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Hösten
Var jag mig i Vollsjö vänder…ser jag tröskor, traktorer
och höbalar. Det är skördetid i vår bygd. Det ser ut att
bli en mycket bra skörd i år, särskilt när det gäller korn
och äpplen, har jag fått veta, av dem som förstår sig på.
Sommaren är över för denna gång och höstens vemod
gör sig påmind i dofter, färger och kalla vindar.
Elsa Beskow diktar följande om hösten:
Fagraste blom som lyser glatt, prunkande på rabatten, snart kommer frosten, griper
er fatt, nyper i gyllene hatten. Snart virvla bladen gulnade kring. Hösten är här,
det gör ingenting.
Grannaste plommon, gula och blå, äpplen så klara, röda, saftiga päron, gröna och
grå, vinbär som granna glöda! Sommaren har flugit lustigt sin kos. Snart skall ni
av och syltas till mos.
Solen står högt i himmelens höjd, lyser så trind och glader, frukter och blommor
stråla av fröjd, blinka bland gula blader. Hösten vill bjuda alla på fest. Nu är
den tid då man roar sig bäst.
Välkommen till höstens gudstjänster, konserter och verksamhet i Vollsjö församling!
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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Personalinformation
Stort tack!
Den 1oktober börjar Katarina Mårtensson som
komminister/präst i Vollsjö församling. Fram tills nu
har vi under drygt ett år haft hjälp av Svante Kjellén,
pensionerad präst från Röddinge, Lövestads församling.
Ett stort tack till dig Svante för att du hade möjlighet
att vara hos oss och vi kommer säkert att få möta dig
fler gånger inom Vollsjö församling. Vi önskar dig
och din familj en skön höst i det vackra Röddinge.
Svante Kjellén skriver nedan en text som han kallar
”Ur Pensionärsperspektiv”.

Ur Pensionärsperspektiv
Sedan drygt ett år har jag haft förmånen att till och från få tjänstgöra i Vollsjö
församling. Jag är sedan några år pensionär efter att tidigare ha tjänstgjort i
Alvesta pastorat i Kronobergs län i Småland och Växjö stift. Redan det ger
anledning att göra jämförelser av seder och bruk. Att som pensionär få rycka
in och tjänstgöra ibland är både stimulerande och roligt. Det är skönt att
vara behövd, något som alla människor behöver för att må väl. För den som
är frisk och kan arbeta betyder arbetet att hälsan befordras. Att pensionerade
präster får rycka in då och då är både vanligt och behövligt för kyrkan. Det är
bara vi som är prästvigda som får utföra allt som hör prästens arbete till och
utan pensionärerna skulle kyrkan stå sig slätt när vikarier behövs.
Att tjänstgöra som pensionär betyder ett stort mått av frihet. Man har inte
längre det fulla ansvaret för församlingen. Man kommer som en gäst på visit.
Med åren har man hunnit samla på sig ett stort förråd av erfarenheter och
kunskaper att dela med sig av. Det kan göra det lättare at närma sig de olika
texterna. Och man behöver inte vara rädd för att församlingen ska känna igen
tankarna från tidigare predikningar. Att möta nya engagerad människor känns
både bra och naturligt när det är det man sysslat med tidigare.
Vollsjö församling är en musikälskande församling. En musikkväll fyller
kyrkan. Och församlingen har en stor resurs i alla körer. Det är nog en rätt
allmän iakttagelse.
..forts nästa sida
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I Alvesta talade vi om musiken som en framgångsfaktor av stor betydelse för
församlingen. ”Hjärtats nyckel heter sång” heter det ju. En förklaring till väckelsens framgång i slutet på 1800-talet var säkert den nya enkla och medryckande
sången. En del av de sångerna är idag älskade och ofta använda psalmer.
Kyrkorna i Vollsjö församling är härliga gudstjänstlokaler, var om en med sina
spännande särdrag. De är inte större än att man kan komma varandra ganska
nära även när det är få besökare. I jämförelse med den kyrka i Alvesta där jag
var stationerad (Hjortsberga), en s.k. Tegnérlada som rymde 600-700 personer,
är det stor skillnad. Även om stora kyrkor ibland behövs upplevs de ofta som
ödsliga. De byggdes som predikolokaler. Idag upptäcker vi allt mer av nattvardens
innerliga gemenskap. Då behövs kyrkor där man är nära varandra. Jag tror att
vi dag behöver känna gemenskap och komma varandra nära och känna oss som
en viktig del i Guds stora familj. Gud behöver oss och vi behöver Gud. Det tror
jag att blir viktigare för varje år som går. Att få vara med i detta sammanhang är
ett stort privilegium.
Svante Kjellén

Från Tomelilla till Vollsjö via Sjöbo
Hej, mitt namn är Katarina Mårtensson och från
och med den 1 oktober är jag ny komminister hos er i
Vollsjö. Det ser jag verkligen fram emot! Tidigare har jag
arbetat i Sjöbo församling i 10 år och i Tomelilla i tre år.
Jag gillar god mat, musik och konst och kommer bl a att
ha mandalamåleri från och med den 13 oktober i Fränninge församlingshem kl 10-16. Jag tycker också mycket
om att fira gudstjänst – förstås- och ser fram emot att
möta er i alla olika sammanhang.
Katarina Mårtensson
Varmt välkommen Katarina! Hoppas du skall trivas med församlingen,
medarbetare och arbestuppgifter.
Kyrkorådet
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MANDALAMÅLERI
Fränninge Församlingshem

Mycket välkommen att prova på mandalamåleri!
Vi kommer att ha stilla målardagar cirka en
dag i månaden och en grundkurs en lördag
per termin. Det är mycket avslappnande
och meningsfullt att få bli vid något en hel
dag. Måleriet i sig skapar lugn och harmoni
inombords. Vi målar alltså i första hand för
att må bra – inta för att vara duktiga! Alla
kan vara med! Församlingen står för papper,
färger, kaffe och te.
Keltiska hjärtan:
Fyra hjärtan som slingrar sig i varandra

Du tar själv med passare, blyerts, suddgummi, linjal (50 cm), små rundpenslar,
samt lunch. Sedan urminnes tider har människan försökt gestalta det heliga
i form av en mandala. Mandalan består i sin grundform av en cirkel med ett
centrum, en mittpunkt. Cirkeln och mittpunkten symboliserar enheten och
mångfalden, Gud och världen. När vi målar mandala söker vi kontakt med vår
innersta, vår mittpunkt, för att lära känna oss själva i stillhet. Ordet mandala är
sanskrit och betyder ”behållaren av det essentiella”.
Stilla målardagar
Tisdagen den 13 oktober 10-16
Tisdagen den 8 december 10-16: Keltiska hjärtan
Gemensam frukost kl 9.30 för den som vill!
Grundkurs
Lördagen den 7 november 10-16
För intresseanmälan ring Katarina Mårtensson
på 0706-488671 (from den 1 oktober)
Varmt välkommen!
Katarina Mårtensson
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Annika, Sofia och Emma
sjöng på Musik i sommarkväll i Brandstads kyrka
den 7 juli

Drängakören och Svedala
Manskör i Fränninge
kyrka den 14 juni

Kickoff med After work i Fränninge
kyrka den 30 augusti

Hemvändardag i Öved
den 31 maj
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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.
Fredagen den 30 oktober är alla församlingens fem kyrkor öppna kl 10-16 för
stillhet, enskild andakt och ljuständning. Syföreningar, kyrkorådsledamöter
och frivilliga serverar kaffe i kyrkorna i Öved, Brandstad, Ö. Kärrstorp och
Fränninge. I Vollsjö sker serveringen i Gärdas hus. Alla är varmt välkomna!

Minnesgudstjänst i Allhelgonatid
1 november kl 18 i Fränninge kyrka

Kyrkokören Himlaröster ”Den som bär”
Sånger om visdom, närvaro och ljus av Åsa Hagberg och Nadja Eriksson
**************************
Personlig inbjudan skickas ut till de som i Vollsjö församling
mist en anhörig sedan förra Allhelgonahelgen.
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
Jag har varit med om dig - jag kan aldrig förlora dig.
Jaques Werup
Vid himlens grind där blåser en vind från närmaste stjärna så sval mot din kind.
Vid himlens port står tofflor på rad när barfota änglar går molnpromenad.
I himlens sal är väggarna blå. Där leker Vår Herre tittut med de små.
Britt G Hallqvist
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Filmoteket med pub i Fränninge
Filmvisningen är gratis

Datum 13 oktober
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Turist

Datum 10 november
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film 100 steg från Bombay till Paris
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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 2 kl 14-14.40
Stella Mix: åk 3 och uppåt kl 15.45-16.45
OBS! Körfritids
I dessa dagar då logistiken blir ett alltmer viktigt moment
att ta hänsyn till, har vi beslutat att möta detta behov och
erbjuder fritids under torsdagseftermiddagen
i församlingshemmet. Det innebär att du kan åka med
bussen direkt till kören. När du inte sjunger, kan du fika,
spela spel, pyssla, göra läxor, mm mm. Lena Carlsson, vår församlingsvärdinna
finns på plats under hela eftermiddagen.
Kyrkokören Himlaröster: kl 19–20.30.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt. Projektkör som övar ca en gång i månaden
kl 10-11.30
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 5 och 15sångare i kören vi olika tillfällen.
Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens sånger.
I höst sjunger Spontankören 13/9 kl 18 i Vollsjö kyrka och 22/11 kl 11
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
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Johnny Cashmässa i Vollsjö kyrka 4 oktober kl 18

En nattvardsgudstjänst med musik av Johnny Cash 1932-2003
Johnny Cash-mässan kom till på initiativ av Mattias Agnesund, och han var också med
och tog fram samt sjöng på den första välbesökta mässan som firades i Opalkyrkan, Västra
Frölunda i april 2010. Sedan dess har mässan firats vid flera tillfällen med god respons.
Johnny Cash-mässan är en nattvardsgudstjänst som utgår ifrån sånger ur Johnny Cash’s
repertoar. Mässan innehåller, förutom sångerna, även textläsning, en kort predikan och
nattvardsfirande. Alla sångerna framförs på originalspråket engelska men eftersom mässan
bygger på sångernas texter så finns dessa översatta till svenska för att alla skall kunna
känna sig delaktiga.
Vår önskan med denna mässa är att den ska vara just en mässa, en gudstjänst. Budskapet
vi vill förmedla kretsar kring nåd, försoning och en Gud som är trofast och kärleksfull
även då livet inte är som vi önskar att det vore. Vi önskar också skapa en miljö där alla
människor kan känna sig trygga och fria att delta i mässan helt på sina egna villkor.
Efter gudstjänsten serveras mingelkaffe.
Medverkande
Magnus Gustafsson Sång, munspel & akustisk gitarr
Martina Gustafsson Predikan, textläsning & sång
Richard Lilja Elgitarr & lapsteel
Thomas Hagby Piano, keyboard & ev. dragspel
Jan Nordbring Elbas & dobro
Per Nordbring Trummor
Kyrkokören Himlaröster under ledning av Ingela Bertilsson
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Fränninge kyrka 26 nov kl. 19.30

Fränninge kyrka 26 nov kl. 19.30
Förköp: ICA Nära och Thuleslund Möbler & Interiör i Vollsjö
Turistbyrån i Sjöbo, samt www.juliusbiljettservice.se tfn 0775 700 400

Förköp: ICA Nära och Thuleslund Möbler & Interiör i Vollsjö
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tfn 0775 700 400
Turistbyrån i Sjöbo, samt www.juliusbiljettservice.se

Mötesplatser
Babycafé/Noaks ark
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö Kärrstorps församlingshem måndagar och torsdagar
mellan kl 9 och 12. Öppen verksamhet där vi tillsammans
ritar, målar, pysslar och leker. Ibland firar vi vardagsgudstjänst i Ö Kärrstorps kyrka.
För mer information kontakta Lena Carlsson

		

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas varannan vecka. Församlingen vill
under konfirmationstiden följa ungdomarna en bit på vägen
genom att ungdomarna tillsammans med varandra och oss
vuxna får diskutera och reflektera över livets stora frågor
och hur Gudstron kan sättas i relation till livet här och nu.
Det finns platser kvar om du inte anmält dig!

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. Datum: 14/10 Maj-Lis och Kaj-Sune Langebo.
11/11 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.
Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Starrarp – Träffas i hemmen.
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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Ett axplock ur kalendariet
SEPTEMBER
20-Kick off-gudstjänst för
församlingens konfirmander
kl 11 i Fränninge kyrka.
OKTOBER
Skördegudstjänster
7-Brandstad kyrka kl 18.30.
Barn och personal från föräldrakooperativet i Brandstad medverkar
med sång. Brandstadbygdens byalag
smyckar kyrkan. Skördekaffe i
Brandstad sockenstuga.
11-Vollsjö kyrka kl 11
Skördegudstjänst med Himlaröster.
Vi välkomnar komminister Katarina
Mårtensson. Mingelkaffe.
Bild från Svenska kyrkans bildbank Uppsala

14-Ö Kärrstorps kyrka kl 18.30.
Sång av Stjärnorna och Stella Mix.
Mingelkaffe.
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24-FN-gudstjänst kl 18.30 i Fränninge kyrka.
FN-dagen 24 oktober firas till
minne av att FN-stadgan trädde i
kraft, efter att de fem permanenta
medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd
och en majoritet av medlemstaterna
hade ratificerat FN-stadgan.
Högtidsdagen instiftades för att främja
syftena, målsättningarna och resultaten
som FN står för internationellt.
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 före
själva gudstjänsten, så avgår ett fackeltåg från Vollsjö torg kl 18.00, med
slutmål Fränninge kyrka. Själva gudstjänsten börjar kl 18.30.

25-Club 69:s kyrksöndag kl 11
i Ö Kärrstorps kyrka.
Gunnar Nilsson sång och Ingela
Bertilsson piano.

31-Ljusmässa på Alla helgons dag
kl 11 i Brandstad kyrka
Sångsolist Erik Källner.
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29-Adventsgudstjänst kl 11
i Vollsjö kyrka.
Glögg och pepparkaka.

NOVEMBER
14-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 10
november.

DECEMBER
6-Adventsgudstjänst för små och
stora i Brandstad kyrka kl OBS! 12.
Kl 13 Tomtetrask i Sockenstugan.
Alla stora och små är välkomna att
klä granen, dansa, dricka glögg och
traska runt och svara på kluriga frågor.
Kanske kommer också tomten och
hälsar på. Brandstadbygdens bylag
arrangerar Tomtetrasket.

18-Gåsa- och kalkonmiddag med
sång och musik kl 11.30-13.30
Fränninge församlingshem.
Pris 100 kr. Föranmälan till pastorsexp.
senast den 26 oktober. Seden att äta
gås på mårtensafton är känd sedan
1500-talet hos de högre stånden i hela
Sverige. Först mot slutet av 1800-talet
spreds gås som festmat, i takt med ökat
välstånd. I vår tid förknippas gåsätande
med Skåne, vilket är en sen företeelse.
Dagen har namn efter helgonet Martin,
ett namn som i Sverige ombildats till
Mårten. S:t Martins attribut var en gås.

Luciagudstjänster
12-Lucia kl 16 i Öveds kyrka
13-Lucia på Solkullen kl 15.30
13-Luciagudstjänst kl 18.30 i
Fränninge kyrka.
16-Jullunch i Fränninge
församlingshem kl 11.30-13.30.
Föranmälan 100 kr till
pastorsexpeditionen.

Foto: Hans Malmberg, Nordiska museet
22-Drängakören till Fulltofta
kyrka kl 18
16

Anslagstavlan
Någon att prata med!

Vill du prata en stund eller känner du dig ensam så dra dig inte för att kontakta
oss präster i församlingen. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Du bestämmer
själv var vi träffas, hemma hos dig, på pastorsexpeditionen eller någon annanstans. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar våra telefonnummer
och mejladresser i denna tidning.

Bikt

Önskar du bikt ta kontakt med någon av prästerna. I bikten får den enskilde
människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. I bekännelsen som vanligen
föregås av ett samtal erkänner den biktade sin skuld inför Gud. I avlösningen
(förlåtelsen) ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus
Kristus bär den biktandes bördor.

Bondekompis

Kyrkoherde Erica Lillö är bondekompis: ”En bondekompis är en medmänniska
med god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden. Bondekompisen är beredd att alltid finnas till hands för den lantbrukare eller landsbygdsföretagare och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter. En bondekompis har
tid och förmåga att lyssna” Se LRF:s hemsida www.lrf.se

Gudstjänstvärd/kaffevärd
Vill du hjälpa till i gudstjänster eller andra samlingar? Hör av dig till expeditionen
eller tala med någon som arbetar i kyrkan.

Vollsjö församling samarbetar med Röda korset

Vollsjö församling har sedan länge ett samarbete med de lokala Röda Korsetföreningarna.

Studieförbundet

Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet

Gudstjänster i Vollsjö församling
Med reservation för ändringar av tid och plats (kyrka)
– OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
Kyrkskjuts: Vid behov av Kyrktaxi beställ hos Färs Taxi 0416 – 188 10.
OBS! Att beställningen helst ska göras dagen innan.
Församlingen står för alla kostnader
i samband med resorna.
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KONTAKT
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

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

Tel: 0416-301 07
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl 10-12.
Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl 10-11, torsdag kl 10-12.
Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.
Präster:
Kyrkoherde: Erica Lillö
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se
Komminister: Katarina Mårtensson
fr. om 1/10
0706-48 86 71
katarina.martensson@svenskakyrkan.se
Vik. Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
ake.g.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
Kyrkovaktmästare:
Arbetande förman Jan Håkansson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
jan.hakansson@svenskakyrkan.se
Ingemar Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Ann-Christin Håkansson
0416-301 14, sms 0706-85 73 71
Säsongsarbetare t om november:
Ann-Christin Månsson, 0706-48 86 77
(tjänstledig)
Gertrud Svensson, 0706-48 86 77
Viggo Månsson, 0706-48 86 78
Ronny Håkansson, 0706-48 86 75
Margaretha Theodorsson
Ola Jönsson, 070-63 93 614
Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson 0706–48 86 79
Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga är
Cornelis Hermus 070-242 55 00
Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112
Chatt: mån - tors kl. 20-24
Digitalt brev: svar inom 24 h
www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

www.svenskakyrkan.se/vollsjo
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Gudstjänster i Vollsjö församling

september

20
27
30

16 sönd e tref
11 Fränninge kyrka Kickoffgudstjänst för församlingens
konfirmander och alla andra.
17 sönd e tref		
11 Mässa Östra Kärrstorps kyrka
Onsdag		
19 Världens Barnkonsert Fränninge
kyrka		

OKTOBER

4
7
11
14
18
24
25
31

Den helige Mikaels dag
18 Jonny Cashmässa Vollsjö kyrka
Onsdag 		
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
18.30 Skördegudstjänst Brandstad kyrka
Tacksägelsedagen	
11 Skördegudstjänst Vollsjö kyrka
Onsdag 		
18.30 Skördegudstjänst Ö Kärrstorps
kyrka
20 sön e tref 		
11 Mässa Öved
Lördag 		
18.30 FN-gudstjänst Fränninge kyrka
21 sönd e tref		
11 Gudstjänst Club 69:s kyrksöndag
Ö Kärrstorps kyrka
Alla helgons dag
11 Ljusmässa Brandstad kyrka

NOVEMBER

1
4
8
15
22
29

Sönd e alla h dag	
18 Minnesgudstjänst Fränninge kyrka
Onsdag 		
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
23 sönd e tref		
11 Mässa Vollsjö kyrka		
Sön f doms		
11 Gudstjänst Vollsjö kyrka
				
Domsöndagen		
11 Mässa Vollsjö kyrka
1 i advent 		
11 Adventsgudstjänst Vollsjö kyrka

DECEMBER

2
6
12
13

2 Onsdag
14 Andakt på Solkullen, Vollsjö
6 Andra i advent	
12 Gudstjänst Brandstad kyrka
12 Lördag 		
16 Luciagudstjänst Öveds kyrka
13 3 i advent		
15.30 Lucia Solkullen Vollsjö
18.30 Luciagudstjänst Fränninge
kyrka

Lördagen den 26 september och den 3 oktober kl 9-13
Bössinsamling på Vollsjö torg
Försäljning av hembakat – Alla intäkter går till Världens Barn

Onsdagen den 30 september
Världens Barnkonsert kl 19
i Fränninge kyrka
Stjärnorna och Stella Mix samt modiga pappor och mammor
Världens Barninsamlingen i SVT
Söndagen den 27 september kl 18.15 Uppdraget
Fredagen den 2 oktober kl 20 Galakvällen
Söndagen den 4 oktober kl 18.15 Insamlingsresultatet
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