VOLLSJÖ FÖRSAMLING Nr 3 2013 – ÅRGÅNG 76

1

Illustration: Erik Nylund

Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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Bön
I våra kyrkor ﬁnns nu förbönslådor. Du skriver din bön och
lägger den i lådan. När vi ﬁrar gudstjänst lyfter vi i förbönen
fram de böner som lagts i lådan. Vill du inte att vi läser upp
din bön så får du skriva det på din lapp, i så fall innesluter vi
din bön i tanken.

Personalinformation
Kyrkokamrer Åke Olsson vikarierar på kamrerstjänsten från och med den 12 augusti
och till och med den 31 december. Jag har bett Åke skriva några rader om sig själv.
Mitt namn är Åke och jag bor i ett gatuhus på
Klostergatan i Ystad. Jag är sambo med Doris Möller
som är uppvuxen i Fränninge. I sexton år var jag
anställd som kyrkokamrer i Borrby-Ö. Hoby församling. Mitt intresse för ekonomi har medfört att jag
sysslar med aktier och placeringar i det privata. Jag
har alltid varit sport- och motionsintresserad. I många
år spelade jag handboll och fotboll och jag har även
varit tränare under tjugo år. Vid 50 års ålder slutade
jag som tränare eftersom det blev svårt att kombinera
tränaruppdragen med mitt dåvarande arbete.
Åke Olsson
Vi hälsar Åke välkommen till Vollsjö församling och hoppas att han skall trivas i vårt
arbetslag och med församlingsbor.
Erica Lillö

Bokcirkel 1 oktober
Nu träffas vi och läser!
1/10 startar en bokcirkel i vår församling!
Vi träffas på pastorsexpeditionen i Vollsjö kl 19, samtalar
om vad vi tycker om att läsa och vad vi inte så gärna
läser. Vi kommer att titta på några böcker som vi kan
läsa och sedan träffas och diskutera kring.
Låter det spännande? För mer information och anmälan,
ring Ann-Louise Hedqvist 0416-300 25 eller sms:a
0706-48 86 71 senast 30/9.
3

Tryggare kan ingen vara
Ett program om Lina Sandell, hennes texter och
psalmer. Tisdagen den 24 september kl 19 i
Fränninge församlingshem
2000 sångtexter hann Lina Sandell med att skriva
under sin livstid, prästdottern från lilla Fröderyd i
Småland. Författare till ﬂera av våra mest älskade
och sjungna psalmer: Tryggare kan ingen vara, Jesus
för världen, Blott en dag ett ögonblick i sänder, och
många, många ﬂer.
Men vem var hon? I programmet ger skådespelerskan
Catherine Jeppsson en levnadsteckning, blandad med
Sandells texter, sånger och allsång av några av hennes
psalmer. Kyrkomusiker Ingela Bertilsson ackompanjerar.
Skådespelerskan Catherine Jeppsson är utbildad vid teaterhögskolan i Göteborg.
Hon har varit verksam vid bl a Helsingsborgs stadsteater och turnerat med
theatron:s Vem är rädd för Virginia Woolf? och Private Lives av Noël Coward.
Sedan ﬂera år ger hon även kurser för textläsare och präster i Svenska kyrkan.

Världens Barn
Insamlingen till Världens Barn pågår och avslutas den 12 oktober. Det blir
Världens Barn evenemang i SVT 6-13 oktober. Bössinsamling på Vollsjö torg
fredagen den 11 oktober kl 15-19 och lördagen den 12 oktober kl 9-14.
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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.
Fredagen den 1 november 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!
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 2/11
Minnesgudstjänst i Ö. Kärrstorps kyrka kyrka kl 15
Jörgen Tånnander Tvärﬂöjt Ingela Bertilsson Piano
Minnesgudstjänst i Vollsjö kyrka kl 17
Jörgen Tånnander Tvärﬂöjt Ingela Bertilsson Piano
Söndag efter Alla helgons dag 3/11
Minnesgudstjänst i Brandstads kyrka kl 15 Solist Ingela Bertilsson
Minnesgudstjänst i Öveds kyrka kl 17
Kyrkokören Himlaröster
Minnesgudstjänst i Fränninge kyrka kl 19
Kyrkokören Himlaröster
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Drängakörens Jubileumskonsert 6 oktober kl 18
Tänk att det är hela fem år sedan vi tog våra första stapplande steg mot att
bli den fantastiska kör vi är idag. Tänk att det kunde bli en riktig manskör, som
kunde sjunga upp till fyrstämmiga sånger i olika genrer.

Och tänk att vi ﬁck FKL:s stipendium som delas
ut i Lunds Domkyrka den 17 november. Det vill vi
naturligtvis ﬁra. Och det gör vi med en Jubileumskonsert i Fränninge kyrka söndagen 6 oktober kl 18
tillsammans med ingen mindre än Hasse Andersson från
KvinnaBöske band. Efter konserten blir det Festmingel.
Detta är en ren konsert och vi kommer att ta ett inträde. 75:- för vuxen och 35:- för
barn upp till 15 år. Barn i vuxens knä gratis. Biljetter kan köpas på Ica Nära i Vollsjö,
Handelsbanken i Vollsjö, Butik Thuleslund samt av Ingela Bertilsson.

Rockmässa på biskopsvisitationen!
Den 17/10 vill ungdomsgruppen i församlingen visa biskopen lite av vad vi
håller på med. Därför kommer vi att ﬁra rockmässa i Fränninge kyrka kl 19.30.
Församlingens ungdomsgrupp arbetar själva fram mässan
och kommer att själva hålla i de olika momenten. För
musiken står Black Math och kyrkokören Himlaröster.
Efter mässan serverar vi korv med bröd och dricka!
Inbjudan till kontraktets övriga konﬁrmander och
ungdomar har också skickats ut.
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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.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 15.15-16.
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.
Start 19/10 kl 10-11.30.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Övningstillfällen: 15/9, 22/9, 5/10 kl 13-15, 27/10 och 10/11.
Spontankör:
Under våren har vi prövat en ny form av kör i gudstjänsten, s k Spontankör., som
fallit 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. Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens
sånger. Inför hösten är det Spontankör vid följande tillfällen: 22/9 i Fränninge
kl 11, 13/10 i Öved kl 16 och 27/10 i Vollsjö kl 11.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över höstens verksamhet, datum och tider hör av dig till Ingela Bertilsson.
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En stjärna från Stjärnorna
En strålande sensommardag i augusti får jag besök i
vårt glashus. Saga och Elinore Uvemark kommer på
besök. Under ﬁkat pratar vi om det fantastiska som
ska hända under hösten. Orden bubblar ur munnen
på Saga och jag har svårt att hinna med att skriva.
Nej, nu får vi ta det från början.
Vad heter du?
Saga Uvemark och jag bor i Brandstad. Jag är 9 år och
går i klass 3 i Vollsjö skola.
Vad gör du på din fritid?
Dansar balett, spelar trumpet och sjunger i kören
Stjärnorna, fast nu när jag börjat i trean blir det
Stella Mix.
Vad är det för något spännande som ska hända under hösten, nu får du
berätta!
Jag har fått rollen som Ruth, en av barnhemsﬂickorna i musikalen Annie,
som ska sättas upp på Teatern i Kristianstad.
Men hur gick detta till?
Jag har alltid tyckt att det verkat spännande att vara med i en riktig musikal.
Har sett High school musical och Les Miserables och när vi sjöng sånger från
Sound of Music på kören blev jag ännu mer sugen. Har sökt någon gång tidigare, men inte kommit med.
Min mamma, Elinore, såg att de sökte barn till musikalen och anmälde mitt
intresse redan då. Dagen efter delade Ingela ut lappar på kören att man kunde
söka till en riktig musikal, nämligen Annie.
Hur gick audition till?
Man ﬁck sjunga en valfri sång och då sjöng jag Esmeraldas bön, från Ringaren
i Notre Dame. Sen ﬁck man göra ett dansprov och ett replikprov. Alla proven
gjordes under en kväll, så det blev mycket väntan och kvällen blev väldigt
lång. Efter 14 dagar ﬁck mamma ett sms att jag var välkommen till den första
repetitionen. JAG HADE ALLTSÅ KOMMIT MED!!!!
Hur kändes det?
Jag kände mej överraskad och glad. Och stolt!
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Hur många barn är ni med i musikalen?
Vi är två olika ”lag”, och sammanlagt är vi 21 barn som är med. Plus två stora
hundar.
Har ni börjat träna?
Ja, redan i slutet på maj hade vi tre dagar, då vi gjorde olika teaterövningar,
för att vi skulle lära känna varandra litegrann i gruppen. Sen har det varit ett
härligt sommarlov, och i mitten på augusti började vi öva på riktigt. Jag övar
fyra dagar i veckan i Kristianstad, så det blir mycket resor.
Vad är det bästa med att vara med i musikalen?
Det är så roligt allting, att få göra detta tillsammans allihop, detta är på riktigt.
Finns det något tråkigt med detta egentligen?
JAA, den långa bilfärden dit och hem. Jag och en ﬂicka till är de enda som bor
utanför Kristianstad. Resorna är dryga. Sen är det mycket väntan och en sak
till: Vi måste springa omkring i kängor under hela föreställningen.
När är det premiär?
Fredagen 27/9 och jag är med i 17 av föreställningarna.
Jag har fått svar på mina frågor. Det börjar bli riktigt varmt i glashuset och
Saga försvinner ut på gräsmattan med vår Golden Retriever hund som också
bär det vackra namnet Saga. Sagahunden njuter av att bli borstad och de blir
riktiga kompisar. Elinore och jag fortsätter att prata. Vi kommer in på hur vår
församlings olika körer är ett fundament och en plattform för så många människor
på olika vis. De är en plantskola för både barn, ungdomar och vuxna. Tänk så
många som sökt sig vidare till gymnasielinjer med musikinriktning, dans och
musikalprogram, folkhögskolor med musikinriktning, Musikhögskolor o s v.
Efter en stund sticker Saga in huvudet och säjer: ”Vet ni vad, Sagahunden
kunde ju varit med i teatern, vi ska ju ha en hund med”.
Nej, jag tror inte det. Är man en 11,5 år gammal Golden-hund är det nog
bäst att hålla sej hemmavid.
Jag tackar för intervjun och önskar Saga ett stort Lycka Till, med musikalen.
Självklart kommer vi och tittar på dej, fantastiskt duktiga, rara lilla tjej.
Vid pennan
Ingela Bertilsson
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Gudstjänst på Skartofta Ödekyrkogård

Djurgudstjänst i Fränninge

Vandringsgudstjänst i Hårderupshult

Musik i sommarkväll i Öved

Kulturdagen i Brandstad
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Sound of Music i Fränninge

Bröllop i Fränninge kyrka
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Hösten
SEPTEMBER
21 - Barn- och vuxenloppis kl 10-13 i Fränninge församlingshem.
Boka bord hos Lena Carlsson.
22 – Upptaktsgudstjänst för nya konﬁrmander och naturligtvis är alla andra
välkomna också. Gudstjänsten är kl 11 i Fränninge kyrka och det blir en kommenterad gudstjänst, d v s att vi med några kompletterande meningar före eller efter
de olika delarna i gudstjänsten förklarar varför vi gör som vi gör och vad namnen
på de olika momenten betyder. Efter gudstjänsten blir det information för konﬁrmanderna och deras föräldrar.
Detta är veckans huvudgudstjänst och alla är naturligtvis välkomna!
Det kan ju vara spännande att få en förklaring till, vad som händer på en
gudstjänst och varför de olika momenten heter som de gör. Spontankören
medverkar.
22 – Återträff med konﬁrmanderna som konﬁrmerades den 27 april kl 13-15
i Fränninge.

OKTOBER
Skördegudstjänster
9 - Brandstad kyrka kl 18.30. Barn och
personal från föräldra-kooperativet i
Brandstad medverkar med sång.
Röda korset smyckar och bjuder på kaffe.
13 – Öveds kyrka kl 16.
Spontankören medverkar.
13 – Fränninge kyrka kl 19.
Solist Gunnar Nilsson.
15 – Ö. Kärrstorps kyrka kl 18.30.
Stella Mix och Stjärnorna medverkar.
Kyrkkaffe.
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Hösten forts...
20 – Ungdomsgruppen åker till Kristianstad och ser
Musikalen Annie.
21 – Ensemblekonsert ”Stråk och Blås”
med elever från Kulturskolan i Sjöbo
kl 18.30 i Öveds kyrka.

24 – Scoutgudstjänst på FN-dagen i Fränninge kyrka kl 18.30.
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 innan själva gudstjänsten, så avgår ett fackeltåg från
Vollsjö torg kl 18, med slutmål Fränninge kyrka. Själva gudstjänsten börjar
kl 18.30. Efteråt bjuder scouterna på ﬁka i församlingshemmet.
25 och 26 – Konﬁrmanderna åker på läger till Åkersberg i Höör.
27 - Club 69:s/SPF Kyrksöndag i Vollsjö kyrka kl 11. Spontankören medverkar.
NOVEMBER
8 och 9 – Ungdomsgruppen åker på läger till Åkersberg i Höör.
16 – Ljusstöpning och kransbindning kl 9.
Internationella gruppen bjuder in till ljusstöpning och kransbindning i
Fränninge församlingshem. Det börjar kl 9.00 och håller på några timmar.
Lunch/ﬁka serveras under dagen. Anmälan till pastorsexp. senast den 14 november.
17 – Konﬁrmanderans egen mässa i Ö. Kärrstorp kl 15.
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17 – Drängakören och Ingela Bertilsson åker in till Lunds Domkyrka kl 17 för
att mottaga stipendiet på 5000 kr från Förbundet kyrkomusik i Lunds stift.
19 – Församlingsafton i Ö. Kärrstorp kl 19.
Bokhandlare Stig Carlsson ger boktips (kanske juklappstips?) och har med
böcker till försäljning. Kaffe och te serveras.
24 – Sjöbo Ungdomsorkester, Avslutningskonsert av jubileumåret i
Öveds kyrka kl 16.
29 – Konﬁrmandernas nyårsfest i Fränninge.
När det blir nytt kyrkoår då skall det ﬁras rejält! Därför bjuder vi in alla årets och
fjolårets konﬁrmander samt ungdomsgruppen till en kväll med pizza och ﬁlm.
30 – Vollsjö Julmarknad på Ågården i Vollsjö.
Församlingen ﬁnns på plats och säljer bla handstöpta ljus, bröd, kakor och
rättvisemärkt.
DECEMBER
1 – Första Adventsgudstjänst i Ö. Kärrstorps kyrka kl 11.
Kyrkokören Himlaröster och trumpet. Adventskaffe.
3 – Julkrubbevisning i Fränninge kyrka.
5 – Julkrubbevisning i Fränninge kyrka.
8 – Julspelsgudstjänst i Ö. Kärrstorps kyrka kl 13.
Konﬁrmanderna uppför årets julspel. Julfest för all i församlingshemmet efteråt.
13 – Luciagudstjänst i Fränninge kyrka kl 18.30. Mingelkaffe.
14 – Julmarknad på Övedskloster.
15 – Luciagudstjänst i Ö. Kärrstorp kl 18.30. Kyrkkaffe.

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!
Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen
0416-301 07
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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:
Lena Carlsson.
Torsdagsöppet för föräldrar och barn
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Fränninge 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

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 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.
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. Under hösten kommer bland annat
John och Knut och underhåller oss. Vi serverar kaffe/te med tilltugg
och avslutar varje träff med en andakt. I höst kommer vi att träffas:
9/10 gäst Ingela Bertilsson och 13/11 gäster John och Knut.
Vi börjar kl 13.30 och håller på till kl 15.00.
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.
OBS! Ej soppa den 16/10. Flyttad till den 23/10.
Stick- och pysselcafé
Pastorsexpeditionen på Vollsjö torg: Församlingen bjuder på kaffe och tilltugg.
Ta med stickor, garn eller annat handarbete samt ett glatt humör! Datum för
hösten: 22/10, 30/10, 12/11, 26/11 och 10/12 kl 18.30-20.30.
För information om verksamheten ring Ann-Louise Hedqvist.
Andakt på Solkullen i Vollsjö
Första onsdagen i månaden OBS! kl 14 ﬁras det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla.
Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Starrarp – Första tisdagen i månaden kl. 18.30.
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.
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Anslagstavlan
Någon att prata med!
Vill du prata en stund eller känner du dig ensam så dra dig inte för att kontakta
oss präster i församlingen. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Du bestämmer
själv var vi träffas, hemma hos dig, på pastorsexpeditionen eller någon annanstans. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar våra telefonnummer
och mejladresser i denna tidning.
Bikt
Önskar du bikt ta kontakt med någon av prästerna. I bikten får den enskilde
människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. I bekännelsen som vanligen
föregås av ett samtal erkänner den biktade sin skuld inför Gud. I avlösningen
(förlåtelsen) ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus
Kristus bär den biktandes bördor.
Bondekompis
Kyrkoherde Erica Lillö är bondekompis: ”En bondekompis är en medmänniska med
god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden. Bondekompisen
är beredd att alltid ﬁnnas till hands för den lantbrukare eller landsbygdsföretagare
och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter. En bondekompis har tid och
förmåga att lyssna” Se LRF:s hemsida www.lrf.se
Gudstjänstvärd/kaffevärd
Vill du hjälpa till i gudstjänster eller andra samlingar? Hör av dig till expeditionen
eller tala med någon som arbetar i kyrkan.
Vollsjö församling samarbetar med Röda korset
Vollsjö församling har sedan länge ett samarbete med de lokala Röda Korsetföreningarna.
Studieförbundet
Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet
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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

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

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

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

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

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
åke.g.olsson@svenskakyrkan.se

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.

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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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112

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

Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag

Tid

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

September

Vollsjö

22 17 sönd e tref

Oktober
3
6 19 sönd e tref
9 Onsdag
13 Tacksägelsed.
15 Tisdag
17 Torsdag
20 21 sönd e tref
24 Torsdag
27 22 sönd e tref
November
2 Alla helgons dag

11

14
11
18
18.30
16
19
18.30
19.30
12
18.30
11

6 Onsdag
10 24 sönd e tref
17 Sön f doms
24 Domsöndagen

15
17
15
17
19
14
11
15
11

December
1 Första Advent
4 Onsdag
8 Andra Advent
13 Fredag
15 Tredje i Advent

11
14
13
18.30
18.30

3 Sönd e alla h dag

Upptaktsgudstjänst med konﬁrmander,
Fränninge

Öved

Andakt på Solkullen, Vollsjö
Mässa, Fränninge
Jubileumskonsert, Fränninge
Skördegudstjänst, Brandstad
Skördegudstjänst, Öved
Skördegudstjänst, Fränninge
Skördegudstjänst, Ö. Kärrstorp
Rockmässa, Fränninge
Mässa, Vollsjö
FN-gudstjänst, Fränninge
Gudstjänst Club 69, Vollsjö

Minnesgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Minnesgudstjänst, Vollsjö
Minnesgudstjänst, Brandstad
Minnesgudstjänst, Öved
Minnesgudstjänst, Fränninge
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Mässa, Vollsjö
Konﬁrmandernas egen mässa, Fränninge
Gudstjänst, Vollsjö

Gudstjänst, Ö. Kärrstorp
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Julspelsgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Luciagudstjänst, Fränninge
Luciagudstjänst, Ö. Kärrstorp

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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Ö. Kärrstorp

onsdagen den 16 oktober
17.00
Mässa, S:ta Maria kyrka, Ystad
torsdagen den 17 oktober
19.30
Rockmässa, Fränninge kyrka
fredagen den 18 oktober
17.30
After work – Möt biskop Antje Jackelén
Restaurang Upp eller Ner, Stortorget 11, Ystad
lördagen den 19 oktober
13.30
Diverse kultur – Musik, dans & samtal
Plats: S:ta Maria kyrka, Ystad
Medverkande:
Jacques Werup och Johan Bergström
Gruppen Okå – alternativ rapmusik
Barnens kontraktskör
Jan Wifstrand, välkänd medieprofil, och Antje Jackelén, biskop
Mingel med lättare förtäring
16.00
Festmässa, Klosterkyrkan, Ystad

Texten i illustrationen är ett utdrag ur Susanna Alakoskis ”Svinalängorna”.
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