yrkblade
1

VOLLSJÖ FÖRSAMLING
Nr 4 2010 Årgång 73

Advent och jul
Söndag kväll. Det är grått ute. Varmt för att vara i slutet av november.
Förmodligen har det regnat hela dagen. Klockan är fem denna
eftermiddag och jag har precis satt in potatisen i ugnen. Eftersom
den tar sina lilla tid passar jag på att skriva adventsinbjudningar
till vänner och bekantar. Bilden på kortet är en litografi som
heter Vinterkväll i Vejbystrand. Bilden är naivistisk både när det
gäller färgerna och gestalterna.
På kortet står det på insidan God jul och Gott Nytt År önskar
och så plats för namn. Adventsinbjudningarna blir på så vis också julkort från mig
och min familj.
Till adventsinbjudning hör naturligtvis glögg och pepparkakor och så något
till, något nytt för denna advent. Detta nya brukar jag finna i någon mattidning,
Buffé eller den som Coop ger ut. När det gäller glögg är det roligt att kunna
bjuda på årgångsglöggen, om man nu hinner innan det begränsade sortimentet
tar slut. När väl gästerna kommer och det doftar glögg, pepparkaka och apelsin,
ja, då är det advent för mig och julen den närmar sig.
Till adventstid sätts alltid julgranarna in i kyrkorna. Kyrkorummet blir mer intimt
och så doftar det så gott av granen. Till detta kommer alla levande ljus, julkrubban,
körerna och den vackra och finstämda musiken och psalmerna. Annars om året kan
det ibland vara svårt att välja psalmer till gudstjänsterna, men till advent och jul,
ja då är det lätt och svårigheten är att välja några bland alla dessa fina psalmer som
finns i vår psalmbok. Ofta harmonierar både text och melodi så vackert i de klassiska
advents- och julpsalmerna. Läs orden till Bereden väg för Herran Sv psalm 103 och
nynna melodin för dig själv. Eller för julens dagar Stilla natt Sv psalm 114. Gemensamt
för de alla är att de berättar om Gud som blev människa i tiden. Julkrubban i kyrkan
eller på byrån därhemma gestaltar så påtagligt detta oerhörda att Gud blir människa
för att dela livets villkor, världens glädje och världens smärta.
Under Julens gott och blandat i musikens tecken finner ni Vollsjö församlings
advents- och julgudstjänster och vi hälsar er alla välkomna till advent, jul och nyår
i våra kyrkor detta år och nästa år.
Hur sträng vintern kommer bli vet vi inte även om det talas om att det skall
bli den kallaste på hundra år. P g a ekonomiska skäl (uppvärmningskostnader)
kommer vi inte hålla Brandstad kyrka, Fränninge kyrka och Öveds kyrka
öppna för gudstjänster, obs! att detta inte gäller begravning, dop och vigsel,
under januari, februari och mars månad. Jul- och Nyårskonserten i Öveds
kyrka den 2 januari är ett undantag.
God Advent, jul och Nyår!
			
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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Första året som Vollsjö församling
Vi möter Lars Ohlsson, kyrkorådsordförande i Vollsjö församling,
i en intervju.
Hur har det gått under 2010, det första året som en församling med fem gemensamma kyrkor?
- Det har gått väldigt bra. Allt har fungerat som vi tänkt. Det
har inte varit några större skillnader mot hur det fungerade
innan egentligen, eftersom vi hade mycket samverkan redan
då i samfälligheten. De eventuella farhågor som fanns har inte
blivit besannade. Jag tycker att vi börjar få in känslan av att vi är en församling.
Vilka är då fördelarna med att vara en församling?
- Det är mer kostnadseffektiv och enklare eftersom det blir kortare beslutsvägar.
Nu har vi ett kyrkoråd med ledamöter från hela församlingen istället för två
kyrkoråd och en kyrkonämnd. Glädjande nog har uppslutningen på kyrkoråden
varit mycket god, både hos de ordinarie och ersättarna.
Det har pågått en kyrkorådsutbildning under året. Varför det?
- Det är inte så många nya kyrkorådsledamöter, men det skadar aldrig att
friska upp minnet för oss andra heller. Det är viktigt att veta vad man sysslar
med. Vilken roll kyrkorådet har och vilken roll kyrkoherden har. Blandar man
ihop ansvaret kan det bli förödande för en församling.
Förra året stod renoveringen av Fränninge kyrka i centrum. Har det hänt
något på den fronten i år?
- Nej, i år har det inte varit några stora saker som tur är.
På kyrkogårdarna har stora skyltar talat om risken för fallande stenar.
Varför då?
- Det var ett 80-tal stenar på våra fem kyrkogårdar som lossnade från sina fästen
när tjälen släppte efter den hårda vintern. De flesta är åtgärdade nu. Många kunde
vår egen personal sätta på plats, men de kulturellt värdefulla fick vi ha hjälp av anläggningsfirma för att få på plats och det blev en merkostnad vi inte räknat med.
Församlingen har köpt in två nya orglar. Hur kommer det sig?
- Det är två digitala orglar som placerats i Öved och Östra Kärrstorp för att
det behövdes. Medel till det fanns tack vare arvet efter Lennart Lundberg.
Tre kyrkor ska stängas för söndagsgudstjänster under ett par månader nästa år.
Vilka och varför?
- Vi stänger kyrkorna i Fränninge, Brandstad och Öved januari till och med
mars. Det är en ekonomisk fråga. De är helt enkelt för dyra att värma upp helt
och vi koncentrerar söndagens gudstjänster och mässor till Vollsjö och Östra
Kärrstorp under de här tre månaderna. Om någon församlingsbo vill ha vigsel,
dop eller begravning i de tre stängda kyrkorna öppnar vi dem.
Du får avsluta med ett par ord så här i slutet av 2010. Tack för intervjun!
Jag vill rikta ett tack till alla anställda, ideellt arbetande och förtroendevalda
och önska er alla och alla församlingsbor en God Jul och ett Gott nytt år!
Intervju Bodhi Bjerregaard
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Tack och hejdå!
Nu är mitt första år som präst
snart över. Tänk så fort det har
gått! Jag är så tacksam och glad
för alla möten och samtal jag haft
med er i Vollsjö församling sedan
jag kom som pastorsadjunkt
den11 januari i år.
Jag välkomnades med en stor
festmässa 23 januari i Vollsjö
kyrka, och avtackades 23 november
i en temamässa med namnet
”Kvinnorna vid brunnen”. Vi var tre prästvigda kvinnor som medverkade i
temamässan som hölls till minne av att det i år är 50 år sedan de tre första
kvinnorna vigdes till präster i Svenska kyrkan. Viktigt att uppmärksamma!
Mycket har hänt som stärkt mig i min nya uppgift som präst. Jag har landat
och känner mig nu hemma i det mesta, allt från att leda dop, vigslar, begravningar och gudstjänster till samtal om stort och smått. Och jag har haft kul!
Jag vill rikta ett STORT TACK TILL ALLA som på olika sätt bidragit till
detta. Min härliga handledare Erica, kunniga kollegan Ann-Louise, allvetande
matmor Lena, spralliga ankaret Helen på expeditionen, de sprudlande sångfåglarna Ingela och Elinore, de jordnära praktikerna Nisse, Ingemar, Jan och
Anki och alla ni andra som jag har mött i församlingen i olika situationer.
Vill ni nå míg framöver finns jag i Karlskrona stadsförsamling och Aspö
församling fram till september nästa år. Här ska jag ha sommarkonfirmander,
ungdomsgrupp och göra allt annat som kan dyka upp för en församlingspräst.
Oavsett vart jag tar vägen efter nästa höst följer samma mejladress med mig i
kyrkans värld: bodhi.bjerregaard@svenskakyrkan.se.
Återigen, TACK och Guds välsignelse till er alla!
Bodhi Bjerregaard, pastorsadjunkt
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Ungdomsgruppen igång
I september startade ungdomsgruppen. Inbjudan
hade gått ut till de som konfirmerat sig 2010 och
2009. För närvarande har gruppen sju medlemmar som tillsammans med ledarna har planerat
höstens aktiviteter. Bland annat har det varit
biobesök, rockmässa i domkyrkan och läger på
stiftsgården Åkersberg i Höör. Gruppen gör också
en del saker tillsammans med årets konfirmander
där de även hjälper de vuxna ledarna på olika sätt.
Att vara med i ungdomsgruppen är positivt på många sätt. Stämningen är avslappnad. Skoj och skämt blandas med allvar och större utrymme finns att diskutera
trosfrågor när man är i en mindre grupp och då konfirmandtidens eventuella krav
på att vara ”cool” inför de andra har släppt. Här blandas Jesus och Treenighet med
gymnasievalens kval och den första spirande kärleken till en annan person. Här
finns rum för allt!
Ann-Louise Hedqvist och Lena Carlsson

Världens kvinnor i fokus i julinsamlingen
Under julmarknaden i Vollsjö samlade församlingens Internationella grupp in
pengar till förmån för Svenska kyrkans julkampanj. I år står kvinnor i fokus.
De får hjälp att se sitt eget värde och kan då få ett helt samhälle att lyfta.
Svenska kyrkans julkampanj 2010/2011 sätter sökarljuset på alla de miljontals
kvinnor som lever i fattigdom, på flykt, utan mat och möjligheter att påverka
sin tillvaro. Vill du hjälpa så sätt in valfri summa pengar på Pg 90 01 22-3
eller Bg 900-1223 Under våren kommer Internationella gruppen att fokusera
på den årliga fastekampanjen, som kulminerar i Livsloppet. År 2011 arrangeras
Livsloppet i Vollsjö den 9 april.
Internationella gruppen i Vollsjö församling
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Mayabiblioteket - Senaste nytt
I somras på Vägkyrkan träffade jag Maria Halldén, Öveds kloster som är mormor
till Maya Grodman. Maya startade för några år sedan Mayabiblioteket på
Charis junior School i Uganda. Maria berättade för mig att Camilla Eskilsson
från Sverige hade varit volontär i Uganda och bl a besökt Charis junior School.
Jag mejlade Camilla Eskilsson och bad henne att svara på några frågor om när
hon arbetade som volontär i Uganda.
Varför var du volontär i Uganda?
-Jag gjorde min socionompraktik (17 veckor) i Kitgum som är en by i norra
Uganda, eftersom jag ville få ett annat perspektiv på socialt arbete än det som
en praktik på socialtjänsten i Sverige skulle ge. Dessutom är jag intresserad av
hiv/aids problematiken och i Uganda fick jag möjligheten att arbeta med det.
Innan jag reste fick jag höra talas om Mayabibliotket, skolan och barnhemmet.
Jag träffade Maria Halldén och hon bad mig att för insamlade pengar, köpa
skolböcker till skolan, när jag kom ner till Uganda.
Vem reste du för?
-Jag fick praktikplatsen genom Lunds Universitet.
Hur länge var du där?
-Jag var i Afrika från 8 september till 16 januari 2009. Dock var jag bara i
Uganda till 11 december, efter det åkte jag runt med buss till Rwanda, Tanzania,
Zanzibar och Kenya.
Vilka böcker köpte du in till Mayabiblioteket?
- Oj det var bara skolböcker, men jag minns faktiskt inte vilka böcker. På skolan
möttes vi av många nyfikna blickar och leenden. De blev alla så glada över att
få nya skolböcker. Lärarna blev också väldigt glada.
Kommer du resa dit igen?
-Jag tror inte jag kommer åka till Uganda igen däremot funderar jag på att
skriva min magisteruppsats i något annat afrikanskt land.
Känner du Maja Grodman som startade biblioteket?
-Nej, inte innan resan men nu har jag träffat henne ett par gånger. Jag fick
reda på insamlingen som görs till barnhemmet/skolan genom Ingrid Berntsson,
Bjärsjölagård, och jag åkte till familjen Halldén i Öved för att få mer information
innan avresan.
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Hur bodde du i Uganda?
-I Kitgum bodde jag och den andra praktikanten på någon form av guesthouse. Vi delade en dubbelsäng, en toalett, och ett litet rum med ett par stolar
och ett bord, vilket vi betalade ca 1200 kr var för. Då ingick även frukost, som
bestod av vitt "rostbröd" smör och varannan dag ett ägg och varannan dag en
banan. Detta tyckte ugandierna som vi arbetade med var otroligt dyrt!
Vem träffade du där nere!
-Oj, vem träffade jag inte där nere. Mina klienter var ungdomar i åldern 10-21
och ibland äldre. Det vanligaste problemet de kom för att prata om var att de
inte hade råd att gå i skolan. De flesta klienter jag pratade med hiv-testade sig
när de var där. En hel del kom till min praktikplats eftersom de misstänkte
att de hade malaria, tyfoid eller någon könssjukdom och de visste att vi hade
sjuksköterskor och ibland medicin. Eftersom det endast varit fred i ett par år
i norra Uganda hängde många av problemen ihop med kriget. Väldigt många
hade förlorat en eller båda föräldrarna, en del hade även blivit bortförda av
rebellerna (LRA) för att bli barnsoldater eller "fruar" åt de manliga soldaterna.
Jag träffade många spännande människor så det är svårt att nämna någon särskild.
Men många av dem som jag arbetade med under praktiken är människor som jag
aldrig kommer att glömma. Barnen på barnhemmet i Namataba och Charis junior
School minns jag väl. De har det väldigt bra jämfört med många andra barn i
Uganda. De var väldigt blyga till en början, men efter ett tag hade de massor av
frågor om oss och vårt land. När vi frågade dem vad de ville arbeta som när de
blev äldre fick vi svaret att de ville hjälpa andra människor i Uganda.
Intervju Erica Lillö

Camilla Eskilsson med
barn från Charis junior
School
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SjungGung i Lund
”Kan du inte komma med dina barnkörer
och vara med på SjungGung till hösten?”
Det var Staffan Paulson från Vocal Six
som ställde frågan i våras när vi hade
Sångfest på Nyvång. SjungGung, vad
var det? Det visade sig vara en fantastisk
mötesplats för unga sångare från hela
Skåne. Ett av projekten som ingick i
Lunds Choral Festival. Lite som ”Sånger
för Livet” i Globen i miniformat, fast för barn och ungdomar.
När 600 sångare intog scenen på Färs o Frosta Arena i Lund och sjöng av hela
hjärtat, ja, då berördes vi nog alla, som hade turen att få sitta i publiken.
Veckor i förväg övade vi här hemma och när den stora dagen var inne, 16
oktober, samlades tjugo förväntansfulla barn och ungdomar från Stella Mix
och Stella Vox på torget i Vollsjö redan kl 9 på morgonen för att av sju snälla
föräldrar skjutsas in till Lund. Vi fick en egen loge och övade i stort sett hela
dagen, med avbrott för lunch och fika. Häftigt att få uppträda med Shirley
Clamp, Calaisa, Stefan & Kim och med Erik Segerstedt som konferencier.
Och fantastiska Staffan som ledde oss genom hela dagen på ett otroligt bra sätt.
Konserten började kl 18 och därefter fick alla som ville, ställa sig i autografkön
till sina idoler. Vid 21-tiden åkte vi mot Vollsjö igen. Trötta, men väldigt
nöjda och belåtna unga sångare, som fått lite inblick i sång- och musikvärlden
från en ny horisont.
När vi tänker tillbaka på dagen minns vi kanske att det gällde att öva, öva,
öva. T o m artisterna behövde det, men med facit i hand var det värt det.
Vilken känsla att stå där på scen och veta att: ”Det här kan vi”.
Tack alla ungar för en jätterolig dag och tack alla föräldrar som ställde upp
med skjuts!
”SjungGung nu sjunger alla tillsammans
SjungGung för dej och mej och oss”
Sångarhälsningar från Ingela Bertilsson
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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 3-5 kl 14.00–15.00. Start 13 januari.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 15.15–16.00.
Start 13 januari.
Stella Vox: åk 6-9 16.15–17.15. Start 13 januari.
Kyrkokören: blandad vuxenkör kl 19.00–20.30.
Start 13 januari.
Alla körerna ovan övar varje torsdag
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar på lördagar ca en gång per månad. För datum ring Ingela!
Drängakören: killar och män 16 år och uppåt
Övar på söndagar ca var tredje vecka. För datum ring Ingela!

Ö. Kärrstorps församlingshem
Ansvarig körledare Elinore Uvemark, 0706-48 86 73
Babymusik: tisdagar udda veckor. kl 10.15–10.45 i samband med Babycafé.
Start 1 februari.
Barnrytmik: torsdag 16.00–16.30 3-6 år föranmälan. Start 10 februari.
Kyrkokören: torsdag 19–20.30. Start 10 februari.
Gospelkören: Joyful Soul! Blandad kör från 12 år och uppåt.
Övar söndagar, en gång i månaden kl 18-20.30. Start v 3, 23 januari.
För fortsatta datum ring Elinore!
Vill du sjunga, men hinner inte vara med varje vecka? Kom till Söndagskör!
Alla är välkomna att vara med och sjunga eller spela i vår öppna Söndagskör några
tillfällen under våren. För datum ring Elinore eller titta i annonserna i dagstidningarna inför helgen. Gudstjänsten börjar kl 11.00 och vi träffas och övar dagens
psalmer och en sång kl 10.15. Ingen föranmälan! Kom som du är! Alla kan vara
med och skapa en sjungande kyrka! Elinore Uvemark leder Söndagskören.
Har du frågor om körerna, datum m m slå gärna kantorerna en signal!
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Julens gott och blandat i musikens tecken

11, 12, 13 dec
Luciagudstjänster
Lördag 11 december kl 14.30 är det
luciatåg på Solkullen med Stella Vox
och Tösakören. Klockan 16 sjunger
samma körer i Öveds kyrka. Söndag
12 december kl 18.30 sjunger Stjärnorna,
Stella Mix, Stella Vox och Tösakören i
Fränninge kyrka. Måndag 13 december
kl 18.30 sjunger Stella Mix, Stella Vox
och Tösakören i Östra Kärrstorps
kyrka. Lussebulle och pepparkaka till
kyrkfika vid alla luciagudstjänster.



Ons 15 dec kl 11.30
Jullunch i Fränninge
Servering av jullunch kl 11.30-13.30 till
självkostnadspris. Kantor Elinore Uvemark
underhåller med sång och piano.
Föranmälan till församlingsexpeditionen.



Sön 19 dec kl 14
Ö. Kärrstorps kyrka
Julspel med konfirmander och
Ö. Kärrstorps kyrkokör. Efteråt är det
julfest och dans kring granen i församlingshemmet. Julavslutning för all barnverksamhet i församlingen. Pssstt!...Tomten
har lovat att komma!



Sön 19 dec kl 18
Julkonsert, Fränninge kyrka
Emil Sigfridsson, Jonas Svensson,
Veronica Lassing, Fränninge-Vollsjö
Kyrkokör, Drängakören, Tösakören,
Stella Vox.

Fre 24 dec kl 12
Julbön på Solkullen
Solist Ingela Bertilsson.

Fre 24 dec kl 23.15
Midnattsmässa, Fränninge kyrka
Fränninge-Vollsjö Kyrkokör,
Peter Åkerblom, trumpet,
Gunnar Nilsson, solosång.



Lör 25 dec kl 07.00
Julotta, Öveds kyrka
Fanny Silfwerbrand, sång,
Ingemar Andersson, trumpet,
Ö. Kärrstorps kyrkokör.

Sön 26 dec kl. 16
Skymningsmässa, Vollsjö kyrka
Solist Elinore Uvemark.
Fre 31 dec kl 17
Nyårsbön i Öveds kyrka
Alf Nilsson, sång och gitarr
Ingela Bertilsson, sång och piano.
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Sön 2 jan kl 18
Jul- och Nyårskonsert,
Öveds kyrka
Jessica Johansson, sång, Ingvar
Albihn, piano, Paul Brorsson, trumpet.
Drängakören, Tösakören, Stella Vox.



Lite gott och blandat till….
Tors 6 januari Trettondedag jul Grötfest i Ö. Kärrstorp
Trettondedag jul inleds med gudstjänst kl 18 i Ö. Kärrstorps kyrka därefter
serverar syföreningen traditionsenlig gröt i församlingshemmet.
Sön 6 februari kl 11 Änglamässa på Kyndelmässodagen, Vollsjö kyrka
Stjärnorna o Stella Mix. Dopfamiljer med faddrar inbjudna. Kyrkfika.
Tors 17 februari kl 19 Melodikrysset, Fränninge församlingshem
Fränninge-Vollsjö Kyrkokör medverkar. Kaffeservering.
Sön 27 februari kl 18
Gospelsgudstjänst ”Jesus is right here”, Ö. Kärrstorps kyrka
Joyful Soul och solister medverkar. Kyrkfika.
Sön 6 mars kl 14 Musikalen Kärlekens Träd, Ö Kärrstorps kyrka
Stjärnorna, Stella Mix, Stella Vox. Utdelning av förtjänsttecken. Kyrkfika.
Lör 19 mars kl 10-13 Barnloppis, Fränninge församlingshem
Boka bord hos barn- och ungdomsledare Lena Carlsson senast 18/3.
Sön 27 mars kl 11 Jungfru Maria Bebådelsedag, Vollsjö kyrka
Stjärnorna, Stella Mix. Kyrkfika.
Sön 10 april kl 18, Gloria Fränninge kyrka
Oslos gospelskörs Gloria, Tore W Aas. Stella Vox, Tösakören, Drängakören,
Fränninge-Vollsjö kyrkokör, Jonas Svensson, keyboard, Uffe Nilsson elgitarr,
Mikael Myhr elbas, Jesper Andersson trummor, Desireé Persson o Victor Hjalmar
m fl solosång.
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Prislistor 2011 för gravskötsel
Antalet skötseltillfällen är 14 inklusive den årliga vår- och höststädningen. Avtal kan
tecknas för antingen ett år, tre år eller avräkningsavtal med ett visst antal år garanterade.
Avgift erlägges i förskott. Skötselår sammanfaller med kalenderår.
Gravplatsen skötes så att den hålls i värdigt skick. Vården omfattar:
• putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom
gravplats samt beskärning av växter.
Övrigt underhåll och reparation av gravvård (=gravsten/ar), kantstenar, inhägnader och
stängsel, återförgyllning av text eller symboler på gravvård samt ersättning för förväxta eller
döda växter ingår ej i vårdkostnaden.
Innan gravplats tas emot för vård ska denna ställas i ordning av gravrättsinnehavaren.
OBS! Avgiften är baserad på ytstorlek och inte på det faktiska antalet gravsatta inom
gravplatsen. (Avgifterna baseras på konsumentprisindex och regleras årligen).
PRISLISTA
Gravplatsens
storlek

Årsavtal
2011

Avräkningsavtal enl

Garanterat 10 års

av tiden = 6 år)

Årspris x 10 år x 1,75*

dagens penningvärde skötsel och därefter så
3-årsavtal
2011-2013 10 år (garanteras 60% länge medel räcker.

6.800 kr
1.950 kr
11.900 kr
Urngrav/1-platsgr. 680 kr
940 kr
9.400 kr
2.700 kr
16.450 kr
2-platsgrav
1.285 kr
12.850 kr
3.600 kr
22.500 kr
3-platsgrav
1.970 kr
19.700 kr
5.850 kr
34.475 kr
4-platsgrav
2.800 kr
28.000 kr
8.400 kr
49.000 kr
5-platsgrav
250 kr
2.500 kr
750 kr
4.375 kr
Blomstersmyckn.
*) KRED (= Svenska kyrkans redovisningskommitté) har beslutat att priserna nu ska
räknas upp med koefficienten 1,75 för att täcka framtida inflation. Denna koefficient
baseras på reporäntan.
I smyckning ingår påsklilja, sommarblomma i slutet av maj och krans vid Alla Helgons Dag.
OBS! Tillägg till befintliga, ej utgångna avtal får inte tecknas förrän avtalstiden löpt ut.
Vid behov av extra åtgärder utöver vad som ingår i grundskötseln eller smyckning,
kontakta pastorsexpeditionen på tel: 0416-301 07 eller Fax: 0416-302 02
E-post: frenninge-vollsjo.samfallighet@svenskakyrkan.se

Egna uppgörelser med våra anställda om skötsel och blomstersmyckning
är ej tillåtet! (konkurrerande verksamhet som kan medföra uppsägning!)
Det åligger gravrättsinnehavaren enligt 7 kap, 3 § Begravningslagen att hålla
gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
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Pris sten- och bronsplattor i Askgravplats 2011
(sten- och bronsplatta i mark)
Pris första plattan
inkl 25 års skötsel: 8.900 kr
Pris andra platta
inkl tillägg skötseltid: 5.200 kr

Bild från S. Åsums kyrkogård, Sjöbo

Pris bronsplatta i askgravlund (platta på gemensam natursten)
Pris inkl skötsel: 7.900 kr
Här är ett exempel på askgravlund
där plattorna sätts på stenarna i ett
stenröse.
I Vollsjö församling sätts plattorna
på en stor, gemensam natursten.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE OCH BESÖKARE PÅ KYRKOGÅRDEN SÖKES!
Vi söker sedan år 2000 anhöriga till gravarna på våra kyrkogårdar. Vi har fortfarande
en hel del gravar där vi inte har någon antecknad innehavare vilket numera krävs för att
graven ska få finnas kvar.
Var snäll och hjälp oss uppdatera våra register och hör av dig till vaktmästare eller till
pastorsexpedition snarast om du inte redan gjort detta. De gravar vi saknar innehavare
till kommer att återtas av församlingen.
Se kontaktuppgifter här i Kyrkbladet / Helen Rosdahl på pastorsexp.
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Ett axplock bilder...

Kyrkvärdsutflykt till Dalby Gästis
och Dalby kyrka 17 oktober

Ranelid Fränninge
församlingshem
4 november
Ljusstöpning Fränninge
församlingshem
20 november

Skördegudstjänst
i Ö. Kärrstorps kyrka
14 oktober
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Nu tändas
tusen juleljus

var med och tänd hoppets ljus! Ge din julgåva på
Världen är inte rättvis. Allt för ofta har kvinnor sämre
möjlighet till utbildning, försörjning och sjukvård – bara pg 90 01 22-3, bg 900-1223 eller SMS:a ”HOPP” till
72950 och bidra med 50 kronor.
för att de är kvinnor. Varje människa kan skapa sig en
trygg framtid. Om hon bara får chansen. Möjlighet till
god hälsa, stöd i form av små lån och kunskap om sina
rättigheter är steg på vägen till ett bättre liv.
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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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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på tisdagar – med babymusik
udda 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. Babycafét börjar vecka 3. Varannan vecka sjunger
kantor Elinore med barn och föräldrar. Start vecka 5, tisdagen 1 februari. Babymusiken riktar sig till barn mellan 0-3 år. Sångstunden är ca 10.15 – till 10.45.
Babymusiken handlar om att sjunga och umgås med sitt barn till musik. Vi
skapar ett gemensamt förråd av sånger, en sångskatt, som vi fortsätta att sjunga
med barnen där hemma. Musik tidigt i livet uppmuntrar såväl motorisk som
språklig utveckling. Fika till självkostnadspris. Information om verksamheten:
Lena Carlsson och Elinore Uvemark. Avslutning 24/5.

Fredagsöppet för föräldrar och barn
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Fränninge församlingshem på fredagar mellan kl. 9 och 12. Tillsammans ritar, målar, spelar spel och
pysslar vi. Fika till självkostnadspris.
Julkrubbevisning i Fränninge kyrka 17 december.
Vårterminen börjar 21 januari. Vår kantor Elinore Uvemark kommer och
sjunger med oss några gånger under vårterminen: 11 februari, 29 april, 13 maj,
27 maj avslutning. Ibland firar vi vardagsgudstjänst: 18/2 och 8/4. Information
om verksamheten: Lena Carlsson

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 i Ö. Kärrstorps församlingshem
kl.16.00-16.30. Start v. 6: 10/2, 17/2, 3/3, 24/3, 31/3, 7/4,
14/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5. Den som vill äter medhavd fika kl 15.3016.00. Föranmälan till Elinore Uvemark. Rytmik bygger på sång och musik,
motorisk träning, fantasi och träning i socialt samspel – som att hitta ”sin plats”
i rummet, att följa en instruktion, att våga ta plats och våga stå i centrum,
likaväl som att vänta på sin tur och låta andra komma fram.
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Mötesplatser forts...
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, 14/2 och 11/4. Vid
de stora högtiderna medverkar vi i gudstjänsterna med sång eller något annat.
Kom och prova! Start 17/1. Avslutning 23/5. Det går bra att börja även efter att
terminen har satt igång. Frågor till Lena Carlsson eller Tova Hansson-Fridh.

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna är i år 27. De träffas på tisdagar i Ö Kärrstorp eller onsdagar
i Fränninge. 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 är: 9/2 Bell Singers och Birgitta Nilsson, 9/3, 13/4 Tord Sölvesson,
dragspel och 11/5. Gäster under våren bl a Bell Singers.

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i 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
kostnadsfri 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

		

Välkommen till församlingshemmet i Ö Kärrstorp följande
dagar och kvällar: 12/1 kl 18.30, 27/1 kl 9, 10/2 kl 9, 23/2
kl 18.30, 3/3 kl 9, 16/3 kl 18.30, 30/3 kl 9, 13/4 kl 18.30,
27/4 kl 9, 12/5 kl 9, 25/5 kl 18.30. 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 Ingegerd Oskarsson 0415-42043.
Ö. Kärrstorps nya kyrkliga syförening – Första tisdagen i månaden kl 18.30.
OBS! Träffas i församlingshemmet!
Kontaktperson Anne-Marie Vikerskog 0415-412 29.
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.
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag

Tid

Gudstjänst

Fränninge

December
11 – lördag
14.30
		
16.00
		

Lucia på Solkullen.
Stella Vox & Tösakören.
Luciagudstjänst, Öved. Stella Vox & Tösakören.
Lussebulle & peppparkaka.

12 – 3 Advent

18.30

Luciagudstjänst, Fränninge.Lussebulle & pepparkaka.

13 – måndag

18.30

Luciagudstjänst, Ö. Kärrstorp. Lussebulle & pepparkaka.

19 – 4 Advent
14.00
		
18.00

Brandstad

Vollsjö

Öved

Ö. Kärrstorp

Julspelsgudstjänst, Ö Kärrstorp. Konfirmander och
Ö. Kärrstorps kyrkokör. Julfest i f-hemmet.

		

Julkonsert, Fränninge. Emil Sigfridsson, Jonas Svensson,
Veronica Lassing, Fränninge-Vollsjö Kyrkokör,
Drängakören, Tösakören, Stella Vox.

24 – Julafton

12.00

Julbön på Solkullen. Solist Ingela Bertilsson.

23.15
		

Midnattsmässa, Fränninge kyrka. Fränninge-Vollsjö
Kyrkokör, Peter Åkerblom, trumpet, Gunnar Nilsson,
solosång.

25 - Juldagen
07.00
		

Julotta, Öveds kyrka. Fanny Silfwerbrand, sång,
Ingemar Andersson, trumpet, Ö. Kärrstorps kyrkokör.

26 – Annandagen

16.00

Skymningsmässa, Vollsjö kyrka. Solist Elinore Uvemark.

31 – Nyårsafton

17.00

Nyårsbön, Öveds kyrka
Alf Nilsson, sång och gitarr, Ingela Bertilsson, sång.

Januari
1 - Nyårsdagen

18.00

Nyårsmässa, Vollsjö.

2 – Sön e Nyår

18.00

		

Jul- och Nyårskonsert, Öveds kyrka.
Jessica Johansson, sång, Ingvar Albihn, piano,
Paul Brorsson, trumpet. Drängakören, Tösakören, Stella Vox.

6 – Trettondedag jul 18.00

Gudstjänst, Ö Kärrstorp. Grötfest i f-hemmet.

9 – 1:a sön
e. Trett.d

Mässa, Vollsjö.

11.00
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag
Januari
16 – 2:a sön
e Trett. d.

Tid

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

11.00

Gudstjänst, Ö. Kärrstorp.

Vollsjö
Öved

23- 3:e sön
e Trett. d.

11.00

Gudstjänst, Vollsjö.

30 – 4:e sön
e Trett . d.

11. 00

Mässa, Ö. Kärrstorp.

Februari
6 – Kyndelsmässo- 11.00
dagen		

Ö. Kärrstorp

Änglamässa på Kyndelmässodagen, Vollsjö kyrka
Körer. Dopfamiljer med faddrar inbjudna. Kyrkfika.

13 – 6:e sönd.
e. Trett

11.00

Gudstjänst, Ö. Kärrstorp.

20 – Septuagesima

11.00

Mässa, Vollsjö.

27 – Sexagesima
18.00
		

Gospelgudstjänst, “Jesus is right here”, Ö. Kärrstorp.
Joyful Soul o solister. Kyrkfika.

Mars
6 Fastlagssöndagen

14.00

Musikal Kärlekens träd. Körer. Kyrkfika.

Onsdag –Askonsd

19.00

Mässa, Vollsjö.

13 1:a sönd. i fastan

11.00

Gudstjänst, Vollsjö.

20 2:a sönd. i fastan 11.00

Mässa med konfirmanderna, Ö. Kärrstorp. Kyrkfika.

27 Jungfru M.
bebåd. dag

Gudstjänst för små o stora, Vollsjö. Körer. Kyrkfika.

11.00

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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Varmt tack till både givare och mottagningsställe
för god insats även i år. Insamlingen har hittills
inbringat ca 4500 kr till Hela Världen



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskas våra läsare av

Alenheim Siv o Owe
Andersson Anita m familj
Andersson Ann-Britt o Bertil
Andersson Annika o Karlsson Mats
Andersson Ann-Marie
Andersson Birgit o Jan-Anders
Andersson Birgit o Kurt-Arne
Andersson Cecilia o Inge m familj
Andersson Ewa
Andersson Ingrid m familj
Andersson Ingrid o Bertil
Andersson Karl-Agne
Andersson Marie o Ingemar
Andersson Marta
Andersson Ninni
Andersson Ruth
Andersson Ulla o Åke
Aronsson Britt o Carl-Erik
Bengtsson Jeannette o Påhlsson Thomas
Bergström Margit o Gösta
Bertilsson Ingela o Ingvar m familj
Bjärnsten
Björkqvist Gully o Egon
Björqvist Gunborg o Erik
B-Killander Rosie
Blomstervik Simon
Book Ingrid o Jeppsson Bo
Botvidsson Maj-Lis o Bengt
Brink Rosmarie o Rune
Butik Thuleslund
Carlsson Ann-Marie o Tage









Ö Kärrstorp
Skartofta
Starrarpslund
Västergatan 8
Bjärsjölagård
Alestadsvägen 323
Sjöbo
Starrarp
Rönåsvägen 71
Frenninge 27
Nybodal
Starrarps Nygård
Sjöbo
Bjärsjölagård
Staffanstorp
Kärrstorp
Bjärsjölagård
Fränninge
Frenninge Prästgård Vollsjö
Orelund
Starrarpsgård
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Lindgatan 4
Torget 16
Malmö
Frenninge
Vollsjö
Heinge Nygård Lövestad
Thuleslund
Vollsjö



Carlsson Clary
Carlsson Lena o Jönsson Mats
Carlsson Margit
Christensson Gunilla m familj
Dahlqvist Järnhandel
Elsie o Lasse
Ericsson Siv o Bertil
Fam Andersen
Fam Andersson – Jönsson
Fam Jönsson/ Andersson
Fam Svensson
Fam. Lundgren
Fam. Uvemark/ Jernström
Fam. Weber
Fam.Ekström
Fam.Mårtensson
Familjen Albertson
Farmens Ponnystuteri
Ferlinger Ingegerd
Ferlinger Irene
Flyckt Eva
Fogarolli
Frenninge Sparbank
Frenninge Trädgård
Friberg Margit o Stig
Friberg Monica o Roland
Fritzson Rosa o Christian
Fränninge Måleri
Färs o Frosta Sparbank
Gudrun o Gunnar
Gunnarsson Camilla
Gunnarsson Kaj m familj
Gunnarsson Leif
Gunne Salongen
Gustafsson Stig
Gustavsson Sture
Handelsbanken
Hansson Agneta o Carl-Anders








Vollsjö
Ö.Kärrstorp
Starrarpsvägen Vollsjö
Öveds Torp
Vollsjö
Frenningevägen 13
Frenningevägen
Torget 4
Jespersgränd 4 Vollsjö
Jespersgränd Vollsjö
Eneberg
Starrarps Skola
Stenbrottsvägen 491 Brandstad
Vollsjö
Elestorp
Brandstads gård
Araskoga Vollsjö
Pregestadsvägen
Frenninge
Frenninge
Vollsjö
Brandstadsvägen 470:2 Vollsjö
Frenninge Vollsjö
Frenninge
Vallarum
Långarödsväg
Vollsjö
Stora Fränningevägen 143
Vollsjö
Molleröd
Västergatan 24
Frenningevägen 24
Vollsjö
Thulesbovägen 2 Bjärsjölagård
Öved
Vångavägen 8 A
Vollsjö
Ryttmästaregården Vallarum
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Hansson Ann-Marie o Karl-Erik
Hansson Birgitta o Johansson Tommy
Hansson Dagny o Sune
Hansson Kerstin o Ingvar
Hedqvist Ann-Louise o Lennart
Henriksson Per-Åke m familj
Håkansson Ann-Christin o Jan m Familj
Håkansson Monica o Leif
Ica-Nära Vollsjö
Johannesson Brita o Nils-Henrik
Johansson Allan
Johansson Ann-Christin o Jan
Johansson Barbro o Bengt
Johansson Berit o Åke
Johansson Brita o Knut
Johansson Eva o Bertil
Johansson Kerstin
Jönsson Elvy o Lennart
Jönsson Gullan o Lars
Jönsson Gunne o Björn
Jönsson Inga
Jönsson Karin o Otto
Jönsson Owe
Jönsson Stellan m familj
Jönsson Stina o Ingvar
Jönsson Yvonne o Östen
Kennedy Åsa –Lena o John
Killander Börje
Killander Elvy
Klemendstorp Vallarum
Kristersson Greta
Larsson Alexandra o Jönsson Patrik
Larsson Gun o Göran
Larsson Lars-Erik
Lassing Elvy
Lillö Erica
Lindqvist Ingar o Stig
Lindvall Gulli

Vollsjö
Vångagård Vallarum
Stampavägen
Vollsjö
Lund
Björkhaga Gård
Stora Frenningev. 102 Vollsjö
Trädgårdsgatan 10
Vollsjö
Vollsjö
Starrarpsvägen Vollsjö
Vollsjö
Brandstad
Storgatan 12 Vollsjö
Stenebergsvägen Vollsjö
Nordanväg 9 Höör
Vollsjö
Vångavägen 3
Frenningevägen 29
Nybyggaregatan 9 Bjärsjölagård
Köpmangatan Sjöbo
Åhus
Vollsjö
Fränninge
Hagelsgränd 5 Vollsjö
Molleröd
Frenninge Gamla prästgård
Frenninge
Frenninge
Vallarum
Frenningevägen
Vollsjö
Hagelsgränd Vollsjö
Pregestadsvägen 352:7
Storgatan Vollsjö
Pastorsexp Vollsjö
Thulesboallén
Elestorp
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Lundgren Ingegerd
Lähnn Lisette o Carl-Åke
Löfberg Ann-Louise o Anders
Magnusson Ally
Magnusson Bengt
Moselle rik m familj
Månsson Monika o Viggo
Månsson Stina o Nils-Olof
Mårtensson Karl
Mårtensson Sonja m familj
Nielsen Gudrun o Hans
Nilsson Adele o Malte
Nilsson Allan
Nilsson Anita o Kjell-Åke
Nilsson Anna-Lisa o Gunnar
Nilsson Ann-Kristine o Bengt
Nilsson Astrid o Allan
Nilsson Barbro o Kent
Nilsson Barbro o Rolf
Nilsson Britt-Marie o Persson Tage
Nilsson Elsa
Nilsson Evy o Lars
Nilsson Gulli o Birger
Nilsson Gunhild
Nilsson Inga-Britt
Nilsson Inga-Kerstin o Leif
Nilsson Ingalill o Stig
Nilsson Inger o Anders
Nilsson Ingrid
Nilsson Laila o Martin
Nilsson Lars-Eric m familj
Nilsson Maj-Britt
Nilsson Nils-Erik
Nilsson Siv o John
Nilsson Sture
Nilsson Ulla
Nilsson Willy
Nilsson Wivi





Kvarngatan 5
Vollsjö
Öved
Pregestadsvägen 352:7
Frenninge 5
Vallarum
Ramsåsa
Gamlegård Brandstad
Rönås
Kristinelund Vollsjö
Espingsväg 4 A Vollsjö
Klambyholmsväg 136
Hörby
Vallarum
Vollsjö
Storgatan 10 Vollsjö
Vollsjö
Vallarum
Tjärrbyvägen 186 Bjärsjölagård
Säterivägen 5 Vollsjö
Stenebergsvägen
Vollsjö
Lyckåkra
Vångavägen
Vångavägen 10 C
Västergatan 2 Vollsjö
Hagalund Vollsjö
Annetorp
Ådalsvägen 11 c Vollsjö
Brösarp 1
Molleröd
Ådalsvägen
Vångavägen 13
Ystad
Sjöbo
Rönåsvägen 279
Vollsjö
Rönås
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Nilsson Vivi-Anne o Olle
Nilsson Yngve
Nilsson Yvonne
Ohlsson Helena o Lars
Ohlsson Mia m familj
Olofsson Gulli
Olofsson Hanna-Greta
Olofsson Majvi
Olsson Elsa o Allan
Olsson Elsa o Inge
Olsson Marianne
Olsson Ulla
Olsson Ulrika ,Janne o Tora
Oscarsson Ingegerd
Ottosson Ingegerd o John-Erik
Paulsson Gunni o Stig
Paulsson Peter m familj
Percy Margareta o Staffan
Persson Annie o Yngve
Persson Arvid m familj
Persson Bertil
Persson Britt o Nils-Ove
Persson Christoffer
Persson Gulli o Kurth
Persson Gunnel
Persson Helén o Heide
Persson Inga
Persson Inger o Alf
Persson Kerstin o Jörgen m familj
Persson Maila
Persson Maja o Cerne
Persson Margit o Ernst
Persson Mia o Tommy
Persson Vera
Pump Bensinstation
Pålsson Berith o Lars m familj
Ramel Ena o Otto
Ramel Madeleine



Ågårdsvägen 5 Vollsjö
Vollsjö
Ådalsvägen 4 Vollsjö
Ryssgård
Vallarum Vollsjö
Vångavägen
Hovdahus
Tullesbo Ekebo
Rosenlund Vollsjö
Vallarum
Löddeköping
Bjärsjölagård
Sjöbo
Vollsjö
Vallarum
Fränninge
Stora Fränningevägen 143
Vollsjö
Rönåsvägen 443
Vollsjö
Hårderupshult
Stenebergsvägen Vollsjö
Spissavägen 85:25
Släntavägen 6
Klambyholm
Tegensväg 3 Bjärsjölagård
Solkullen
Vallarum
Stora frenningevägen
Bjärsjölagård
Norregat 15 B Sjöbo
Nygatan 4 Vollsjö
Björkås Vollsjö
Åhem Vollsjö
Vollsjö
Södergatan 3 Björkhäll Vollsjö
Öved
Öved
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Rasmusson Karin o Allan m familj
Rispe Karl-Erik
Rispe Nellie m familj
Roos Carl-Einar o Bo-Ove
Rosberg Elsa
Rosberg Rut
Rosdahl Helen
Rosén Kerstin o Hans
Rosth Eva
Sandell Britt-Marie o John
Sandh Åsa o Lars
Silfwerbrand Ingrid o Bengt
Sjölin Krister m familj
Sjörén Margit
Sturesson J-A m familj
Sundell Ebba
Svensson Bo
Svensson Gertrud o Kjell
Svensson Hertha o Wille
Svensson Jesper
Söderberg Kerstin
Söderberg PeÅ
Sörensson Eva o Sune
Thimm Marie-Louise
Walldén Per-Erik
Vilborg Christina o Anders
Wydeen Alice
Åkerblom Ann-Britt o Hans-Erik m familj
Åkerblom Carla o Kjell-Ingvar
Åkerblom Inger o Sten
Åkerblom Sven m familj
Åkerlund Inger o Bengt
Åkerman Arne m familj
Åkesson Britt o Tommy
Åkesson Inga o Åke
Åkesson Marianne o Börje
Öberg Kerstin o Per-Olof
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Kärrby
Näckrosgatan 5 Hörby
Vårgårda Fränninge
Bjärsjölagård
Bjärsjölagård
Vångavägen 2
Svansjö Sjöbo
Åvik
Bjärsjölagård
Sövestad
Bjärsjölagård
Skartofta
Starrarps Ora
Vollsjö
Skumparp
Grönadalsvägen 53 Vollsjö
Tullesbovägen 28
Ängsbrovägen 42:31 Vollsjö
Vollsjö
Tjärbyvägen 95 Bjärsjölagård
Västergatan 6 C Vollsjö
Västergatan 6A Vollsjö
Starrarps Ora
Brösarps gamla skola
Vollsjö
Vollsjö
Vollsjö
Thuleslund
Vollsjö
Öståkra Vollsjö
Hårderup Vollsjö
Bjälkhult
Vallarum
Sjöbo
Vollsjö
Alestadsvägen Sjöbo
S Esplanaden 13A Lövestad











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

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

Vollsjö och Brandstad:
Kyrkovaktmästare, Platsansvarig
Nils-Olof Månsson 0706-48 86 75

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

Ö. Kärrstorp och Öved:
Kyrkovaktmästare, Platsansvarig
Ingemar Andersson 0706-48 86 76

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

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00

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

Barnledare-ungdomsledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

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

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
Ekonomi samt gravskötselärenden:
Kamrer: Helen Rosdahl, Tel: 0416-301 07
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

Elinore Uvemark
Tel: 0706-48 86 73
elinore.uvemark@svenskakyrkan.se
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