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Nytt hopp
När jag närmar mig Vollsjö kyrka måndagen den 27 februari
börjar det snöa. Bilens termometer visar 2 minus. I går var det
sol och flera plusgrader och jag tänkte att nu är nog våren här,
men icke. När du läser dessa rader, kanske våren äntligen tagit
ett fast grepp om Skåne.
Sedan en tid tillbaka har jag i varje fall pärlhyacint och
snödroppar i en kruka på köksbordet och det gör en gott, minner om nytt liv,
nytt hopp.
Fotografiet på första sidan av kyrkbladet är från Vollsjö kyrka. För dig som
känner alldeles särskilt för Vollsjö kyrka, kanske är du eller dina barn döpta
här, kanske har du begravt en älskad här, kanske har du varit på konsert eller
på skolavslutning, vet nog redan var i kyrkan bilden är tagen. Mycket riktigt
– bilden är en av fyra målningar av Per Siegård, (1887-1961) målningar
som pryder predikostolen. Den bild vi har valt för vårnummrets försättsblad
föreställer Den barmhärtige samariern ur Lukasevangeliet 10:25-37. Alla
motiv är utförda på förgylld bakgrund och över varje bild finns en förgylld
inskription. Över bilden av den barmhärtige samariern står det ett citat från
den gamla bibelöversättningen – ”Gå du och gör sammanledes” i den nya
översättningen, ”Gå du och gör som han!”
I april månad firar vi påsk, den största högtiden inom kristendomen. Över
hela världen firar vi att livet, det goda, det ljusa är starkare än mörkret, död
och ondska. Gud vill livet, det goda, det ljusa. Frågan ”tror du på Gud?” får
jag då och då och lättast är att svara ”ja” på den frågan. Men jag brukar tillägga
det beror på vad du (som frågar) menar med Gud. Per Siegårds bild av den
barmhärtige samariern ger en bild av Gud som vill livet, det goda, som ler
med oss när vi ler och som gråter med oss när vi gråter, som ser och lyssnar.
Det är den Gud som jag tror på och som har oss människor till hjälp
i arbetet för en mänskligare, kärleksfullare och mer fredlig värld.
			
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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Livsloppet i Vollsjö församling 24 mars
Livsloppet är en del av Svenska kyrkans
årliga fastekampanj och i vår församling
går detta i år av stapeln den 24 mars.
Mellan kl 10 och11 är det start vid Brandstad kyrka, där vi också säljer startkort.
Dessa kostar 50,- för vuxna och gratis för
barn. Startkorten för vuxna går även att köpa
i förväg hos bl a Ica Vollsjö och Thuleslund,
samt på pastorsexpeditionen. Vår version av Livsloppet är en tipspromenad på en
lättvandrad runda med mål vid församlingshemmet i Östra Kärrstorp. Ungefär halvvägs har vi en ”vätskekontroll” där vi bjuder på blåbärssoppa.
När man lämnat sitt starkort efter målgång, kommer det att finnas servering
av våfflor, kaffe och saft, brödförsäljning och försäljning av rättvisemärkt godis
och produkter från IM. Det blir även underhållning. All behållning går till
fasteinsamlingen.
Alla inlämnade startkort fungerar som lotter och dragning på dessa blir det kl 12.
Förutom en mängd lokalt sponsrade vinster, har man även möjlighet att delta
i en tävling på nationell nivå, så det är väl värt att köpa ett startkort och lämna
in med sina adressuppgifter ifyllda, även om man inte har möjlighet att gå
Livsloppsrundan.
Internationella gruppen i Vollsjö församling/Ann-Louise Hedqvist

Utbildning betyder utveckling, men många barn är hungriga och orkar inte
med skolan. Så kan vi inte ha det! Bilden är från Haiti.
Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen
De allra flesta människorna på jorden får det allt bättre. Men inte alla!
Var sjätte människa går omkring och är hungrig. Och varje dag dör 16 000
barn av hunger. Detta är ovärdigt, och helt onödigt! Så här kan vi inte ha det!
Stöd Fastekampanjen 2012 - Nu gör vi ALLT för att utrota hungern!
För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Information till anhöriga för gravsatta på våra kyrkogårdar
Vi saknar fortfarande många uppgifter om anhöriga till de avlidna. Vet du
med dig att du missat att anmäla dig till oss för att föras in i detta gravregister/
gravbok ber vi dig kontakta vaktmästaren på den kyrkogård där graven finns.
Be att få en blankett att fylla i och skicka den till pastorsexpeditionen. Våra
register är snart kompletta men vi saknar fortfarande uppgifter om innehavare
på många gravar.
Vi har dessutom många gravar där skötselavtalen har löpt ut. Kontrollera även
dessa uppgifter och kontakta oss för att förnya eller ev. återlämna gravrätterna
till oss. Se telefonnummer, adress och öppettider i kyrkbladet.
Tack för din hjälp!
Helen Rosdahl

Personalinformation

Den 19 mars börjar församlingens säsongsanställda på kyrkogårdarna.
Välkomna!
Ann-Christin Månsson
Viggo Månsson
Gertrud Svensson
Ronny Håkansson
Margaretha Thedorsson
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Påsken i kyrkorummet
Påsken firas kring påsklandskapet
i Fränninge kyrka.
Jesu liv, död och uppståndelse
– Ett landskap med skulpturer av
Ingrid Andersson Åkerblom 2008.
Figurernas stomme har inspirerats
av luffarslöjdteknik.

Foto: Lani Noreke

Påsken. Ett drama i sex akter.
Vägen till korset – ridande på en åsna och på ett föl ett lastdjurs föl
Det nya förbundet – den första nattvarden
Korset – lidande och död
Genom död till liv – påskljuset tänds
Kristus är uppstånden – livet vänder åter
Mötet med den uppståndne – det godas seger och evigt liv
Skärtorsdag 5 april
Fräninge kyrka kl 19
Långfredag 6 april
Fränninge kyrka kl 11
Påskdagen 8 april
Fränninge kyrka kl 11. Påskliljor delas ut. Påskfika.
Annandag påsk 9 april
Fränninge kyrka kl 18. Emmausmässa.
6

Skärtorsdagsmässa – en del av dramat
Påsktidens gudstjänster är förutom gudstjänster,
också ett drama, där vi får följa Jesus från det
att han rider in i Jerusalem på Palmsöndagen
tills han har uppstått och möter lärjungarna igen.
En av dessa gudstjänster med stark symbolik,
är skärtorsdagsmässan.
Denna mässa börjar med fest – vi minns
måltiden som Jesus åt med sina lärjungar, en
påskmåltid så speciell, att vi än idag fortsätter
att fira den runt omkring i världen. När vi firar
våra nattvardsgudstjänster, gör vi så som Jesus
sade och gjorde, den där kvällen i Jerusalem, den som skulle bli hans sista i
livet. Vi gör det för vår samhörighet, en gemenskap som har hållit genom
tusentals år. Hur mycket av det som Jesus sagt är så starkt ihågkommet som
nattvardens instiftelseord? Och inledningsorden får oss att direkt komma
ihåg vad som hände sedan – i den natt då han blev förrådd… I en mening blir
vi påminda om både nattvardsmåltidens ursprung och vad som hände efteråt.
Instiftelseorden är nästan som ett eget evangelium!
Efter att vi har firat den första nattvarden denna kväll, går vi från fest mot
Getsemane och så småningom korsfästelsen, när vi genom att klä av altaret all
dekoration, förbereder kyrkan och oss själva på långfredagens mörker – en på
många sätt suggestiv och speciell gudstjänst!
Ann-Louise Hedqvist

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!
Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen 0416-301 07.
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Våren och försommaren - Ett axplock
29 och 30 - Visning av Påsklandskapet i Fränninge kyrka
Det fantasiska påsklandskapet om det
kristna påskdramat - Jesus liv, död
och uppståndelse av Ingrid Andersson
Åkerblom visas för förskolor och
skolor med hjälp av sång, musik och
dramatik. Inbjudan har gått ut. Ring
och boka till pastorsexp. i Vollsjö.

Mars
13 - Internationell kväll se sid 3
14 - Öppet hus
Kl 13.30 Ö. Kärrstorps församlingshem. Nils-Ove Persson, dragspel.
		
17 - Barnloppis
Kl 10-13 i Fränningre församlingshem.
Passa på och fynda barnkläder och
leksaker. Kontakta Lena Carlsson för
ev bord.

29 - Påskkonsert med Kulturskolan,
Sjöbo i Fränninge kyrka kl 18.30

18 - Konfirmandernas egen mässa
Kl 11.00 firar vi mässa i Vollsjö kyrka,
en mässa som är lite annorlunda jämfört
med de flesta andra vi har i församlingen.
För just denna mässa har konfirmanderna
själva samarbetat om. I olika grupper har
de fått formulera böner, inledningsord
och predikan. De har valt psalmer och
en grupp kommer att tillsammans med
tjänstgörande vaktmästare ansvara för
kyrkans smyckning och förberedelse
inför mässan. Det är också konfirmanderna som till största delen leder mässan.

April
1 – Palmsöndagen med soppa
och Söndagskör
Hela världens fasteinsamling
- Allt för att utrota hungern avslutas.
Mässa kl 11 i Ö. Kärrstorps kyrka.
Efter gudstjänsten serveras soppa i
församlingshemmet - Kyrkorådsledamot
Barbro Johansson och Syföreningen.
Söndagskören övar under ledning av
Elinore Uvemark från kl 10.15.
1 – Rockmässa i Lunds Domkyrka
Ungdomsgruppen i Vollsjö församling
åker in till Lund.

25 - Våffeldagen
och Jungfru Marie
bebådelsedag
Kl 14 Vollsjö kyrka
”Mariamusik”.

11 – Öppet hus
Kl 13.30 i Ö. Kärrstorps församlingshem.
Ingela Bertilsson sång och piano.
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11 – Zumba i Fränninge
församlingshem		
I höstas drog jag igång ZUMBA i
Vollsjö och med 70-90 tränande
varje vecka har detta nästintill blivit
en folkrörelse. Familjer, vänner och
kollegor i alla åldrar träffas och tränar
tillsammans. Zumba Fitness baseras
på konditionstränande rytmisk dans
med inspiration från musik som salsa,
cumbia, samba och merengue.
Det är ett roligt sätt att träna, det är
lätt att lära sig och det bästa är att det
passar alla. Man anpassar träningen
efter sig själv, om du vill förbättra din
kondition och förbränna kalorier eller
om du bara vill ha en lättare motion,
det bestämmer du själv. Zumba Fitness
har på det sättet blivit en av de snabbast
växande träningsformerna i världen.
April

Bild: Bass Nilsson, Ystads Allehanda

Onsdagen den 11 april håller jag ett
pass i församlingshemmet, ta chansen att
testa vad detta ”fenomen” är.
Medtag vattenflaska.
Karin Bertilsson
Licensierad ZUMBA-instruktör

Förr innebar konfirmationen steget in
i vuxenvärlden, när pojkarna fick sin
19 – Vårsånger
första kostym och man på olika sätt
Stella mix och Stjärnorna sjunger
fick tillträde till de vuxnas liv. Nu ser
Vårsånger på Solkullen kl 14.
vi på våra ungdomar på ett annat sätt,
de får en helt annan möjlighet att på
21 – Konfirmation med mässa i
egna villkor mogna in i vuxenvärlden.
Fränninge kyrka		
Konfirmationstiden vill följa dem en
Den 21 april kl 11 är det äntligen
bit på denna väg, genom att ungdodags! Då kommer ungdomarna i vår
marna tillsammans med varandra och
konfirmandgrupp att bekräfta sitt
oss vuxna får diskutera och reflektera
dop i konfirmationsgudstjänsten i
över livets stora frågor och hur GudsFränninge kyrka.
tron kan sättas i relation till livet här
och nu.
forts...
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Våren och försommar forts...
16 – Vårlunch i Fränninge
Kl11.30-13.30. Ingela Bertilsson
sjunger Vårsånger. Föranmälan till
pastorsexp. (80kr)

Men vår tid tillsammans upphör inte
i och med konfirmationen. I höst
kommer vi att ha återträff med lunch,
där vi bl a kommer att samtal om vad
vi tyckte om konfirmationsgudstjänsten och om vår ungdomsgrupp.
Mer information om detta kommer
ut till konfirmanderna under våren.

25 – Vårkonsert i Öveds kyrka
Hälsa våren Välkommen till vår bygd!
Massor av körsång av både unga och
äldre under Ingela Bertilssons ledning.
17 – Pilgrimsvandring med mässa
Kyrkkaffe.
på Kristi himmelsfärds dagen
”Gud finns över allt”. Brandstad kyrka
29 – Ungdomsgruppen vandrar
kl 10 vandring till Öveds kyrka. Bön,
på Österlen
musik och sång på vår vandring genom
det vackra landskapet. Pilgrimsmässa
Maj
i Öveds kyrka kl 12 (Välkommen
kl 12 om du väljer att inte vandra).
6 – Jazzgudstjänst i Fränninge
Chorisma under ledning av Elinore
kyrka se längre fram i bladet.
Uvemark. Lunch.
9 – Öppet hus i Ö. Kärrstorp
Kl 13.30 Anita Larsson, Lund talar
En pilgrimsvandring går alltid till en
om gamla traditioner från valborg till
helig plats, ofta till en kyrka. Samtidigt
midsommar.
är den yttre vandringen bara ett redskap
11 och 12 - Församlingens
för den viktigaste vandringen. Den
ungdomsgrupp har läger på
som leder inåt i oss själva, in mot den
Stiftsgården, Åkersberg i Höör.
heligaste av alla platser - mötesplatsen
med Gud. Pilgrimens sju nyckelord
13 – Gospelgudstjänst i
är enkelhet, långsamhet, andlighet,
Ö. Kärrstorps kyrka
delande, bekymmerslöshet, frihet
Gospel med Joyful Soul under
och tystnad. Varje pilgrimsvandring
ledning av Elinore Uvemark kl 19.
präglas av nyckelorden.
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18-20 Kyrkokören Chorisma
åker till Riksfesten i Kristianstad

och en av de texter som kommer att
läsas under denna gudstjänst också.
Allt i gudstjänsten har med vigsel och
kärlek att göra: Texter och psalmer,
möjlighet att kollektivt förnya sina
vigsellöften, utställning av församlingens
brudkronor och möjlighet att lyssna
på in- och utgångsmusik.

20 - Gudstjänst vid minneslunden
på Brandstad kyrkogård kl 11.
22 och 23 maj - Födelsedagsfest
på Ågården för alla som fyllt 75 år
eller mer
Personlig inbjudan kommer att gå ut
med anmälan. Under dagarna underhåller Ann-Marie Svensson och Mats
Larsson ”Nu är det gott att leva”.

Körerna Stella Vox och Tösakören
sjunger sånger som passar till bröllop.
Blir man intresserad av att boka vigsel och/
eller har frågor om vigsel i Svenska kyrkan,
finns präst på plats efter gudstjänsten.

27 – Kärlekens lov i Öveds kyrka
För dig som nyligen har gift dig, som
tänker gifta dig eller bara är intresserad
av en gudstjänst som går helt i
kärlekens tecken! Gudstjänsten firas
i årets mest önskade vigselkyrka,
Öved. ”Kärleken är tålmodig och
god. Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst. Den
är inte utmanande, inte självisk, den
brusar inte upp, den vill ingen något
ont. Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen. Allt bär
den, allt tror den, allt hoppas den,
allt uthärdar den. Men nu består tro,
hopp och kärlek, dessa tre, och störst
av dem är kärleken.”

30 - Församlingskväll
i Fränninge kl 19
Camilla Thornberg, Lund berättar
om: Profeten Debora - Lappidots
hustru eller ett eldfängt fruntimmer?
Om gömda modergudinnor i bibeln.
31 – Vardagsgudstjänst med
Torsdagsöppet
I Fränninge församlingshem kl 9.30.
Juni
3 – Gudstjänst ute i det fria
Kl 11 i Hårderupshults vackra bokskog.
Fränninge-Vollsjö kyrkokör under
ledning av Ingela Bertilsson. Fränninge
-LRF ordnar tipsrund. Ta med fika
och något att sitta på.

De vackra orden från Första Korinthierbrevet känns bekanta för många, det
är en av de mest
älskade bibeltexterna som
läses i vigselgudstjänster

10 – Gudstjänst vid Askgravlunden
Vollsjö kyrkogård kl 11.
12 – Skolavslutningar i våra kyrkor
15-17 Församlingens körer åker till
Spelmansstämman i Skinnskatteberg.
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Ett axplock bilder...

Linnea Persson gjorde sin egen krans på ljusstöpningoch kransbindningsdagen i Fränninge församlingshem.

Konsert med elever från Lunnevads folkhögskola.
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Visning av Julkrubban för skolbarnen i Vollsjö kyrka.

Konsert ”Här kommer nu ett änglabud” med Kyrkokören Chorisma.
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Killans bönegård på Österlen
www.killan.se
0414 - 230055
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Jazzgudstjänst i Fränninge kyrka
Söndagen den 6 maj kl 18
Fozzes Jazzband
Fränninge-Vollsjö kyrkokör, Chorisma, Blentarps kyrkokör,
Sjöbo kyrkokör, Skivarps kyrkokör, Alma Vocans,
Missade Maskar, Oktanalerna och Trelleborgs Manskör.
Körledare Sven Persson, Blentarp
En skön mix av glad och härlig musik som det svänger om
New Orlean jazz
When the Saints go Marching in
A Simple Melody
Pärleporten
Music Maestro please
These foolish Things
Beautiful isle of Somewhere
California here I come
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Kör & musik
I våra församlingar finns ett rikt körliv med många olika körer och för alla åldrar.
Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och andra musikaliska händelser.
Nya och gamla körsångare hälsas välkomna till vårterminen.

Fränninge församlingshem
Ansvarig körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stella Mix: åk 3-5 kl 14-15.
Stella Vox: åk 6-9 16.15–17.15.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl.17.15-18
Kyrkokören: blandad vuxenkör kl 19–20.30.
Alla körerna ovan övar varje torsdag
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar ca en gång per månad på lördagar: 10/3, 31/3, 19/5, 8/7 (söndag)
Drängakören: killar och män 15 år och uppåt
Övar ca var tredje vecka på söndagar: 11/3, 28/3 (onsdag),
14/4 (lördag, workshop med Staffan Paulsson), 20/5, 10/6, 8/7.

Ö. Kärrstorps församlingshem
Ansvarig körledare Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar jämna veckor. kl 10.15–10.45
i samband med Babycafé.
Barnrytmik: torsdag 16–16.30 3-6 år föranmälan. 		
Kyrkokören Chorisma: blandad vuxenkör torsdag 19–20.30.
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad vuxenkör från 12 år och
uppåt. En söndag per månad kl 18-20.30: 1/4, 29/4.
Söndagskör: Gudstjänstkör –Öppen för alla som vill öva söndagens psalmer samt
ett par sånger till gudstjänsten kl 11, ett par gånger per termin. Ingen anmälan!
Kom kl 10.15 så sjunger vi oss samman! Datum för söndagskören annonseras i
dagstidningarna och på kyrkans anslagstavlor.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över höstens verksamhet, datum och tider hör av dig till någon
av körledarna!
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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på tisdagar – med babymusik
jämna veckor
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö. Kärrstorps församlingshem tisdagar 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.

Babymusikcafé – Tisdagar jämn vecka kl 10.15-10.45 kommer kantor
Elinore Uvemark med sång, rim, ramsor och rörelse för barn 0-3 år med
föräldrar. ”Sång och musik tidigt i livet uppmuntrar såväl motorisk som språklig
utveckling – och så är det ju så Kul! Fika till självkostnadspris. Information om
verksamheten: Elinore Uvemark.

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.
Kantor Elinore Uvemark kommer med gitarren och sångkorgen och leder
Sångstund12/4, 10/5, 31/5 under vårterminen.
Information om verksamheten: Lena Carlsson och Elinore Uvemark.

Barnrytmik
Vill du sjunga, skutta, dansa, klappa, spela och ha kul?
Är du mellan 3 och 6 år gammal? - Då är Barnrytmik något
för Dig! Vi träffas torsdagar kl 16-16.30 i Ö. Kärrstorps
församlingshem. Föräldrar är välkomna att dricka en kopp
kaffe i köket under tiden. Den som vill äter medhavd fika från kl 15.30.
Rytmik, som består av bl a sång och musik, fantasi, rytm och rörelse blir till
motorisk och språklig träning och framförallt en rolig eftermiddag!
Föranmälan. För information ring Elinore Uvemark.
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Miniorerna på måndagar
Barn, från förskola till 5:e klass, träffas i Ö. Kärrstorps församlingshem på
måndagar kl 14-17. Skolbussen från Fränninge och Vollsjö skola stannar vid församingshemmet 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 en gång, varannan vecka.
Församlingen vill under konfirmationstiden följa dem en bit på vägen genom
att ungdomarna tillsammans med varandra och oss vuxna får diskutera och
reflektera över livets stora frågor och hur Gudstron kan sättas i relation till
livet här och nu.

Ungdomsgruppen
För dig som passerat konfirmandåldern. När vi träffas gör vi många olika saker
som t ex går på Rockmässa i Lunds Domkyrka, går på bio och åker på läger.
Kontakta Ann-Louise Hedqvist eller Lena Carlsson. Det finns plats för dig!

Öppet Hus i Ö. Kärrstorps församlingshem
Välkommen till Öppet Hus i Ö. Kärrstorps församlingshem onsdagar kl 13.30.
Vid varje träff hålls en andakt och vi umgås över en kopp kaffe.
Datum för våren: 14/3, 11/4, 9/5.

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i september-november och januari-april 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.
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Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp och Fränninge
Välkommen till församlingshemmen i Ö. Kärrstorp, Fränninge
och pastorsexpeditionen i Vollsjö följande dagar och kvällar:
Pastorsexp: 28/3 18.30, 2/5 18.30,
Ö.K: 14/3 09.00, 16/5 09.00.
Fr: 18/4 09.00
Församlingen bjuder på kaffe och tilltugg. Ta med stickor, garn eller annat
handarbete samt ett glatt humör! För information om verksamheten ring
Ann-Louise Hedqvist eller Lena Carlsson.

Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Fränninge och Fränninge Östra – Fjärde onsdagen i månaden kl 18.30.
Kontaktperson Ingrid Andersson 33015.
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.

Gudstjänster på Solkullen
Första onsdagen i månaden kl 14.30 firas det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla.
5 april – Skärtorsdagsmässa kl 14.30.
14 april – Vårsånger med Stella Mix och Stjärnorna under ledning
av Ingela Bertilsson. OBS! Kl 14.
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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 Sensus.
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Ur kyrkböckerna
Avlidna
i en ålder av
Lennart Olsson
96 år
Sven Erik Svensson
83 år
Gunnel Petersson
82 år
Therese Ahlgren
42 år
Helga Andersson
102 år
Astrid Henningsson
92 år
Vivi Simonsson
80 år
Anna Nilsson
97 år
Inge Olsson
80 år
Lennart Persson
96 år
Karl Karlsson
91 år
Johan Nilsson
42 år
Inga-Britt Nilsson
72 år
Aina Nilsson
77 år
Gunnar Johansson
75 år

Döpta
CASPER Jonas GUNNARSSON
NILS Sture ROSÉN
TYRA Kitty Elise OLSSON ISAKSSON
Nils MANFRED BENGTSSON
BELLA Valentina OHLSON
ELIAS Alexander MÅRTENSSON
Bengt HAMPUS HULTHÉN
GUSTAV Jacob ERMANBRIKS-FONSECA
Victoria SONJA Juni HELD
Sara Maria LINDSEY FORSBERG
Martin MELKER JÖNSSON
Sara REBECKA Josefine KLINGBORG
MILLE Ea ANDERSEN
EDDIE ROTH
Eric HECTOR Bengtsson
MILO Alvin DANHEJD
ESMERALDA Lillan HANSSON
HAUBJERG
CLAUDIA Kristen MÖLLER CARLSEN
ALMA Hanna Elise ANDERSSON
Lars MILO OLRED
ZEUS Axel Cevon TORNEHAVE
SEBASTIAN Börje PERSSON OLOFSSON
WILLE David Neo LÖVGREN
TIM Simon BUHRE

Anita Blomqvist
Frida Olsson
Gustaf Nordström
Bengt Johansson
Yngve Nilsson
Anna Lisa Nilsson
John Jönsson
Karin Andersson
Signe Svensson
Bengt Göte Albertsson
Linus Wohlin
Robert Håkansson
Börje Jakobsson
Inga Persson
Mikael Rispe

78 år
90 år
88 år
87 år
84 år
84 år
91 år
95 år
94 år
84 år
17 år
99 år
91 år
83 år
38 år

Jan VIDAR LARSSON
TONE LING
SILJE Birgit Olivia ROSENKVIST
MOA Anna Elisabeth FLYGARE

Konfirmerade i annan församling
Klara Löfström

Lunds Domkyrkoförsamling

Kyrklig välsignelse över redan
ingånget borgerligt äktenskap

Maria Wallin & Lars Wallin
Carola Jonsson Haglund & Mattias Haglund

Vigda

Erica Ermanbriks & Johan Ermanbriks-Fonseca
Emma Harderup & Roger Magnusson
Gabriella Millo-Rudvall & Anders Tranmark
Linda Hulthén & Göran Christensson
Nancy Möller & Benny Carlsen
Eva Nyman & Ronnie Bergström
Johanna Nilsson & Magnus Andersson
Nini Denize & Peter Persson
Ann Torstensson & Bo-Åke Palm
Madeleine Olsson & Jimmy Sköld
Jessica Nygren & Andreas Markevärn
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(Reservation mot eventuella fel)

Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag
Mars
11 3 sönd i fastan

Tid

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

11

Gudstjänst, Vollsjö

Vollsjö
Öved

18 Midfastosöndagen 11

Konfirmandernas mässa, Vollsjö

25 Marie bebådelsedag 14

Gudstjänst, Vollsjö

April
1 Palmsöndagen
5 Skärtorsdagen
6 Långfredagen
8 Påskdagen
9 Annandag Påsk
15 2 sönd i påsktiden
21 lördag
22 3 sönd i påsktiden

Mässa, Ö. Kärrstorp
Skärtorsdagsmässa, Fränninge
Långfredagsgudstjänst, Fränninge		
Festmässa, Fränninge
Emmausmässa, Fränninge
Gudstjänst, Brandstad
Konfirmation med mässa, Fränninge
Mässa, Vollsjö

11
19
11
11
18
11
11
11

29 4 sönd i påsktiden 11

Gudstjänst, Vollsjö

Maj
6 5 sönd. i påsktiden 18

Jazzgudstjänst, Fränninge

13 Bönsöndagen

Gospelgudstjänst, Ö. Kärrstorp

19

Ö. Kärrstorp

17 Kristi himmelsf.
10
		

Pilgrimsvandring från Brandstads kyrka till Öveds kyrka.
Mässa Öved kl 12. Lunch.

20 Sönd f pingst

Gudstjänst vid minneslunden i Brandstad

11

27 Pingstdagen
11
”Kärlekens lov”. Bröllopsmusik, Öved
			
Juni
3 Heliga
11
Friluftsgudstjänst, Hultet. Kör. Fränninge
trefaldighets dag		
LRF – tipsrunda. Ta med egen fika och något att sitta på.
10 1 sönd e tref

11

Gudstjänst vid minneslunden, Vollsjö

Med reservation för ändringar av tid och plats
– 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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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare:
Fränninge: Kyrkovaktmästare/kyrkogårdsförman Jan Håkansson 0706-48 86 74
Kyrkovaktmästare
Ann-Christin Håkansson 0706-85 73 71
Säsongsarb. Margaretha Theodorsson
(19/3 - 18/11)

Tel: 0416-301 07, Fax: 0416-302 02
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vollsjö: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Ann-Christin Månsson
0706-48 86 75 (19/3 - 18/11)
Säsongsarb. Ronny Håkansson

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl. 10.00-12.00.

(19/3-18/11)

Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl. 10.00-11.00, torsdag 10.00-12.00.

Brandstad: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Gertrud Svensson
0706-48 86 77 (19/3 - 18/11)

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

Ö. Kärrstorp:
Kyrkovaktmästare Ingemar Andersson
0706-48 86 76

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

Öved: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Viggo Månsson
0706-48 86 78 (19/3 - 18/11)

Komminister: Ann-Louise Hedqvist
Tjänsterum: 0416-300 25
0706-48 86 71
ann-louise.hedqvist@svenskakyrkan.se

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Barnledare-ungdomsledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson Tel: 0706 – 48 86 72,
0415-420 77 (hem)
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020

Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Ekonomi samt gravskötselärenden:
Kamrer: Helen Rosdahl, Tel: 0416-301 07
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

Elinore Uvemark
Tel: 0706-48 86 73
elinore.uvemark@svenskakyrkan.se
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Jazzgudstjänst i Fränninge kyrka den 6 maj kl 18
Fozzes Jazzband • Körer • Körledare Sven Persson • Präst Erica Lillö

