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Änglar finns dom?
I min hand håller jag ett fotografi. Av en slump trillade det ut ur en låda
där jag förvarar allt möjligt, allt från fotografier till gamla almanackor
och pass som gått ut för länge sedan. Fotografiet är i svartvitt och förmodligen taget någon gång på 60-talet. Det ser kallt ut, mycket snö och
vi barn har hemmastickade lovikavantar och mössor långt nerdragna
över ansiktet. Vi ligger på rygg i snön och gör änglar. Det har säkert du
också gjort någon gång och vet att man rör armar och ben ut och in i
sidled. Det blir fantastiska snöänglar.
I några av de viktigaste bibelberättelserna förekommer änglar. Nästa gång vi möter dem
i kyrkoåret är på julaftonsnatt. ”Var inte rädda” säger änglarna till herdarna som samlats
på ängen utanför stallet i Betlehem. Vi kan även läsa om hur en ängel berättar för Maria
att hon skall föda ett barn som hon skall ge namnet Jesus som betyder Gud befriar.
Det är en berättelse som brukar kallas för Bebådelsen. Nyss hemkommen från Florens
där jag har betraktat hur en av historiens mästare, Michelangelo tolkat, Bebådelsen i
konsten. Ett mycket vanligt motiv på sin tid.
Din blick mötte en ängel, på första sidan av Kyrkbladet. Ängeln av sten finns på en av
våra kyrkogårdar. Den ser trött ut, djupt försjunken i tankar. Kanske ser den all vår oro,
vår rädsla för att förlora meningen i tillvaro, vårt jäkt inför julens alla helger, ja, du vet
själv vad som bekymrar dig. Kanske tänker den att det är synd om människorna. Det
finns så många bitar som vi skall få ihop i livet.
”Tror du på skyddsänglar?” frågar kvinnan mig när vi sitter och väntar på att tåget skall
gå norrut. ”Jag har en för hälsa, en för mening, en för tacksamhet” berättar hon för
mig. Det är en kvinna något äldre än vad jag är och jag har känt henne under många
år. För mig är änglar en viktig symbol för att livet rymmer mer än det vi ser och kan ta
på. Livet är heligt. Gudomligt genomlyst. Av Gud, för Gud och till Gud.
Just nu är det högsäsong för änglarna. Vi ser dem överallt i våra julkrubbor, i skyltfönster
och i butiker. Många är knubbiga som vår ängel på kyrkogården. Andra är sockersöta,
leende och glittrande. Vi sjunger om dem, vissa tatuerar sig med änglamotiv. Änglar har
en lång tradition och fascinerar människor oberoende av hur litet eller mycket du tror.
Ängeln som rör sig mellan människa och Gud, som är budbärare, en öppen symbol har
inget kön. Så har det sett ut under lång tid i kyrkans historia. Efter första världskriget
förändras änglarnas utseende och de får alltmer kvinnliga drag. Jag föredrar de könsneutrala änglarna, de som överskrider gränser, tid och rum, historia.
Mina änglar är budbärare mellan Gud och människa, en länk mellan Gud och människa,
öppen mot himlen. Ängeln som möter dig på första sidan av kyrkbladet är från Öveds
kyrkogård. Bilden är tagen av Ellen Stenman i Vallarum.
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Kyrkorådets ordförande Lars Ohlsson har ordet
Då är det åter dags för den årliga julhälsningen till er alla. I år ligger jag
bra till i tid, hela två dagar tills absolut deadline för att lämna in manus.
Och detta beror på att Erica, vis av tidigare års erfarenheter, redan för en
månad sedan började prata om vilken dag som gällde.
Vad har då hänt och inte hänt i församlingen detta år, jo, faktiskt en hel
del. I Brandstad kyrka har vi installerat nytt värmesystem, bestående
av två värmepumpar och som komplement elbänkvärmare under alla
bänkarna. Dessutom har vi också förbättrat ljussättningen inne i kyrkan,
vilket gör att vi har fått ett helt annat kyrkorum. Detta medför att vi kommer kunna använda
Brandstad kyrka mer än hitintills. Det här är ett projekt som jag personligen är väldigt glad
för att vi genomfört med tanke på den turbulens som rådde vid försäljningen av församlingshemmet i Brandstad.
På Fränninge kyrkogård håller vi på med att färdigställa askgravplats/askgravlund, detta är ett
gravskick som blir alltmer efterfrågat och invigningen av denna blir troligen på försommaren
2015. I och med detta kan vi nu erbjuda denna form av gravsättning på tre av våra fem
kyrkogårdar, nämligen Öved, Vollsjö och Fränninge.
Ingen har väl undgått det mediala intresset för vårt arbete med att kolla och säkra gravstenar
på Vollsjö kyrkogård. Och med facit i hand skulle vi kanske gått annorlunda tillväga när det
gäller meddelandesättet. Men eftersom vi följde givna regler och samma rutiner som vi haft
på kyrkogårdarna i Ö Kärrstorp, Öved och Brandstad, fanns det ingen tanke på att ändra
förfarandet.
I slutet av november bytte vi ut de döda thujahäckarna på Vollsjö kyrkogård och ersatte dessa
med fina bokhäckar, det här gör att kyrkogården ger ett mycket ljusare intryck.
Så några ord om ekonomi, som egentligen är mitt huvudintresse, men oftast även huvudbry.
Vollsjö församling har under ett antal år befunnit sig i en svår ekonomisk kris beroende på de
kostnadskrävande renoveringarna på alla våra fem kyrkor som gjordes åren 2002-2008. Vi har
dock under de senaste åren sakta men säkert byggt upp vår ekonomi igen och jag bedömer
att vi idag har en stabil grund att stå på. Det är mot denna bakgrund som först Kyrkorådet
och sedan Kyrkofullmäktige enades om att sänka medlemsavgiften med 0,05 kr. Fem öre kan
tyckas lite men det visar på vår goda vilja att komma i paritet med våra grannförsamlingar
när det gäller avgifterna.
Vad har då inte hänt?
Ja, vi har ännu inte någon ordinarie kyrkokamrer men det är ett mindre problem eftersom
vik kyrkokamrer Åke Olsson har lovat att vara kvar under hela året 2015.
Vi har ännu inte tillsatt komministertjänsten, men rekryteringen fortskrider och vi ser fram
emot att tillsätta någon på tjänsten senast till hösten 2015. För i längden blir det en orimlig
arbetssituation för vår kyrkoherde att vara ensam präst.
Jag slutar med att tacka alla berörda för det gångna året och önskar er alla en skön jul och ett
bra nytt år 2015.
Ordf. Lars Ohlsson
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Hej alla!
Jag heter Anette J Olsson. Jag är 41 år och bor
i Äsperöd, där jag också är uppvuxen. Jag lever
tillsammans med min käre make Håkan Olsson och
våra barn, på ”Himlaro” (en bit av himmelriket på
jorden…) Närmsta grannar är den gamla mossen,
med sitt myller av fåglar. Deras fantastiska sång får
vi njuta av varje dag…..
När jag inte är mammaledig med våra minsta barn,
studerar jag teologi vid Lunds universitet, med
målet att bli präst inom Svenska kyrkan.
Jag har fått förtroendet att, tillsammans med Lena och Erica, ha hand om
årets konfirmander. För mig innebär det en stor ära och jag känner mig både
stolt och ödmjuk inför uppgiften och lovar att göra mitt bästa. Förutom
denna uppgift kommer jag förmodligen också att delta i gudstjänster lite då
och då, runt om i församlingen. Jag ser verkligen fram emot mötet med både
församlingsbor och anställda.
Förutom mitt engagemang för det talade ordet, brinner jag även för det sjungna
ordet – musiken! Jag och min Håkan, driver tillsammans ”Himlaromusik”, ett
musik-notförlag, där vi producerar och arrangerar uteslutande vår egen musik.
Vi är ganska ofta ute och sjunger och spelar (i kyrkliga sammanhang), lite runt
om i Skåne….
Utöver detta leder vi också ”Himlaro-skospel” (blandad vuxenkör) tillsammans,
i Tomelilla. Det är verkligen NÅD – att få leva i och syssla med det som ligger
varmt om hjärtat…
Det är nog detta som är min drivkraft – en längtan efter att ALLA människor,
ska få uppleva denna verklighet – denna ”nåd” – Gud…..
Med önskan om att vi ses vid något tillfälle!
Konfirmandledare Anette J Olsson
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Böneveckan för kristen enhet 2015
Böneveckan är världens största ekumeniska
manifestation som genomförs samtidigt i ca
75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.
Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat
”Ge mig något att dricka” och materialet har
förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien.
Utgångspunkten för bibeltexten inför 2015 är
Johannes-evangeliets fjärde kapitel som handlar
om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan.
Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något att dricka.”
Samtidigt erbjuder han henne det ”levande
vattnet”, en inre källa som ger evigt liv. Kvinnans liv blir aldrig detsamma.

Insamlingen till Världens Barn
Vollsjö församlings insamling till
Världens Barn uppgick till SEK 2 496.
Bössinsamling på Vollsjö torg SEK 1 539
Kollekt SEK 957

TACK!
Ett stort tack till alla ideella krafter vid skördegudstjänsterna,
allhelgonakaffet, ljusstöpning/kransbindning och luciagudstjänster.
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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 Start: 22/1
Stella Mix: åk 3 och uppåt kl 15.45-16.45 Start: 22/1
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 Start: 22/1
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt, Projektkör som samlas vid speciella tillfällen.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Start 25/1
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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Lite av varje från musikfronten
Minnena från Sångfesten på Övedsklosters Skördemarknad i september lever kvar i allra högsta grad.
Tänk att få koppla ihop sång, mat, människomöten
i denna fantastiska historiska miljö, och därtill
väderlek som kändes som en bedårande sensommardag. Hela mitt inre fylls av värme när jag tänker
på tillbaka på den.
Festkören, i sina blåa tröjor med silvertryck, som är
Övedsklosters färger, sjöng på ett nästan euroforiskt sätt. En blandad repertoar,
med sånger såväl av Mozart (som verkade under samma tidsperiod som stora delar
av Övedskloster skapades av ”Bygge-Hans”), som Totos ”Africa”. Publiken fick
i allsångerna sjunga med i några av Povel Ramels klassiker. Vocal Six, ledde oss i
workshops och konserter med sin värme och humor på ett elegant sätt.
Lunds internationella körfestival går av stapeln vartannant år och barnen i Stella
Mix deltog i SjungGung på Sparbanken Skåne Arena. Tillsammans med 600 barn
från hela Skåne sjöng de, så att taket lyfte och ingen, absolut ingen var oberörd.
Deras sång gick rakt in i våra hjärtan. Att dessutom få backa upp artister som
Robin Stjernberg och Jasmine Kara gjorde ju inte det hela sämre. Det var ett gäng
trötta men väldigt nöjda sångare som begav sig hemåt, efter en hel lördags sång.
Till den traditionella julkonserten i Fränninge 21/12, har några av våra egna
ungdomar, som valt att satsa lite mer eller mindre på musiken efter gymnasiet,
bjudits in. Alla har de sjungit i församlingens körer under flera år. Desirée Persson,
Sofia Thorén, Emma Lindeberg-Berglund, Annika Jönsson, Veronica Lassing och
Hanna Ekström. Även Victor Hjalmar var med i detta gänget, men har lämnat
återbud eftersom han inte kom loss från musikaluppdrag i London. De kommer
att ackompanjeras av Pia Beijer med Trio Österlen och en stråkensemble från
Kulturskolan i Sjöbo, Jonas Svensson på klaviatur och Himlaröster.
Kyrkomusiker Ingela Bertilsson
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Musik i advent och juletid
24/12 Julnattsmässa
i Ö Kärrstorp kl 23.15

December
13/12 Luciagudstjänst
Öveds kyrka kl 16



25/12 Julotta i Vollsjö kyrka kl 07
Himlaröster
26/12 Skymningsgudstjänst i
Brandstad kyrka kl 16. Sångsolist



Stjärnorna Stella Mix Tösakören och
Barn från Öved. Öveds syförening
bjuder på Lussefika.

28/12 Jul- och Nyårskonsertgudstjänst
i Ö Kärrstorps kyrka kl 18
Jessica Johansson -Sång
Johan Elmqvist -Trumpet
Ingvar Albihn -Klaviatur
Drängakören

14/12 Lucia på Solkullen
i Vollsjö kl 15.30
Stjärnorna Stella Mix och Tösakören.



14/12 Luciagudstjänst
i Fränninge kyrka kl 18.30
Stjärnorna Stella Mix och Tösakören.
Lussefika.
21/12 Julkonsertgudstjänst
i Fränninge kyrka kl 18
Trio Österlen och stråkensemble från
Kulturskolan Sjöbo
Hanna Ekström -Sång
Annika Jönsson -Fagott
Veronika Lassing -Sång
Emma Lindeberg-Berglund -Sång
Desireé Persson -Sång
Sofia Thorén -Sång
Jonas Svensson -Klaviatur
Himlaröster

31/12 Nyårsbön
i Öveds kyrka kl 17
Sång Erik Källner



JANUARI
6/1 Gudstjänst kl 16
i Ö Kärrstorps kyrka
med In Trixiia ”Toner om vintern”
Syföreningen bjuder på Grötfest
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Ur Almanackan
8/2 Ljusmässa på Kyndelsmässodagen kl 11 i Vollsjö kyrka

DECEMBER
17/12 Jullunch i Fränninge
församlingshem kl 11.30
Föranmälan 100kr. Nils-Ove och
Kjell-Åke Persson underhåller med
sång och musik.
19/12 Skolavslutningar
i Fränninge kyrka
Nils-Måns skola kl 8.30
Vollsjö skola kl 11.15

15/2 Änglagudstjänst för små och
stora i Vollsjö kyrka kl11
I änglagudstjänsten hämtas dopänglarna
som nu pryder våra dopträd av föräldrar
till barn som döpts i våra kyrkor. Till
denna gudstjänst tillverkar Miniorerna
gipsänglar. Alla dopbarn får en särskild
dopinbjudan per post. Efter gudstjänsten
blir det fastlagsbulle.

JANUARI
25/1 Gudstjänst
med guidning i Vollsjö kyrka kl 11
En annorlunda gudstjänst med kyrkorummet och dess inventarier i centrum.
FEBRUARI

MARS
21/3 Livsloppet firar 10 årsjubileum
i Vollsjö församling kl 10
28/3 Barn och vuxenloppis
i Fränninge församlingshem kl 10-12
Boka bord hos Lena Carlsson.
29/3 Gudstjänst med sopplunch
i Öveds kyrka kl 11
Efter gudstjänsten serveras soppa i
Öveds gamla församlingshem.

1/2 Gudstjänst med endast levande
ljus i Brandstad kyrka kl 16
Spontankören medverkar under ledning
av kyrkomusiker Ingela Bertilsson.
4/2 Nallegudstjänst för små och
stora i Brandstad kyrka kl 18
Efter gudstjänsten enkel kvällsmat i
Brandstad sockenstuga. Tag med ditt
gosedjur till kyrkan.
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Filmoteket med pub i Fränninge
Filmvisningen är gratis

Datum 21/1
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Philomena

Datum 18/2
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film 12 years a slave

Datum 18/3
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film The Selfish giant

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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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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Tillbakablickar

Linneas fina julkrans
som hon gjorde på ljusstöpningen och kransbindningen i Fränninge

Från konserten I juletid i Fränninge kyrka
12

Höstens härliga konfirmandgäng

Körbarnen på Sjung Gung i Lund
13

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: 20/1 och 22/1.

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 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.
14/1 Gäster Ingemar Andersson m fl
11/2 Gäster John och Knut
11/3 Gäster Kaj Wirenbook
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.
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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
Gertrud Svensson
Viggo Månsson
Ronny Håkansson
Margaretha Theodorsson
Ola Jönsson

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

DECEMBER

13
14
21
24
25
26
28
31

Lördag
Luciagudstjänst kl 16 Öveds kyrka
3 sön i advent
Lucia på Solkullen kl 15.30
Luciagudstjänst kl 18.30
Fränninge kyrka
4 i advent
Julkonsertgudstjänst kl 18
Fränninge kyrka

1 e trett d
Gudstjänst kl 11 Vollsjö kyrka
2 e trett d
Mässa kl 11 Vollsjö kyrka
3 e trett d
Guidningsgudstjänst kl 11
Vollsjö kyrka

FEBRUARI

Sön e jul
Jul- och nyårskonsertgudstjänst kl 18
Ö Kärrstorps kyrka

1
4
8
15
22

Nyårsafton
Nyårsbön kl 17 Öveds kyrka

MARS

Julafton
Julbön kl 12 på Solkullen
Julnattsmässa kl 23.15
Ö Kärrstorps kyrka
Juldagen
Julotta kl 07 Vollsjö kyrka
Annandag jul
Skymningsgudstjänst kl 16
Brandstad kyrka

JANUARI

1
4
6

7
11
18
25

Onsdag
Andakt kl 14 Solkullen

Nyårsdagen
Sammanlyst till Tv-gudstjänsten
kl 10.00 i Lövestads församlingshem
Sön e nyår
Mässa kl 11 Vollsjö kyrka
Trettondedag jul
Gudstjänst kl 16 Ö Kärrstorps kyrka

1
8
15
22
29

Septuagesima
Gudstjänst med enbart levande ljus
kl 16 Brandstad kyrka
Onsdag
Nallegudstjänst kl 18 Brandstad kyrka
Kyndelsmässodagen
Ljusmässa kl 11 i Vollsjö kyrka
Fastlagssöndagen
Änglagudstjänst kl 11 Vollsjö kyrka
1 i fastan
Mässa kl 11 Vollsjö kyrka

2 i fastan
Gudstjänst kl 11 Vollsjö kyrka
3 i fastan
Mässa kl 11 Vollsjö kyrka
Midfastosöndagen
Gudstjänst kl 11 Vollsjö kyrka
Jungfru Marie bebådelsedag
Mässa kl 11 Vollsjö kyrka
Palmsöndagen
Gudstjänst kl 11 Öveds kyrka

Varmt tack till både givare och mottagningsställe för
god insats även i år. Insamlingen har hittills inbringat
drygt 4000 kr till Svenska Kyrkans Internationella arbete



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskas våra läsare av

Alenheim Owe
Anderberg Ingemar
Anderberg Jolanta
Anderson Karl-Agne
Andersson/Jönsson
Andersson Anita
Andersson Ann-Britt o Bertil
Andersson Astrid
Andersson Birgit o Jan- A
Andersson Birgit o Kurt- Arne
Andersson Britt o Heinz
Andersson Ingrid
Andersson Ingrid o Bertil
Andersson Ingrid o Stefan
Andersson Ruth
Andersson Stig
Andersson Ulla o Bengt
Andersson Åke
Aronsson Britt
Arvidsson Rolf
Bergström Margith o Gösta
Birgersson Karin o Nils-Erik
Björkqvist Gully o Egon
Björkqvist Gunborg
B-Killander Rosie
Brink Ros-Marie o Rune
Butik Thuleslund
Carlsson Ann- Marie o Tage
Carlsson Lena o Jönsson Mats
Carlsson Ylva
Christensson Gunilla
Ekberg Astrid
Ekelund Kerstin o Sturesson J-A
Eklund Karl









Ö Kärrstorp
Sjöbo
Blomstershopen
Starrarps Nygård
Vollsjö
Sjöbo
Starrarpslund
Hårderup
Alestadsvägen
Sjöbo
Sjöbo
Frenninge 27
Nybodal
Allenelund Vollsjö
Ö Kärrstorp
Lerbacka
Starrarps Ora
Sjöbo
Västervång Vollsjö
Storgatan 14 Vollsjö
Starrarp
Elestorpsvägen 155
Stenebergsv
Vångavägen 7 Vollsjö
Torget
Heinge Nygård Lövestad
Thuleslund
Vollsjö
Ö Kärrstorp
Skåne Tranås
Torp
Limhamn
Skumparp
Vollsjö
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Eklund Rosa o Fritzon Christian
Ericsson Siv o Bertil
Eriksson Inga-Lill o Evert
Familjen Lundberg
Familjen Mineur
Familjen Ferlinger
Familjen Ingela o Ingvar Bertilsson
Familjen Ingemar Andersson
Familjen Patrik Jönsson
Familjen Allan Rasmusson
Familjen Birkegård
Familjen Grotherus
Familjen Lars-Eric Nilsson
Familjen Löfberg
Familjen Mats Carlsson
Familjen Peter Paulsson
Familjen Stig Mårtensson
Familjen Svensson
Familjen Brandin
Familjen Christian Persson
Familjen Gerth Larsson
Familjen Jan-Erik Andersson
Familjen Mosell
Familjen Svärd
Familjerna Albertson
Flyckt Ewa
Fors Kerstin
Fredin Maria
Frenninge Sparbank
Fränninge Måleri
Gershater Magdalena o Steve
Gulli o Birger
Gunnarsson Laila o Kaj
Gustavsson Ingegerd
Gustavsson Sture
Hansson Agneta o Carl- Anders
Hansson Birgitta o Johansson Tommy
Hansson Dagny o Sune
Hansson Gudrun o Nilsson Gunnar
Hansson Kerstin o Ingvar
Hansson Uno
Henningsson Barbro o Sven-Arne








Hagelsgränd Vollsjö
Frenninge
Ystad
Espingsväg 11 Vollsjö
Åslänten Volsjö by
Frenninge
Starrarps Gård
Sjöbo
Bjärsjölagård
Tjärbyvägen 124
Vollsjö
Vollsjö
Molleröd
Öved
Västergatan 8 Vollsjö
Fränninge






Vollsjö
Vollsjö
Spissavägen 118 Vollsjö
Espingsväg 5Vollsjö
Pregestad
Vallarum
Vollsjö
Vollsjö o Araskoga
Frenningevägen 5
Veberöd
Klintahus
Box 122 Vollsjö
Fränninge
Nygatan 8
Vollsjö
Frenninge
Araskoga
Vångavägen
Ryttmästaregården Vallarum
Vångagården Vallarum
Stampavägen
Molleröd
Västergatan
Västergatan 1
Brandstad
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Henriksson Per-Åke m familj
Holmgren Eva o Erik
Håkansson Ann-Christin o Jan m familj
Håkansson Lars
Håkansson Ronny
Häkansson Monica o Leif
Jansson Ingrid
Jeppsson Christin o Göran
Johannesson Brita o Nils-Henrik
Johansson Ann-Christin o Jan
Johansson Barbro
Johansson Berit o Åke
Jönsson Asta
Jönsson Birgitta
Jönsson Elise
Jönsson Elvy o Lennart
Jönsson Inga
Jönsson Karin o Otto
Jönsson Kerstin o Rune
Jönsson Per
Jönsson Stina o Ingvar
Jönsson Yvonne o Östen
Karlsson Clary
Killander Elvy o Börje
Kristersson Greta
Kristiansson Ann-Britt o Tommy
Kristiansson Elsie
Kristiansson Sylle o Krabbe
Krondahl Sven
Larsson Gun o Göran
Lassing Elvy
Lillö Erica
Lindqvist Ingar o Stig
Lindvall Gulli
LMD motorcyklar
Lundgren Ingegerd
Lundqvist Birgit o Lars-Bertil
Lähnn Lisette o Carl-Åke
Magnusson Ally
Månsson Stina o Nisse
Mårtensson Birthe o Bo
Mårtensson Gunn

Björkhaga Gård Brandstad
Åkarp
Stora Frenningevägen
Sjöbo
Killanders Smedja
Vollsjö
Vollsjöby
Gårdstånga
Vollsjö
Vollsjö
Sörängen Brandstad
Storgatan 12 Vollsjö
Vollsjö
Brösarp
Lycksele
Vångavägen
Köpmansgatan 3 Sjöbo
Åhus
Öved
Österlen
Vollsjö
Molleröd
Ådalsvägen 15 b Vollsjö
Fränninge
Stora Frenningevägen 54
Starrarp 7
Malmö
Västergatan 32
Sjöbo
Hagels gränd 4
Storgatan Vollsjö
Lund
Thulesboallen 437
Elestorp
Torget
Vollsjö
Vallarum
Vollsjö
Espingsväg 18 Vollsjö
Svansjö Sommarby
Brandstad Gård
Sjöbo
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Mårtensson Kalle
Mårtensson Sonja med familj
Nilsson Allan
Nilsson Ann-Marie o Martin
Nilsson Astrid o Allan
Nilsson Barbro o Kent
Nilsson Britt-Marie o Persson Tage
Nilsson Börje
Nilsson Elsa
Nilsson Elvy o Kalle
Nilsson Gunilla o Rickard
Nilsson Inga-Kerstin o Leif
Nilsson Inga-Lill o Stig
Nilsson Ingegärd
Nilsson Iris
Nilsson Laila o Martin
Nilsson Lill o Claes
Nilsson Maj-Britt
Nilsson Ove
Nilsson Stina o Alf
Nilsson Ulla
Nilsson Vivi
Nilsson Yvonne
Ohlsson Bonde
Ohlsson Elsa
Ohlsson Helena o Lars
Ohlsson Mia m Familj
Olofsson Hanna-Greta
Olofsson Majvi
Olsson Birgit o Stig
Olsson Helga
Olsson Majken o John
Olsson Åke
Ottosson Ingegerd o John-Erik
Paulsson Stig
Percy Margareta o Staffan
Persson Annie
Persson Bertil
Persson Britt o Nils-Ove
Persson Eva o Arvid
Persson Gulli o Willy
Persson Inger o Alf





Rönås
Kristinelund Brösarp
Hörby
Linne´gatan 9 Limhamn
Västergatan
Värngården Vallarum
Säterivägen 5 Vollsjö
Malmö
Stenebergsvägen 2
Torget
KLambylid
Vollsjö
Lindgatan 1 Vollsjö
Ådalsvägen 15 a Vollsjö
Klamby
Brösarp 1
Sjöbo
Ådalsvägen 19 c
Ådalsvägen 15 a Vollsjö
Öved
Rönås
Rönås
Ådalsvägen4 Vollsjö
Kämpinge
Stensro Vollsjö
Ryssgård
Degebergavägen 68
Hovdahus
Tulesbo
Stenbrottsvägen
Vångavägen 7
Sjöbo
Ystad
Vallingsdal Vallarum
Fränninge
Storgatan 16 Vollsjö
Solkullen
Hårderupshult
Vollsjö
Spissavägen 67-32
Segelsömsgatan 20 Ystad
Vallarum
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Persson Kerstin o Jörgen
Persson Margit o Ernst
Persson Signe
Persson Vera
Ramel Eva o Otto
Ramel Johanna o Hans
Ramel Madeleine
Roos Karl-Einar o Bengt- Ove
Rosberg Elsa
Ryberg Margareta o Ingemar
Råberg Lotta o Edgarsson
Sand Åsa o Lars
Sandell Britt-Marie o John
Schöld Per
Silfwerbrand Ingrid o Bengt
Sjöholm Annette o Thomas
Smith Erika o Jönsson Ola
Stensson Rutger
Sundell Ebba
Svensson Arne m familj
Svensson Bo
Svensson Elly
Svensson Hertha
Sörensson Eva o Sune
Theodersson Margareta o Tommy
Thimm Marie-Louise
Tornhill Maria o Christer
Walldén Per-Erik
Wideen Ann-Christin o Sven
Wihlborg Ulla o Bengt
Vollsjö Bilverkstad
Vollsjö Lantbruksservice AB
Åkerblom Ann-Britt o Hans-Erik m fam
Åkerblom Carla o Kjell-Ingvar
Åkerblom Inger o Sten m fam
Åkerblom Lena o Sven
Åkerblom Maj-Britt
Åkerlund Inger
Åkesson Britt o Tommy
Åkesson Inga o Åke
Åkesson Marianne o Börje



Stora Frenningevägen 36
Nygatan
Vångavägen Vollsjö
Åhem Stora Frenningevägen 29
Öved
Öved
Öved
Bjärsjölagård
Bjärsjölagård
Klamby
Hårderups Nygård
Bjärsjölagård
Sövestad
Malmö
Skartofta
Vollsjö
Släntavägen
Pregestadsvägen 65-12
Grönadalsvägen 53 Vollsjö
Eneberg Vollsjö
Bjärsjölagård
Sjöbo
Vollsjö
Starrarpsorreväg Vollsjö
Grönadalsvägen 214-9
Brösarps Gamla Skola
Vollsjö
Vollsjö
Rönås
Ålstorp
Vollsjö
Vollsjö
Frenninge Vollsjö
Vollsjö
Öståkra
Starrarp
Västervång Vollsjö
Bjälkhult
Sjöbo
Jespersgränd 1 Vollsjö
Alestadsvägen
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Närmare sju miljoner barn
dör varje år utan att ha firat
sin femte födelsedag. Tänd
ett femte ljus i jul – för alla
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sju miljoner
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årsjukvård.
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och
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