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Kyrkklockorna ringer för alla människors lika värde
Kyrkklockor ringer varje gång vi firar gudstjänst. Kyrkklockor
ringer också vid dop, vigsel och begravning. Klockorna ringer i
första hand för gudstjänster av olika slag, i veckan och på helgen.
Genom historien har kyrkklockor även ringt för att varna för fara
och för att ringa in fred.
Den gångna tiden har några församlingar inom Svenska kyrkan
valt att ringa i samband med demonstrationer och politiska aktioner med främlingsfientliga inslag.
Hur vi bemöter främlingsfientliga och nynazistiska krafter kan se olika ut. Dock är det
viktigt att demokratin, som är en grundbult i vårt samhälle, inte riskeras.
I somras (10 augusti) läste jag en intervju i Svenska dagbladet med ledningen för
Svenskarnas parti, vit makt-partiet som vill ha ett ”etniskt homogent livsrum”. Intervjun fyller mig med avsmak, eller med Stefan Lundgrens ord, kommunstyrelsens
ordf. i Sjöbo kommun ”när journalisten nämner Svenskarnas parti, - Jag mår rätt ut
sagt illa”. Vad är det för tid vi lever i?”
Allt slags hot mot människors lika värde måste bemötas och bekämpas. I tal, i skrift
och i handling men aldrig på bekostnad av demokratin.
När kyrkklockorna ljuder i vår bygd är det för något. För demokrati, för människors
lika värde, för människovärdets okränkbarhet, för mångfald. Kyrkklockorna ska i huvudsak ringa för och inte emot något. Kyrkklockorna bjuder in till gudstjänst som ju
alltid sätter människovärdet i centrum och på så vis alltid erbjuder motsatta alternativ
till manifestationer med främlingsfientliga inslag.
Bilden på framsidan - Skulpturen “Saga väves på sannings varp” som finns på Piratenmuseet i Vollsjö
Erica Lillö
Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
Vill du ha information om församlingens verksamhet hem på din mejl?
Mejla oss!
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Vollsjö församling samlar in till
Lördagen den 27 september kl 9-13
Bössinsamling på Vollsjö torg
Försäljning av hembakat – Alla intäkter går till
Världens Barn
Riksinsamlingen 2014 genomförs lördagen den 27 sept
och lördagen den 4 oktober. SVT direktsänder Världens
Barn-galan fredagen den 3 oktober.
2013 genomfördes för femtonde året Radiohjälpens största kampanj Världens
Barn. Tack till alla er som bidrog. Totalt samlades 71,5 miljoner kronor in.
Insamlingen Världens Barn är unik genom sitt samarbete mellan Radiohjälpen
och 21 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio samt ett stort antal
skolor, föreningar, företag, kyrkor och privatpersoner i landets 290 kommuner.
De 21 hjälporganisationer som ingår i Världens Barn-familjen är: Afrikagrupperna,
Clowner utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets
Stjärna, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, KFUM, Lions,
Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Svenska
Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige,
Vi-skogen och We Effect. Internationella gruppen i Vollsjöförsamling.

Musikalen Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat
är Andrew Lloyd Webbers andra musikal som han
skrev tillsammans med Tim Rice. Musikalen är
baserad på Bibelns texter i 1:a Mosebok om Josef,
Jakobs son. Den hade premiär 1968 i London.
Den har satts upp på cirka tjugotusen scener
runtom i världen, speciellt kring påskhelgen spelas
denna pjäs ofta då den har en stark koppling till
bibeln och gamla testamenetet. Enbart i Storbritannien görs årligen 500 olika uppsättningar, även många på lokala amatörteaterföreningar. Musikalen hade premiär på svenska i Växjö 1993 därefter
sattes den upp på Slagthuset i Malmö 1995.
Himlaröster framförde musikalen i Vollsjö kyrka i våras med Jack Scholl, från
Vollsjö som solist och Erica Lillö, som berättare. Efter önskemål återkommer
den i Ö Kärrstorps kyrka söndagen den 5 oktober kl 18 tillsammans med
Kyrkokören Jubilate från Västerstad-Östraby. Lite som en turné blir det då vi
tillsammans sedan fortsätter till Pingstkyrkan i Eslöv och sjunger Joseph under
den kristna kulturveckan, må 13 oktober kl 19.30.
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Orglar fyller 50 år i Fränninge kyrka och i Vollsjö kyrka
För femtio år sedan fick Fränninge och Vollsjö kyrkor helt nya Hammarbergsorglar. Det var en stor investering och kunde ske tack vare en donation av svenskamerikanen Anders Persson. Så här lyder inskriptionen på orgeln i Fränninge.

”Fränninge kyrkas orgel, byggd år 1964 är en gåva av farmägaren
Anders Persson, Skumparp 1, som efter många års idog och
framgångsrik verksamhet i Amerika återkom till sitt fosterland.
Han skänkte detta orgelverk såsom en gärd av tacksamhet för vackra
rika minnen i fädernas kyrka. Soli deo gloria” (Åt Gud all ära).
Tisdagen 21 oktober kl 19 firar vi detta med en orgelafton "Från Bach till
Beatles" i Vollsjö kyrka. Då får vi besök av Carl-Adam Landström, till vardags
organist i S:t Petri kyrka i Malmö. Carl Adam Landströms karriär har gått som
på räls. Han började spela orgel som tioåring och vid 17 års ålder blev han som
yngste student någonsin och med högsta poäng på musikproven antagen till
organistutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
På frågan vad han helst vill förmedla med sin musik, svarar han: – Jag vill
främst förändra den bild som jag upplever att många har för instrumentet i
sig. Orgelmusik behöver inte vara något som bara spelas i kyrkan, utan det är
ett fantastiskt liveinstrument som jag tror kan tilltala fler människor om man
bara ger det en chans.
Carl-Adam är inte främmande för att anta nya utmaningar och framför
nyskriven populärmusik lika självklart som de klassiska verken.
Om du har ett speciellt musikstycke du vill lyssna till denna kväll på orgel,
skriv ner din önskan på en lapp och lämna till pastorsexpeditionen eller till
undertecknad, så förmedlar vi den till Carl-Adam.
Efter konserten blir det Festmingel i kyrkan!
Ingela Bertilsson, kyrkomusiker
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Vårens körresa till Östergötland
för Himlaröster och Drängakören

Värme, gemenskap, stunder av eftertanke, många och långa hjärtliga skratt
och inte minst härliga sångminnen är nog det som resenärerna på denna körresa framför allt fick med sig i bagaget. Att vi fick se en hel del av landskapen
Skåne, Småland och Östergötland i försommarprakt var sedan en extra bonus.
Resan började på morgonen fredagen den 30 maj och avslutades ganska sent på
söndagskvällen den 1 juni. Av olika anledningar var det inte så många körmedlemmar som kunde åka med på resan, vi var 23 stycken inklusive några körveteraner och vår busschaufför Gerth, alla lika skönsjungande. Gerth var dock tyst
och fokuserad under färden och körde oss säkert och bra. Vårt mål var Nykil
i Östergötland, där vår körledare Ingela Bertilsson har en syster, Eva Jonasson,
som är kantor i Nykil-Gammalkils församling. På fredagskvällen skulle Ingelas
och Evas körer, d v s två kyrkokörer, en manskör och en ungdomskör, stråla
samman i en gemensam konsert i den stora, vackra Gammalkils kyrka.
Innan vi kommit så långt hade resan gått från Fränninge till Sjögestad Motell,
som ligger mellan Mjölby och Linköping, där vi skulle övernatta. Under resans
gång var konversationen god, men är man artist så är man och under en del av
resan fick vi sätta oss i olika stämmor och öva inför kvällen. Det är inte alldeles
lätt att höra varandra när man sitter i en rad, så vi hoppades nog alla att det skulle
höras bättre på kvällen. Efter lunch på motellet, där syster Eva mötte upp, gav vi
oss iväg mot Gammalkils kyrka. Vägen var krokig och smal, men den ledde oss
till en fantastisk plats. Vi övade sedan tillsammans med Evas körer under ett par
timmar och det kändes så härligt att bilda en stor, gemensam kör. Klädseln för
kvällen var fri, det skulle vara något vi kände oss fina i. När klockan slog 19 kändes
det verkligen fint när de olika körerna började sjunga tillsammans och vi blev till
en kör, så mäktigt! Extra vackert blev det när Ingela, Eva, Evas dotter
Linnéa och en annan ung kvinna sjöng en finstämd, fyrstämmig sång tillsammans.
Kvällen innehöll också sång av en manskör, bildad för kvällen av alla körherrarna, bland
annat med den passande ”Oh, when the saints go marching in”. Körarrangemang
på ”Den blomstertid nu kommer” och ”En vänlig grönskas rika dräkt”, de härliga
tonerna från ”Danse mot vår”, ”O klang och jubeltid”, ”Thank you for the music”
och ”Kärlekens tid” var en del av de sånger som förgyllde kvällen. När den sista
gemensamma sången, ackompanjerad av Linnéas vackra trumpetspel, till sist tonade
ut kändes allt så lugnt och fridfullt.
Kvällen var dock inte slut ännu. Eva och hennes körer hade ordnat med mingel i
församlingshemmet och det innebar många, mycket goda tilltugg och olika sånglekar.
Vi sjöng också från ett digert sånghäfte, där östgötarna sjöng sin sång ”Östergyllen”
och då fick vi ju svara med den skånska ”Jag vill sjunga en visa i klaraste dur…”.
Det var en härlig kväll, men till slut tog resan och dagens alla intryck ut sin
rätt och vi for tillbaka till motellet för en god natts sömn.
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Lördagen och söndagen innebar sedan mest avkoppling och vi kunde ta det
lugnt och umgås med varandra. När vi lämnat motellet på lördagen åkte vi
till Vadstena och strosade omkring där några timmar på egen hand. På eftermiddagen samlades i Vadstena kloster för en ”Birgittavandring” med en mycket
kunnig och intressant guide, där vi fick gå omkring både i klosterområdet och
inne i klosterkyrkan. En fin upplevelse var när vi stod inne i klosterkyrkan och
sjöng ”En vänlig grönskas rika dräkt” tillsammans. Det kändes som om det
blev varmt i den vackra, men ganska kyliga kyrkan. När vi avslutat vistelsen
i Vadstena bar det sedan av mot eftermiddagskaffe hemma hos en tidigare
körmedlem, Christina Ekman-Engholm, som har återvänt till sin hembygd
nära Rökstenen i Ödeshögs kommun. Kulturella som vi är besåg vi först
Rökstenen, med världens längsta runinskrift, men besöket hos Christina lockade
mer och snart satt vi alla bänkade i hennes fina hem mitt ute på landet.
Tänk, hon hade genast bjudit hem oss alla när hon hörde att vi skulle vara
i grannskapet, en sådan gästfrihet! Christina, hennes syster och inte minst
hennes mamma hade bakat minst sju sorters kakor med kaffe och te och vi
blev ombedda att också dricka av vatten och saft, då det var så varmt. Det var
många som kände Christina och hennes familj väl sedan tidigare och vi som
inte kände henne tyckte att vi gjorde det när vi for därifrån.
På kvällen bodde vi nästan ensamma på Borghamns vandrarhem intill Vätterns
fina strand. Där åt vi en god middag och roade oss med sång och improviserade
uppträden. Alf stod ensam för badandet, men vi var alla nere vid stranden och
beundrade solnedgången. Många satt sedan i sällskapsrummet och pratade,
det gäller ju att ta vara på de gemensamma stunderna. Vi försökte att vara så
tysta det gick, då vi upptäckte att det bodde fler än vi i vårt stora hus. Det gick
nog ganska bra…
Efter frukost på söndagen for vi vidare mot Café Timjan, en anläggning som
ligger långt ut i skogen en bit från Värnamo. Var lite undrande inför om detta
kunde bära sig, men det visade sig vara ett populärt ställe med smakfull inredning och mycket god mat. På vägen dit styrde vi dock åter kosan mot det kulturella och besåg Alvastra klosterruin, som ju var en mycket vacker plats. Vi
tog ett gruppfoto i den skira grönskan. På eftermiddagen åkte vi sedan vidare
till den sista anhalten på resan, Fryele Missionshus. Här har Ingela och hennes
familj goda vänner och de, tillsammans med andra medlemmar i Fryele Missionsförsamling, hade ordnat en fin stund tillsammans med gudstjänst och
sedan gemensam fika. Vi deltog med körsång under gudstjänsten. Allt kändes
enkelt, välkomnande och äkta. Några ord från gudstjänstens predikan dröjer
sig kvar, fritt från minnet:
”Det är nu första dagen på sommaren (den 1 juni) och den ljusa, varma tiden.
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Om vi säger att sommaren varar i 100 dagar från idag, så känns det som en
lång tid. Men, imorgon är det bara 99 dagar kvar. Tänk på att ta tillvara varje
dag och ge den mening. Du kan sedan se tillbaka på dagarna med tacksamhet
och glädje när sommaren är slut.” Det känns som om detta sammanfattar de
här första dagarna av sommaren 2014; vi tog tillvara på tiden och upplevde
något fint tillsammans.
Tack till alla som gjorde den här resan möjlig, men framför allt tack till Ingela
och Eva, som lade ner stort arbete på att arrangera resan och den gemensamma
konserten. Vi hoppas på fortsatt samarbete!
/Deltagarna på körresan genom Ann-Helen Thorén

Filmoteket/Filmklubben i Fränninge
Plats Fränninge församlingshem • Pub • Fritt inträde
Datum
Onsdagen den 22 oktober
Tid kl 19
Film Jakten

Datum
Tisdagen den18 november
Tid kl 19
Film Den bästa av mödrar
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Gyllenstierna Weitz Stiftelse
Öved
En friherrinna, en slipsfabrikör, en familjegrav och ett antal miljoner kronor. Det är beståndsdelarna i en märklig
historia som många generationer Övedbor kan komma
att tacka sin lyckliga stjärna för. De var ett barnlöst par,
modellen, skådespelerskan och friherrinnan Mary-Anne
Gyllenstierna och Bertil Weitz, affärsman och slipsfabrikör. Det var kanske just därför de var så väldigt knutna
till varandra, funderar Leif Skjetne, som var präst i Öveds
församling mellan 1988 och 1999.
Efter bortgången öppnades parets testamente. Det visade
sig då att deras relation till Öved hade varit djupare än
någon kunnat ana. Testamentet slog fast att den efterlämnade förmögenheten skulle bli till en stiftelse som i
första hand ska dela ut pengar till studerande ungdom i
Öveds församling. I andra hand ska pengar delas ut till
sjuka och funktionshindrade i samma församling.
Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till:
1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymasial utbildning)
som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling.
2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med
behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola
i Öveds församling.
3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå
medel till organisationer för specifika projekt riktade till studerande ungdom
och behövande med anknytning till Öveds församling.

Ansök nu för ändamål 2 och 3 som kommer att delas ut i november!
Ansökan sker digitalt www.gyllenstierana-weitz-stiftelse.se
Kontakt:
070–53 55 485
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se
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Smyckning på våra kyrkogårdar till Allhelgonahelgen
Inför Allhelgona smyckar anhöriga sina gravar på
kyrkogårdar och minneslundarna fylls av blommor
och ljus. Det är en fin tradition som vi i församlingen
vill bevara och uppmärksamma.
Lördagen den 1 november är alla församlingens
fem kyrkor öppna kl 10-16 för stillhet, enskild
andakt och ljuständning. Syföreningar, kyrkorådsledamöter, Röda korset i Fränninge och frivilliga
serverar kaffe i kyrkorna i Öved, Brandstad,
Ö Kärrstorp och Fränninge.
I Vollsjö sker serveringen i Gärdas hus.
Alla är varmt välkomna!
En gång skall du vara en av dem som levat för länge sen. Jorden skall minnas dig
så, som den minns gräset och skogarna, det multnande lövet. Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
Per Lagerkvist

Minnesgudstjänster i Allhelgona
Alla helgonsdag 1/11
Fränninge kyrka kl 17 Emma Olsson tvärflöjt
Alla Själars Dag 2/11
Ö Kärrstorps kyrka kl 17 Himlaröster
Fränninge kyrka kl 19 Himlaröster
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Lars Ohlsson, ordförande i Vollsjö kyrkoråd, Vollsjö församling, Svenska kyrkan, mottog utmärkelsen årets SKUMP i Hårderupshult lördagen den 12 juli
2014. Motiveringen lyder ”För engagerat och framgångsrikt ledarskap för Vollsjö
församling. Till gagn för hela bygden. Hårderupshult 12 juli 2014. Föreningen
Skumpen.

Sångvandring längs pilgrimsleden mellan Lund och S:t Olof lördagen den 7 juni.
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Fränninge kyrka 27 nov kl. 19.30

Förköp: ICA Nära och Thuleslund Möbler & Interiör i Vollsjö
Turistbyrån i Sjöbo, samt www.juliusbiljettservice.se tfn 0775 700 400
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Ett axplock ur kalendariet
SEPTEMBER
21-Kickoff-gudstjänst
för församlingens konfirmander kl 18
i Ö Kärrstorps kyrka.

18-Kören Stella Mix under ledning av
kyrkomusiker Ingela Bertilsson är på
SjungGung i Lund.

23 och 24-Kontraktsvisitation
av kontraktsprost Åke Appelgren.
OKTOBER
5-Musikalen Joseph Musikalen Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat kl 18 Ö Kärrstorps kyrka.

Vartannat år ordnas Lunds international
choral festival under en vecka i oktober.
I år är det dags igen. Barnen och ungdomarna i våra körer i församlingen
är återigen inbjudna till barnkörgalan
SjungGung den 18 oktober, då 600
personer står på scenen på Färs&Frosta
Arena, i en fantastisk kör under Staffan
Paulsons ledning. Tillsammans med
olika artister som Robin Stjernberg,
Solala och Jasmine Kara kommer
kören att framföra en rad kända låtar.

Skördegudstjänster
8-Brandstad kyrka kl 18.30. Barn
och personal från föräldrakooperativet
i Brandstad medverkar med sång.
Kyrkan smyckas av Röda korset tillsammans med församlingen. Kyrkan
tas åter i bruk efter det att ny värmeläggning har lagts in. Festmingel.
12-Vollsjö kyrka kl 19. Britt G
Hallqvist tema. Britt G H skulle fyllt
100 år i år. Spontankören medverkar.
Övar från kl 18.15 – Öppen kör för
alla. Mingelkaffe.

18-Hemvändardag ”Att återvända till
sina rötter” kl 11 i Brandstad kyrka.
Öppethus i Prästgården kl. 12-15.
Brandstadbor berättar om bygden i
sockenstugan. Kaffeservering.

14-Ö Kärrstorps kyrka kl 18.30.
Stjärnorna och Stella Mix medverkar.
Mingelkaffe.		
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Sveriges största Julturné, med Elisa
Lindström, Magnus Johansson och
Marcos Ubeda. Tillsammans med församlingens körer Himlaröster, Drängakören och Tösakören kommer det att
bjudas på sång och musik av hög klass.
Förköp. Årets konsert bjuder på en
skimrande kavalkad av främst klassiska
julsånger. Hela 52 konserter kommer
det att bli från Trelleborg i söder till
Örnsköldsvik i norr.
Därmed är I Juletid Sveriges – och
kanske världens? – största julturné i
antalet konserter räknat.

24-FN-gudstjänst kl 18.30 i Vollsjö
kyrka. FN-dagen har firats sedan 1948
och i Vollsjö församling uppmärksammar vi denna dag med att fira gudstjänst tillsammans med Vollsjö scoutkår. Vill man börja gemenskapen lite
innan så avgår ett fackeltåg från Vollsjö
torg kl 18, med slutmål Vollsjö kyrka.
Själva gudstjänsten börjar kl 18.30.
25-Barn- och vuxenloppis kl 10-12 i
Fränninge församlingshem. Boka bord
hos Lena Carlsson.
26-Kyrksöndag med Club 69 kl 11
i Fränninge kyrka. Spontankören
medverkar.

DECEMBER

NOVEMBER
15-Ljusstöpning och kransbindning kl 9.
Internationella gruppen bjuder in till
ljusstöpning och kransbindning i
Fränninge församlingshem. Det börjar
kl 9 och håller på några timmar.
Lunch/fika serveras under dagen.
Anmäl till pastorsexpeditionen senast
den 13 november.

13-Luciagudstjänst kl 16 i Öveds kyrka

7-Gudstjänst andra advent i gamla
prästgården i Brandstad kl 11.
Kyrkkaffe. I samarbete med Färs
härads hembygdsförening.

14-Lucia på Solkullen kl 15.30
14-Luciagudstjänst kl 18.30
i Fränninge kyrka.

23-Kyrkokonsert med Sjöbo Ungdomsorkester Övedskyrka kl 16. Fritt
inträde.

17-Jullunch i Fränninge församlingshem kl 11.30-13.30. Föranmälan
100 kr till pastorsexpeditionen.

27-Konsert I Juletid kl 19.30
i Fränninge kyrka med Himlaröster,
Drängakören och Tösakören. Inträde.
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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-åk 6 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.
Under våren har vi varit mellan 10 och 12sångare i kören vi olika tillfällen.
Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens sånger.
I höst sjunger Spontankören 12/10 kl 19 i Vollsjö kyrka, 26/10 kl 11 i Fränninge
kyrka
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över vårens verksamhet, datum och tider hör av dig till Ingela Bertilsson.

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!
Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen
0416-301 07
14

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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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.
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. 8/10 Maj-Lis och Kaj Sune Lagnebo. 12/11 John
rrrrrrrrrrrrrrroch Knuts duo.
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.
17/9 Gäster Kaj Wirenbook och sångsolist Malin Helmker med programmet
”Sensommar”
Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Starrarp – Första tisdagen i månaden kl 14.30.
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 0706-48 86 75
Gertrud Svensson 0706-48 86 77
Viggo Månsson 0706-48 86 78
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Margaretha Theodorsson
Ola Jönsson 0706-39 36 14

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

september

NOVEMBER

14
21
28

1
2
5
9
16
23
27
30

13 sönd e tref 		
11 Gudstjänst
Vollsjö kyrka
14 sönd e tref
18 Kickoff-gudstjänst för församlingens
konfirmander. Ö Kärrstorps kyrka
15 sönd e tref
11 Mässa Fränninge kyrka		

OKTOBER

1
5
8
12
14
18
19
24
26

Onsdag
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
Den helige Mikaels dag
18 Musikgudstjänst/musikal Joseph
and the... Ö Kärrstorps kyrka
Onsdag
18.30 Skördegudstj. Brandstad kyrka
Tacksägelsedagen
19 Skördegudstjänst Vollsjö kyrka
Onsdag
18.30 Skördegudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka
Lördag
11 Hemvändargudstjänst
Brandstad kyrka
18 sönd e tref	
11 Mässa Öveds kyrka
Fredag
18.30 FN-gudstjänst Vollsjö kyrka
19 sönd e tref
11 Gudstjänst Fränninge kyrka

Alla helgons dag		
17 Minnesgudstjänst Fränninge kyrka
Sönd e alla h dag	
17 Minnesgudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka
19 Minnesgudstjänst
Vollsjö kyrka
Onsdag
14 Andakt på Solkullen, Vollsjö
21 sönd e tref
17 Mässa Vollsjö kyrka		
Sön f doms
11 Gudstjänst Vollsjö
16 Kyrkokonsert Öveds kyrka		
Domsöndagen
11 Mässa Vollsjö kyrka
Torsdag
19.30 Konsert Fränninge kyrka
Första sönd i advent
11 Adventsgudstjänst Öveds kyrka

DECEMBER

3
7
13

3 Onsdag
14 Andakt på Solkullen, Vollsjö
7 Andra sönd i advent	
11 Gudstjänst Gamla prästgården
i Brandstad		
13 Lördag
16 Luciagudstjänst Öveds kyrka

Sångfest med Vocal Six och stor festkör
lördagen den 20 september
Många minns med glädje Sångfesten på Nyvång i april 2010.
Vocal Six och en festkör på 160 personer sjöng och showade.
Nu återkommer Sångfesten fast i en lite annan tappning.

Fritt inträde till Skördemarknaden,
men biljetter krävs till konserterna kl 16 och kl 19.
Förköp: ICA Nära i Vollsjö, Thuleslunds möbler & Interiör
samt Turistbyrån i Sjöbo.
Förköp på nätet www.ovedskloster.com
Ingela Bertilsson kyrkomusiker
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Familjen Ramel hälsar oss välkomna till Övedskloster och
Skördemarknaden som går av stapeln den 20 september kl 12-19.
Vi kopplar ihop lite av livets bästa; sång och musik, mat och
människomöten, allt i en unik historisk miljö. Liksom förra
gången kommer Vocal Six att leda festkören i sången och
olika workshops, som leder fram till två konserter
kl 16 och kl 19 på Övedskloster.

