan. Kapell Frankell
underhåller med ”Melodier vi glömt
att komma ihåg att vi minns”.

20/5 Vårlunch i Fränninge församlingshem kl 11.30-13.30. Sång och
musik. Föranmälan till pastorsexpeditionen (100 kr).

7/6 Gudstjänst vid statyn ”Livets vatten”
på Vollsjö kyrkogård kl 11
14/6 Konsert med Svedala Manskör
och Drängakören kl 16 i Klockarebacken, Skåne Tranås och i Fränninge
kyrka kl 19

24/5 Pingstdagen Gudstjänst
”Kärlekens lov” kl 11 Ö Kärrstorps
kyrka
30/5 Drängakören och Svedala Manskör har konsert i Västra Kärrstorps
kyrka, Svedala kl 17
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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.

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. Konfirmation den 25 april
i Fränninge kyrka.
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.
8/4 Gäster Margareta och Urban Ringheim
13/5 Gäster Anette och Håkan Olsson

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.
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. 2 april Skärtorsdagsmässa kl 14.
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Tillbakablickar

Himlarösters utflykt till Gustafskyrkan i Köpenhamn den 8 februari

Barnkörerna sjunger på Änglagudstjänsten i Vollsjö kyrka
den 15 februari
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Drängakören under ledning av Staffan Paulsson
i Fränninge kyrka den 1 mars

Edvins dop 22 november 2014 i Brandstad kyrka
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Pilgrimsvandring från Brandstad till Öved

Pilgrimsvandring 14 maj 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?
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.
Start från Brandstad kyrka kl 9.
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Att återvända till sina rötter
Hemvändardag i Öved 31 maj kl 11

Fotograf Helene Granqvist

Gudstjänst med guidning av Öveds kyrka
Sångsolist
Lunch i Öveds gamla församlingshem
Kyrkogårsdvandring och kyrkkaffe
Vollsjö församling – Öveds syförning – Byaföreningen i Öved
Varmt välkomna!
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Filmoteket med pub i Fränninge
Filmvisningen är gratis

Datum 18/3
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film 12 years a slave

Datum 15/4
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film The Selfish giant
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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.
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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Ur kyrkböckerna
Avlidna

Siv Alenheim
Börje Andersson
Elsa Ascard
Clas-Göran Green
Stig Gustafsson
Birger Johansson
Evert Johansson
Ulla Lasson
Åke Lindblom
Marita Nordgren
Erik Nilsson

Gunborg Nilsson
Kjell Nilsson
Nils Gunnar Nilsson
Brita Olofsson
Maj-Britt Olsson
Gunnar Persson
Arne Pettersson
Georg Selmerhagen
Lis-Lott Svensson
Wille Svensson
Lennart Widéen

i en ålder av
78 år		
86 år
90 år
45 år
85 år
72 år
86 år
80 år
83 år
63 år
60 år

Döpta

90 år
90 år
87 år
91 år
76 år
81 år
88 år
92 år
54 år
87 år
78 år

Ronja Anna Beatrice Nilsson
Hampus Dennis Winberg
Carina Alice Linnea Byrlén
Nea Ella Olivia Birgersson
Malte Olle Martin Hansson
Mira Cecileé Tilly
Felicia Emma Rut Andersson
Alexis Nathalie Karlsson

Emilia Maria Kristina Jönsson
Lovis Ingrid Bodin
Siri Marie Gustafsson
Noomi Sonja Leila Aarnio
Samir Hosseini
Måns Alex Ola Harderup
Sten Anders Benjamin Hansson
Meja Gudrun Gabi Nilsson
Knut Pierre Herkules Wahlström

Vigda
Andreas Nilsson Sabina Sandahl
Emil Nilsson Marie Svensson
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(Reservation mot eventuella fel)

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

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

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020

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

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

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.

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

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

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson 0706–48 86 79

Vik. Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
åke.g.olsson@svenskakyrkan.se

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

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

MARS

MAJ

22
29

3
6
10
14
17
24
31

Jungfru Marie bebådelsed.
11 Mässa Vollsjö kyrka
Palmsöndagen
11 Gudstjänst med Spontankören
Öveds kyrka

APRIL

2
3
5
6
12
19
25
26

Skärtorsdag
14 Skärtorsdagsmässa Solkullen, Vollsjö
19 Skärtorsdagsmässa Brandstad kyrka
Långfredagen
11 Långfredagsgudstjänst Öveds kyrka
Påskdagen
11 Påskdagsmässa
Fränninge kyrka
Annandag påsk
18 Emmausmässa Ö Kärrstorp kyrka
2 i påsktiden
11 Djurgudstjänst
Gamla kalkbrottet Bjärsjölagård
3 i påsktiden
11 Mässa Brandstad kyrka
18 Vårkonsert med Lions Sjöbo
Öveds kyrka
Lördag
11 Konfirmation med mässa
Fränninge kyrka
4 i påsktiden
11 Gudstjänst Ö Kärrstorps kyrka

5 i påsktiden
11 Mässa Vollsjö kyrka
Onsdag
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
Bönsöndagen
11 Gudstjänst Fränninge kyrka
Kristi himmelsfärds dag
11 Pilgrimsmässa Öveds kyrka.
Vandring från Brandstad kyrka kl 9
		
Söndag före pingst
11 Gudstjänst Hårderupshult
LRF –tipsrunda
Pingstdagen
11 Gudstjänst ”Kärlekens lov”
Ö Kärrstorps kyrka
Heliga trefaldighets dag
11 Hemvändargudstjänst Öveds kyrka

JUNI

3
7
14

Onsdag
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
1 e tref
11 Gudstjänst vid ”Livets vatten”
Vollsjö kyrkogård
2 e tref
11 Gudsjänst vid Minneslunden
Fränninge kyrkogård
19 Konsert Fränninge kyrka
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