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Fem kyrkor – ett ljudvykort
Kanske har du redan sett och hört Ljudvykortet! Första advent
hade vi releaseparty i Fränninge kyrka. Ljudvykortet, en audioCD
och ett häfte med unika bilder från varje kyrka, som är producerat
av Pratboken i Fränninge, finns att köpa i kyrkorna och på
pastorsexpeditionen till ett pris av 60 riksdaler.
Vi påbörjade arbetet med Ljudvykortet i våras och nu är det
äntligen här. Jag håller det i min hand. Försiktigt och varligt öppnar
jag den, läser texterna från pärm till pärm, fångas av de vackra
bilderna och njuter av ljuden som strömmar ut i högtalarna. Från
idé till färdig produkt och tiden emellan, timmar av tanke, möten, inspelningar och
omtagningar men framförallt en stor arbetsglädje och gemenskap över yrkesgränser.
Genom mitt yrkesval har jag förmånen att få arbeta i kulturhistoriska miljöer från
olika århundraden. Tillsammans med mina medarbetare vistas vi i rum som är från
medeltiden, rokoko och nyklassicismen. Barn, tonåringar och även vuxna döps i
dopfuntar från 1100-talet, huggna av Mårten Stenmästare, som var något av en kändis
på sin tid. Om man lyfter blicken och tittar upp i taket i Brandstad kyrka möts man
av vackra målningar av Axel Kulle från 1928–blå himmel, änglar och djur. Varje bild
bär på sin historia, oftast bibliska eller gestaltande sin samtid. Vid nattvarden hälls
vinet upp i silverkalkar som bär den kända silversmeden från Lunds namn.
Även om våra predikstolar inte används särskilt ofta nu förtiden är de smycken i
våra kyrkor. Vackert utsnidade i olika träslag med ornament av skilda slag, frukter,
de fyra evangelisterna med sina attribut, människan, örnen, oxen och lejonet. Över
predikstolen svävar en vacker vit duva.
I våra trakter är Nils Fritjof Piraten särskilt känd och en av församlingens fem kyrkor
figurerar både i böckerna och i filmen om Bombi Bitt och jag. När vi är inne på film
så finns kyrkan i Rokoko med i Hasse och Tages film Äppelkriget.
Varje kyrka är unik, ett smycke i sig, en konstskatt. Varje lördag ringer vi in helgen i
våra kyrkor. Kyrkklockorna ljuder över nejden. Varje klocka med sin särskilda klang.
Nu i advent och jul kan du fira gudstjänst och gå på konsert i alla våra fem vackra
kyrkorum. Välkommen till Advent-Jul-Nyår-Trettondedag jul i Vollsjö församling!
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Kyrkorådets ordförande Lars Ohlsson har ordet
Återigen har ett år snart gått till ända och för Vollsjö församlings del
har året till viss del präglats av återhämtning och stabilisering. Efter
det att vår mångåriga medarbetare på pastorsexpeditionen, Helen
Rosdahl valt att söka annan tjänst har vi nu under en övergångsperiod
hjälp av f d kyrkokamreren i Borrby Åke Ohlsson boende i Ystad.
Samtidigt som vi önskar Helen lycka till på sin nya tjänst är vi glada
över att vi kunnat ta Åkes kunnande i anspråk.
Ett stort projekt som vi just har startat upp gäller frågan om hur vi skall säkra
alla lösa eller odubbade gravstenar. Detta är ett problem som vi ingalunda är
ensamma om men för vår del som har ungefär 2 470 gravstenar på våra fem
kyrkogårdar och därav gissningsvis 30-40% som måste åtgärdas blir det ett tidsoch kostnadskrävande arbete.
Något som är roligare att skriva om är Biskop Antjes visitation av kontraktet med
det långa namnet, alltså Vemmnenhögs, Ljunits, Herrestads och Färs kontrakt,
detta skedde den 16-19 oktober i år. Efter detta har Lunds stifts informationsavdelning sammanställt en skrift på 27 sidor som behandlar de här dagarna och
på 7 av dessa förekommer Vollsjö församling, första sidan pryds av en bild på
Fränninge kyrka och sista är en vy över alléerna på Övedskloster och däremellan
är det reportage om besök på Piratenmuséet och på Övedsklsoter och inte minst
den välbesökta Rockmässan i Fränninge kyrka. Jag tycker att det är mycket
glädjande att en så liten församling som vår får en så framträdande exponering.
Ett projekt jag gärna vill framhålla och slå ett slag för är det nya Ljudvykortet ”Fem
kyrkor” producerat av förlaget Pratboken bakom vilket sig döljer Elisabeth och
Per Söderhielm som tidigare i år gjorde en skiva med enbart ljud från Fränninge
kyrka och by. Den nya skivan behandlar alla våra fem kyrkor och omgivningar
och vad som är karakteristiskt just för den trakten. Guidning genom skivan som
är ca 30 minuter lång sker av antikexperten Peder Lamm dessutom medföljer ett
häfte med vackra foton signerade Ellen Stenman. Församlingen har köpt in 1000
ex som finns till försäljning i alla våra kyrkor och även på pastorsexpeditionen
och med tanke på succén med det första ljudvykortet från Fränninge är jag
övertygad om att detta också blir en uppskattad gåva, julklapp.
Till sist med ett tack till alla berörda önskar jag alla läsare av detta en riktig God
Jul och ett Gott Nytt År!
Ordf. Lars Ohlsson
3

Julkampanjen 2013-2014
Till första advent började Svenska kyrkans julkampanj.
Även i år är temat ”Ge alla barn en framtid utan våld”
När vuxna slåss är det barnen som drabbas hårdast.
Det gäller både i det lilla och i det stora perspektivet
– i familjen, i en region eller i ett land.
Miljontals barn växer upp i en värld fylld av våld, krig och
konflikter. Utsattheten gör dem till perfekta måltavlor när
gerillor och kriminella gäng rekryterar nya medlemmar.
Varje dag tvingas barn att bli soldater och med vapen i hand
och med droger i kroppen sprider de skräck i samhället. Andra utnyttjas sexuellt,
som spioner eller tjänstefolk.
Julen är den period på året då många människor samlas i våra kyrkor och vi
blir påminda om barnet i krubban. Då Gud valde att bli människa genom att
komma till världen som det mest hjälplösa man kan tänka sig, ett barn. Den
hjälplöshet som Jesus föddes in i var då och som nu dominerad av människor
som inte tvekar att utnyttja värnlösa barn för egen vinnings skull.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Tillsammans måste vi kämpa för att minska våldet och skapa
en ljusare framtid för våra unga och det kräver resurser. Så
låt oss passa på att under julen tillvarata kyrkans alla mötesplatser för att samla in pengar och informera om Svenska
kyrkans internationella arbete. Med gemensamma krafter
kan vi bidra till att GE ALLA BARN en framtid utan våld.
Tack för din insats! Anki Bondesson, projektledare julkampanjen

Som vanligt deltar församlingen i Svenska kyrkans julkampanj inom ramen för
det internationella arbetet.

Insamlingen till Världens Barn
I år samlade Vollsjö församling in totalt SEK 7 338
till Världens barn, fördelat så här:
Vollsjö marknad: SEK 1 090
Bössinsamling: SEK 4 082
Kollekter: SEK 2 166
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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. Start 23/1.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 15.15-16. Start 23/1.
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 23/1.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt, Projektkör som samlas vid speciella tillfällen.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Övningstillfällen: 19/1, 9/2, 23/2, 23/3 och 13/4.
Spontankör
Under året har vi prövat en ny form av kör i gudstjänsten, sk Spontankör, som
fallit fantastiskt 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 9 sångare i kören
vid olika tillfällen. Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom
dagens sånger. I vår är det Spontankör vid följande tillfällen 19/1 kl 11 i Vollsjö,
2/2 kl18 i Öved, 23/2 kl 11 i Vollsjö, 23/3 kl 11 i Vollsjö.
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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Välkommen hem!
”Ja, nu är jag här igen, är det ok om jag är med och sjunger ikväll”.
Det är torsdagskväll och som vanligt är det övning med Kyrkokören Himlaröster
i församlingshemmet. Framför mig står en drygt 20-årig tjej, som sjöng sig
igenom hela barn- och ungdomstiden i församlingens olika körer; Stjärnorna,
Stella Mix, Stella Vox och Tösakören. Nu studerar hon till sjukgymnast på
högskolan i Luleå och är hemma hos familjen på höstlov. Självklart väljer hon
denna kväll att följa med sin moder på veckans körövning, och eftersom hon
känner sig trygg i sammanhanget; ”jag har varit i detta huset så mycket att jag
typ har bott här”, förklarar hon, letar hon snabbt upp en plats bland sopranerna,
där hon kan ta sig an kvällens sånguppdrag.
Några dagar senare är jag och handlar på ICA Nära i Vollsjö. Bäst jag står och
letar efter kycklig i frysdisken, hör jag en glad röst hojta: ”Hallå Ingela, hur är
läget? Och så direkt…”När ska vi börja öva till Lucia”. Ännu en av mina rara
körflickor som är på vift ute i världen.
Jag blir varm långt in i hjärteroten. Några år får jag dela med barnen och
ungdomarna i körerna, innan de ger sig ut i världen. Jag får sjunga alla de
välkända gamla sångerna och presentera nya som kommit tillsammans med
dem. Jag kan bara hoppas att tiden i kören, planterat en glädje i att sjunga,
att vistas i ett positivt körsammanhang.
Snart är det lucia och jul. Och då sjunger vi mer än någonsin. Vi sjunger om
Lucias uppdrag att visa på att ljuset är starkare än mörkret. Vi sjunger om
undret i Betlehem, då Gud blev människa.
I Himlaröster sjunger vi denna julen just sången ”Välkommen hem”, och det är
precis vad ni är. Välkomna hem, till kyrkans alla mötesplaster i vår församling.
Sångarhälsningar från Ingela
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Musik i advent och juletid

December
13 december Luciagudstjänst

24 december Julnattsmässa
i Vollsjö kyrka kl 23.15
Sångsolist.



25 december Julotta
i Ö Kärrstorps kyrka kl 07
Kyrkokören Himlaröster under
ledning av Ingela Bertilsson.
Lucia i Fränninge kyrka 13/12 kl.18.30
Stjärnorna-Stella Mix-Tösakören under
ledning av Ingela Bertilsso. Lussefika.
Lucia på Solkullen i Vollsjö 15/12
kl 15.30
Tösakören under ledning av Ingela
Bertilsson.





Lucia i Ö Kärrstorps kyrka 15/12
29 december Julkonsert med
kl 18.30
Stjärnorna-Stella Mix -Tösakören under Limhamns Brassband i Öveds
ledning av Ingela Bertilsson. Lussefika. kyrka kl 18
Himlaröster, Drängakören och Tösakören
14 december Himlaröster gästar
under ledning av Ingela Bertilsson.
Jul på Övedskloster kl 14
Sång av Himlaröster under ledning av
JANUARI
Ingela Bertilsson.
6 januari Julsånger med Kristianstads
Motettkör i Ö Kärrstorps kyrka kl 15







22 december Julkonsert med
Glenn Wish i Fränninge kyrka kl 18
Himlaröster-Drängakören-TösakörenJonas Svensson.

Efter gudstjänsten serveras gröt i
församlingshemmet.
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Ur Almanackan
JANUARI

11 Rockmässa – gammal och ny i
Fränninge kyrka kl 18
Den 17 oktober firade vi rockmässa i
Fränninge kyrka. Vi ville visa biskopen vad
församlingens unga gör och tänker.
Det blev verkligen en stor succé!
290 personer i olika åldrar, bland
annat många konfirmander från
kontraktets församlingar samt dövkonfirmander från Lund lyssnade på
Black Maths ösiga rockmusik och
Kyrkokören Himlarösters himmelska
röster. Ungdomsgruppen berättade
hur det är att vara ung i församlingen
och vad ungdomsgruppen betyder för
dem. Sedan delade vi alla en stor och
härlig måltidsgemenskap och många
stannade kvar på lite kyrkfika med
varm korv.
Redan innan mässan hade vi fått
fin reklam med hjälp av en artikel
om mässan i Skånska dagbladet och
Kyrkans tidning var med på mässan
och skrev om denna på stiftets sida i
tidningen. Dessutom sade biskopen i
sin avslutningspredikan på visitationen,

att det hade varit en fröjd att få fira
rockmässan med alla olika åldrar och
den blandade musiken!
Så redan den 11/1 kör vi igen! Det
blir rockmässa i Fränninge kyrka
kl 18.00, där församlingens ungdomsgrupp står för det mesta.
Rockigt välkomna!
FEBRUARI
9 Änglagudstjänst för små och stora
med Stjärnorna och Stella Mix i
Vollsjö kyrka kl 11
Då kommer dopänglarna som hänger
i församlingens kyrkor att bli hämtade
av de barn som döpts sedan förra
kyndelsmässodagen. Till denna gudstjänst tillverkar miniorerna gipsänglar
som delas ut. Alla barn får särskild
inbjudan. Efter gudstjänsten blir det
dopkalas med tårta i kyrkan!
Kom och fira denna dag! Självklart
gäller inbjudan även dopbarnen,
faddrar, släkt och vänner.
MARS
2 Potpurri från musikalen Joseph
and the Amazing Technicolor
Dremacoat i Vollsjö kyrka kl 18
Himlaröster under ledning av Ingela
Bertilsson framför ett potpurri från
den kända musikalen Joseph and the
Amazing Technicolor Dremacoat Vid
pianot kommer Ingemar Tågerud att
sitta.
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9 Livets Pärlor i Vollsjö kyrka kl 18
Ett nytt program kring Frälsarkransen
och Martin Lönnebos Livets pärlor
med Åsa och Anders Brolin.

Sedan nästan tio år tillbaka är frilansandet deras huvudsakliga arbete.
I sina olika temaprogram - som följer
kyrkoårets och livets växlingar – delar
de tankar, sånger och pianomusik.
12 Disneykväll med Stjärnona och
Stella Mix i Fränninge kl 19
Tidigare års succé kommer nu i repris
i Fränninge församlingshem.
26 Melodikryss med sambandet från
Öved kl 19 i Ö Kärrstorp
Inom ramen för Svenska kyrkans fastekampanj, blir det församlingsafton
med Melodikryss i Ö Kärrstorps
församlingshem. Sambandet från
Öved spelar och leder kryssandet.

Livets pärlor
På livets hav, där ängslan, missmod och
för stora krav får själen att drunkna i
vardagsbestyren, kan en frälsarkrans
komma väl till pass. Martin Lönnebo
har skapat en sådan av ”livets pärlor”
och med våra sånger, tankar och
pianotoner tolkar vi bl.a. ökenpärlan,
bekymmerslöshetens pärla, givandets
och mottagandets kärlekspärlor och
de oansenliga, men kanske viktigaste
tystnadspärlorna. Vid kärlekens hav
får vi vila ut i Guds närvaro.
Åsa och Anders Brolin är syskon, kommer från Huskvarna och Ölmstad (
- mellan Huskvarna och Gränna ) och
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
i kyrkor, både tillsammans och tidigare
också i sångkvintetten Akacia.

APRIL
6 Gospeldag i Fränninge med
gospelgudstjänst kl 18 i Fränninge
kyrka
Söndagen 6 april är alla som är pigga
på att sjunga Gospel välkomna till
Fränninge. Vi sjunger under gospelfantasten Jonas Engströms ledning
och dagenavslutas med en gospelgudstjänst kl 18 i Fränninge kyrka.
12 Livsloppet
Livsloppet är en del av Svenska kyrkans
årliga fastekampanj och 2014 kommer
Vollsjö församling arrangera detta
den 12 april och starten kommer
att vara på Vollsjö torg kl 10-11.
Stjärnorna och Stella Mix medverkar
under ledning av Ingela Bertilsson.
Mer information kommer senare!
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Ett varmt tack till alla!
Församlingsbor, Ideella krafter, Förtroendevalda, Kyrkvärdar,
Anställda, Körsångare, Miniorer, Ungdomar, Konfirmander,
Syföreningar, Föräldrar och barn i Öppen barnverksamhet,
Internationellt arbete, Gäster på Sopplunchen och Öppet hus
som arbetar för Svenska kyrkans bästa i Vollsjö församling.
Trevlig Advent God Jul och Gott Nytt!

Litteraturcirkel
Till våren gör vi ett nytt försök med att läsa och diskutera en
bok tillsammans! Tanken är att vi skall läsa ”Boken” av
Niklas Rådström. Vi träffas första gången på tisdagen den
4 februari kl 18.30 på pastorsexpeditionen i Vollsjö.
Som inledning kommer vi att samtala lite om olika böcker och
vår relation till dessa, för att sedan gå in på Rådströms bok.
Vill du vara med? Anmäl dig senast den 15/1 till Ann-Louise
på tel 0416-300 25 eller 0706-48 86 71.

Filmoteket
Till våren börjar vi visa film i Vollsjö församling.
Filmvisningen är gratis.
Start onsdagen den 26/2
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Svinalängorna
Pub med eftersnack

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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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:
Start 20/1.
Torsdagsöppet för föräldrar och barn - OBS! i Ö. Kärrstorp
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. Start 23/1.
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 20/1.
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: 12/2 Linnea Ringheim, 12/3, 9/4 (ej
klart) 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: 14/1, 18/2 och 18/3 kl 18.30. Församlingen
bjuder på kaffe och tilltugg. Ta med stickor, garn eller annat handarbete samt ett
glatt humör! För information om verksamheten ring Ann-Louise Hedqvist.
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 14.00 firas det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla.
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Biskopsvisitationen i Vemmenhögs, Ljunits,
Herrestads och Färs kontrakt
Jacques Werup i
Mariakyrkan i Ystad

Ärkebiskop Antje Jackelén
och Jan Wifstrand samtalar
i Mariakyrkan i Ystad
Besök hos familjen Ramel på Övedskloster 
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Tillbakablickar

Hasse Andersson och Drängakören i Fränninge kyrka

Skördegudstjänst Fränninge kyrka
14

Kransbindning i
Fränninge församlingshem

Anslagstavlan
Någon att prata med!
Vill du prata en stund eller känner du dig ensam så dra dig inte för att kontakta
oss präster i församlingen. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Du bestämmer
själv var vi träffas, hemma hos dig, på pastorsexpeditionen eller någon annanstans. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar våra telefonnummer
och mejladresser i denna tidning.
Bikt
Önskar du bikt ta kontakt med någon av prästerna. I bikten får den enskilde
människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. I bekännelsen som vanligen
föregås av ett samtal erkänner den biktade sin skuld inför Gud. I avlösningen
(förlåtelsen) ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus
Kristus bär den biktandes bördor.
Vuxenkonfirmation
Är du inte konfirmerad som tonåring. Hör av dig till någon av våra präster.
Det är aldrig för sent att konfirmera sig. Som vuxen läser du enskilt eller i
grupp med andra vuxna.
Bondekompis
Kyrkoherde Erica Lillö är bondekompis: ”En bondekompis är en medmänniska med
god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden. Bondekompisen
är beredd att alltid finnas till hands för den lantbrukare eller landsbygdsföretagare
och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter. En bondekompis har tid och
förmåga att lyssna” Se LRF:s hemsida www.lrf.se
Gudstjänstvärd/kaffevärd
Vill du hjälpa till i gudstjänster eller andra samlingar? Hör av dig till expeditionen
eller tala med någon som arbetar i kyrkan.
Vollsjö församling samarbetar med Röda korset
Vollsjö församling har sedan länge ett samarbete med de lokala Röda Korsetföreningarna.
Studieförbundet
Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet
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Böneveckan för kristen enhet 2014
Böneveckan för kristen enhet firas samtidigt i 75 länder
världen över under perioden 18–25 januari. Bibelns dag firar
vi den 19 januari i samma vecka.
Aposteln Paulus undrar över den mångfald och uppdelning
som råder i Korint. Har Kristus blivit delad? Hans fråga är
angelägen även för oss som mer än tidigare generationer lever
i kulturell mångfald. Vår utmaning är att ta vara på rikedomen
i detta och inte frestas till att leva i segregation. Årets tema ”Är Kristus delad”
har sitt ursprung i 1 Kor 1:1–17. Bibelstället är bland annat valt av inuiter som
hör till ursprungsbefolkningen i norra Kanada, ett land präglat av mångfald i
natur, klimat, språk och kyrkor.

Internationella gruppen i Vollsjö församling

Du har kanske hört talas om att det finns en sådan grupp i församlingen och
kanske sett oss på Vollsjö marknad eller med bössor på torget när vi samlar in
pengar till förmån för Världens barn – men vilka är vi då?
Jo, internationella gruppen består av ett antal personer, både anställda, förtroendevalda och frivilliga, som på olika sätt engagerar sig i Svenska kyrkans internationella
arbete för de runt om i vår värld som behöver hjälp.
Vad gör vi då? Det är många olika saker: Inom ramen för olika projekt som
svenska kyrkan har, samlar vi in pengar, bakar, kokar blåbärssoppa, säljer lotter,
samlar in kläder eller vad vi känner vi har tid och lust att bidra med. Vi träffas
några gånger per år och planerar och genomför olika aktiviteter. Ibland åker vi
på kurser eller inspirationsträffar och möter grupper från andra församlingar.
En del är med i allt, andra deltar med vissa projekt och allt är frivilligt.
Vad har just du lust att göra? Är du intresserad? Har du frågor?
Kontakta:
Ann-Louise Hedqvist
0416-300 25
0706-48 86 71
ann-louise.hedqvist@svenskakyrkan.se
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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

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

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl. 10.00-12.00.
Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl. 10.00-11.00, torsdag 10.00-12.00.

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

Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00

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

Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112

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

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

Vollsjö Tryck 0416-107 40

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

DECEMBER

JANUARI

15
22
24
25
26
29
31

12
19
26

3 SÖNDAGEN I ADVENT
Lucia på Solkullen kl 15.30
Luciagtj. i Ö Kärrstorps kyrka kl 18.30
4 SÖNDAGEN I ADVENT
Julkonsert/gudstjänst i Fränninge
kyrka kl 18
JULAFTON
Julbön på Solkullen kl 12
Julnattsmässa i Vollsjö kyrka kl 23.15
JULDAGEN
Julotta i Ö Kärrstorp kl 07.00
ANNANDAG JUL
Skymningsmässa kl 16 i Vollsjö kyrka
SÖNDAG EFTER JUL
Jul-och nyårskonsert/gudstjänst kl 18
i Öveds kyrka
NYÅRSAFTON
Nyårsbön kl 17 i Öveds kyrka

JANUARI

01
05
06
08
11

NYÅRSDAGEN
Gudstjänst kl 18 i Vollsjö kyrka
SÖNDAG EFTER NYÅR
Mässa kl 11 i Vollsjö kyrka
TRETTONDEDAG JUL
Gudstjänst kl 15 i Ö Kärrstorps kyrka
ONSDAG
Andakt kl 14 på Solkullen i Vollsjö
LÖRDAG
Rockmässa kl 18 i Fränninge kyrka

1 EFTER TRETTONDEDAGEN
Mässa kl 11 i Vollsjö kyrka
2 EFTER TRETTONDEDAGEN
Gudstjänst kl 11 i Vollsjö kyrka
3 EFTER TRETTONDEDAGEN
11 Festmässa med avtackning av
förtroendevalda kl 11 i Vollsjö kyrka

FEBRUARI

02
05
09
16
23

KYNDELSMÄSSODAGEN
Gudstjänst med enbart levande ljus
kl 18 i Öveds kyrka
ONSDAG
Andakt kl 14 på Sokullen i Vollsjö
5 EFTER TRETTONDEDAGEN
Änglagudstjänst kl 11 i Vollsjö kyrka
SEPTUAGESIMA
Mässa kl 11 i Vollsjö kyrka
SEXAGESIMA
Gudstjänst kl 11 i Vollsjö kyrka

MARS

02
05
09

FASTLAGSSÖNDAGEN
Gudstjänst kl 18 i Vollsjö kyrka
ASKONSDAGEN
Andakt kl 14 på Sokullen i Vollsjö
Askonsdagsmässa kl 18.30
i Fränninge kyrka
1 I FASTAN
Gudstjänst kl 18 i Vollsjö kyrka

Tack till både givare och mottagningsställe för
god insats även i år. Julinsamlingen har hittills inbringat
drygt 3500 kr till Svenska kyrkans Internationella arbete.



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskas våra läsare av

Alenheim Siv o Owe
Anderberg Gun
Anderberg Jolanta
Andersson Anita
Andersson Ann-Britt o Bertil
Andersson Annika o Karlsson Mats
Andersson Birgit o Jan-Anders
Andersson Birgit o Kurt-Arne
Andersson Britt o Heinz
Andersson Eva o Jan-Erik
Andersson Ingrid o Bertil
Andersson Lisbeth o Dan-Ove
Andersson Marie o Ingemar
Andersson Marta
Andersson Ulla o Bengt
Aronsson Britt
Bergström Margit o Gösta
Bertilsson Ingela o Ingvar m familj
Birgersson Karin o Nils-Erik
Björkkvist Gunborg
Björkqvist Eva o Philip
Björkqvist Gully o Egon
B-Killander Rosie
Brink Ros-Marie o Rune
Carlsson Ann-Marie o Tage
Carlsson Clary
Carlsson Lena o Jönsson Mats
Christensson Gunilla
Ericsson Siv o Bertil









Ö.Kärrstorp
Lund
Orkestergatan Sjöbo
Sjöbo
Starrarpslund
Västergatan 8 Vollsjö
Alestadsvägen
Sjöbo
Sjöbo
Pregestadsvägen
Nybodal
Asagatan 5 Furulund
Sjöbo
Bjärsjölagård
Starrarps Ora
Västervång Vollsjö
Orelund
Starrarpsgård
Elestorp
Lindgatan 4 Vollsjö
Fridasrovägen 2 Eslöv
Vollsjö
Torget
Heinge Nygård Lövestad
Ågårdsvägen 3 Vollsjö
Vollsjö
Östra Kärrstorp
Torp
Frenningevägen 139
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Fam. Andersson / Jönsson
Familjen Persson
Familjen Uvemark/ Jernström
Familjerna Albertson
Flyckt Ewa
Fredin Maria
Friberg Margit o Stig
Fränninge Måleri
Gantell Maj-Britt o Eva
Gershater Magdalena o Steve
Gudrun o Gunnar
Gustavsson Sture
Hallden
Handelsbanken
Hansson Agneta o Carl-Anders
Hansson Birgitta o Johansson Tommy
Hansson Dagny o Sune
Hansson Uno
Hedqvist Ann-Louise o Lennart
Holm Kjell
Holst Gunnel
Husaröd
Håkansson Ann-Christin o Jan m familj
Håkansson Lars
Håkansson Ronny
Inga-Lill o Evert
Jeppsson Christin o Göran
Jeppsson Kjell
Jeppsson Siv o Bengt
Johannesson Brita o Nils-Henrik
Johansson Ann-Christin o Jan
Johansson Barbro
Johansson Berit o Åke
Johansson Kerstin
Jönsson Monica o Stellan
Jönsson Asta








Jespersgränd Vollsjö
Spissavägen 85-25
Brandstad
Vollsjö o Araskoga
Frenningevägen 5
Klintahus Öved
Vallarum
Fränninge
Eslöv
Vollsjö
Molleröd
Vångavägen 8A
Öveds Skola Tullesboallen 62
Vollsjö
Ryttmästaregården Vallarum
Vångagården Vallarum
Stampavägen
Västergatan 11
Lund
Fränninge
Västergatan13
Åkaregatan 1
Stora Frenningevägen 102 Vollsjö
Sjöbo
Vollsjö
Ystad
Gårdstånga
Södergatan Lund
Malmö
Vollsjö
Vollsjö
Sörängen Brandstad
Storgatan 12 Vollsjö
Vollsjö
Fränninge
Ådalsvägen
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Jönsson Elise
Jönsson Inga
Jönsson Karin o Otto
Jönsson Kerstin o Rune
Jönsson Stina o Ingvar
K B Terapi
Kragh Lotte o Madee Kristina
Kristersson Greta
Kristiansson Sylle o Krabbe
Krook Melina o Erik
LMD
Lassing Elvy
Lillö Erica
Linde Inga-Lisa o Åke
Lindquist Ingar o Stig
Lindvall Gulli
Lundgren Ingegerd
Lundquist Birgit o Lars – Bertil
Lähnn Lisette o Carl-Åke
Löfberg Ann-Louis o Anders
Magnusson Ally o Lasse
Maskintjänst AB
Mosell Erik m familj
Månsson Stina i Nils-Olof
Mårtensson Anneli o Stig m familj
Mårtensson Birthe o Bo
Mårtensson Gunn
Mårtensson Kalle
Nilsson Allan
Nilsson Astrid o Allan
Nilsson Britt-Marie o Persson Tage
Nilsson Elvy o Kalle
Nilsson Gertrudh o Bengt
Nilsson Gulli o Birger
Nilsson Gunhild
Nilsson Inga-Kerstin o Leif

Lycksele
Köpmangatan Sjöbo
Åhus
Öved
Hagelsgränd 5 Vollsjö
Vallarum
Starrarps Orreväg 52-12 Vollsjö
Frenningevägen 54
Västergatan Vollsjö
Frenninge
Torget 6
Storgatan 20
Pastorsexp Vollsjö
Östraby
Tullesboallen 437
Elestorp
Kvarngatan 5
Vallarum
Vollsjö
Öved
Vollsjö
Eggelstad

















Brandstad
Brandstad
Brandstad Gård
Sjöbo
Rönås 35-6
Ystadsvägen 17 Hörby
Västergatan Vollsjö
Säterivägen 5
Torget Vollsjö
Vollsjö
Vollsjö
Vångavägen Vollsjö
Västergatan 2 Vollsjö
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Nilsson Ingalill o Stig
Nilsson Laila o Martin
Nilsson Lars- Erik m familj
Nilsson Lill o Claes
Nilsson Maj-Britt
Nilsson Wivi
Nilsson Yvonne
Ohlsson Christina m familj
Ohlsson Elsa
Ohlsson Helena o Lars
Olofsson Gunnel
Olofsson Hann-Greta
Olofsson Majvi
Olsson Birgit o Stig
Olsson Jan
Olsson Åke
Oscarsson Ingegerd
Ottosson Ingegerd o John-Erik
Paulsson Helen o Peter m familj
Paulsson Stig
Percy Margareta o Percy
Persson Annie
Persson Bertil
Persson Britt o Nils-Ove
Persson Eva o Arvid
Persson Gulli
Persson Inger o Alf
Persson Kerstin o Jörgen m familj
Persson Maj-Britt
Persson Margit o Ernst
Persson Vera
Pålsson Berith o Lars
Ramel Eva o Otto
Ramel Madelein
Rasmusson Karin o Allan
Roos Bengt-Ove





Lindgatan Vollsjö
Brösarp 1
Molleröd
Sjöbo
Ådalsvägen
Rönås
Ådalsvägen 4
Skumparp
Stensro
Ryssgård
Rinkaby
Hovdahus
Tullesbo
Stenbrottsvägen Brandstad
Brandstad
Pastorsexp Vollsjö
Vångavägen Vollsjö
Vallarum
Fränninge
Fränninge
Storgatan 16
Vångavägen
Håderupshult
Vollsjö
Vollsjö
Släntavägen 6
Vallarum
Frenningevägen
Kristiandstad
Nygatan 4 Vollsjö
Åhem
Björkhäll Vollsjö
Övedskloster
Amalilund
Tjärbyvägen 124
Djupadalsvägen 8
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Roos Einar
Rosberg Elsa
Rosdahl Billy
Sandell Britt-Marie o John
Sandh Åsa o Lars
Schöld Per m familj
Schöld Pia m familj
Silfwerbrand Ingrid o Bengt
Sjören Margit
Sundell Ebba
Svensson Arne m familj
Svensson Berith o Östen
Svensson Bo
Svensson Erica o Jönsson Patrik m familj
Svensson Gertrud o Kjell
Svensson Hertha o Wille
Sverin Ulla
Sörensson Eva o Sune
Thimm Marie-Louise
Thuleslund Möbler
Tommy o Britt m personal ICA
Wallden Per-Eric
Weber Siw o Alf
Widen Ann-Christin o Sven
Wirenbook Kaj
Vollsjö Bilverkstad
Vollsjö Lantbruksservice AB
Åkerblom Carla o Kjell- Ingvar
Åkerblom Hans-Erik m familj
Åkerblom Inger o Sten m familj
Åkerlund Inger o Bengt
Åkesson Britt o Tommy
Åkesson Inga o Åke



Djupadalsvägen 8
Bjärsjölagårdsvägen 27
Södra Vollsjög 385 Vollsjö
Sövestad
Bjärsjölagård
Serenadgtan 24 Malmö
Råbygatan 8 Hörby
Skartofta
Vollsjö
Vollsjö
Eneberg
Heingebergsvägen 634
Tullesbovägen 28 Bjärsjölagård
Bjärsjölagård
Hårderup
Vollsjö
Sjöbo
Vollsjö
Brösarps Gamla Skola Vollsjö
Vollsjö
Vollsjö
Vollsjö
Ådalsvägen 23
Rönås
Torna Hällestad
Vollsjö
Vollsjö
Vollsjö
Thuleslund
Öståkra Vollsjö
Bjälkhult
Polkagatan Sjöbo
Vollsjö
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Foto: Jesper Klemedsson

Ge en Gåva i
årets julkampanj!
Sms:a HOPP till
72950 så skänker
du 50 kronor.

svenskakyrkan.se/julkampanjen
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