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När kommer våren?
Läser i Skånska dagbladet att en grupp från Naturskyddsföreningen
har varit ute i våra trakter och letat efter vårtecken. När dessa rader
skrivs i slutet på februari har följande vårtecken hittats, enligt artikeln
i Skånskan, gröna knoppar, talgoxars sång och vintergäck förstås.
Vårtecken är viktiga även för mig, men det viktigaste av allt är nog
att ljuset kommit tillbaka och snart är påsken här. Vi fortsätter
traditionen att fira påsk kring vårt fantastiska Påsklandskap som är
gjort till Fränninge kyrka. Först skall det visas för skolbarnen.
I berättelsen om Jesus Kristus får döden, mörkret och förtvivlan inte sista ordet. Det är det
vi firar påsk efter påsk sedan två tusen år tillbaka. När kvinnorna kommer till graven efter
korsfästelsen är graven tom. Med tunga steg går de dit. Även om de förlorat allt hopp går
de dit för att de älskat honom och sorgen byts i glädje och framtidshopp.
Vännerna som skall skiljas, barnet som kämpar mot sjukdom, mannen som mister sin fru i
bilolyckan och hela livet slås sönder för honom och barnen. Ständiga motgångar. Förtvivlans
mörker. Kristi grav, den kanske mest kända av alla gravar kan ses som en symbol för all mänsklig
förtvivlan. Men graven är tom, kärleken och livet har övervunnit mörker och död.
I berättelsen om Jesus Kristus får döden inte sista ordet. Det är det vi firar varje påsk över
hela världen. Välkommen till vår och påsk i Vollsjö församling!
Vilka vårtecken har du upptäckt? Ring mig gärna och berätta.
I vårnumret kan du läsa en intervju med Henrik Andersson på Vollsjö Säteri, titta på bilderna som
berättar om verksamhet vi haft, inspireras av både gammal och ny verksamhet som är på gång.
I julnumret av Kyrkbladet hade vi en bild på Ida
på sista sidan, men hennes namn bortföll – Ida
Wennström, gudstjänstvärd och med i ungdomsgruppen.

OBS! Vi som arbetar i Vollsjö församling har fått nya nummer, 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.
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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Livsloppet i Vollsjö församling 16 mars
Livsloppet är en del av Svenska kyrkans årliga
fastekampanj och i vår församling går denna i
år av stapeln den 16 mars. Även i år vandrar vi
från Brandstad kyrka till Östra Kärrstorps församlingshem. Mellan kl 10 och11 är det start
i Brandstad, där vi också säljer startkort. Dessa
kostar 50,- för vuxna, gratis för barn. Startkorten för vuxna går även att köpa i förväg
hos bl a Ica Vollsjö och på pastorsexpeditionen.
Vår version av Livsloppet är en tipspromenad på en lättvandrad sträcka och
ungefär halvvägs har vi en ”vätskekontroll” där vi bjuder på blåbärssoppa.
Utanför Östra Kärrstorps församlingshem kommer Vollsjö scoutkår att tillhandahålla nygrillad korv och när man lämnat in sitt startkort kommer det att finnas
servering av våfflor, kaffe och saft, brödförsäljning och försäljning av rättvisemärkt
godis och produkter från IM inne i församlingshemmet.
Second hand-försäljning på Livsloppet!
En nyhet för i år är att vi kommer ha second hand-försäljning av vuxenkläder.
Vi tar gärna emot hela och rena kläder som det går bra att lämna på
pastorsexpeditionen på vardagar (säkrast kl 9-16) fram t o m 14/3.
All behållning går oavkortat till fasteinsamlingen.
Kyrkokören Himlaröster och Ingela Bertilsson står för underhållningen.
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.
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 2013 - Nu gör vi ALLT för att utrota hungern!
För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen
Internationella gruppen i Vollsjö församling/Ann-Louise Hedqvist
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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

Skärtorsdagmässa 28 mars - Fränninge kyrka kl 19
Långfredagsgudstjänst 29 mars - Fränninge kyrka kl 11
Louise Alenbratt på klarinett och Carl Alenbratt på Saxofon.
Långfredagens gudstjänst – en vandring med Jesus i
korsets skugga
Långfredagens gudstjänst är av meditativ karaktär
och har inte så mycket gemensamt med det som vi i
vanliga fall kallar för gudstjänst. Denna dag har vi
Jesu korsfästelse och död i åminnelse och det avspeglas
också i gudstjänsten.
Det förekommer ingen orgelmusik, utan där det
överhuvudtaget finns musikinslag är det något mindre
instrument som får hjälpa till att bära psalmsången.
Ibland sjunger någon kör.
Textläsningarna handlar till stor del om Jesu lidande på korset och död, ur olika perspektiv,
som sedan utläggs i predikan.
Vi avslutar denna stilla stund tillsammans i bön vid korsets fot.
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Påskdagen - stor fest
Tidigt på den första påskdagens morgon gick några kvinnor till Jesu grav för att göra
vid kroppen. Det hade inte hunnit det på fredagen, innan sabbaten hade börjat. När de
kom fram, upptäckte de att kroppen var borta! Efter ett tag (och efter samtal med bl a
en ängel!) förstod de att Jesus faktiskt hade uppstått! Deras glädje var gränslös – och det
är också vår glädje när vi på påskdagen kan fira vår befriares uppståndelse!
Ann-Louise Hedqvist
Vi kommer att göra det med hjälp av Stella Mix, Stjärnorna och
Himlaröster! Tillsammans kan vi då stämma in i det starka och glädjefulla ropet:
Kristus är uppstånden – ja, han är sannerligen uppstånden!
Påskdagen 31 mars - Fränninge kyrka kl 11
Festmässa med Musikalen Liv - Stjärnorna, Stella Mix och Himlaröster.
Påskliljor delas ut och påskfika serveras.
Annandag påsk 1 april Emmausmässa - Fränninge kyrka kl 18
Emma Olsson på tvärflöjt.

0414-23 0 55
www.killan.se
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Intervju med Henrik Andersson på Vollsjö Säteri
Är på väg till Henrik Andersson på Vollsjö säteri för en intervju till Kyrkbladet.
Under många år har jag nästan dagligen kört förbi säteriet och på håll beundrat
denna vackra gård med anor långt tillbaka i tiden.
Vollsjö gården/säteriet var en del av det som Sverige fick i utbyte för Bornholm
och från början har det legat en borg på denna plats. Vollsjö Säteri är känt från
litteraturen, som Patron Espings, Gottorps Säteri, från Piratens “Bock i Örtagård”.
Före mötet med Henrik Andersson ringer jag upp Nils Henrik Johannesson i Vollsjö
för att förhöra mig lite om säteriets historia. Av erfarenhet vet jag att är det någon
som känner till Vollsjös historia så är det Nils Henrik. Och mycket riktigt får jag
mig till livs en hel del om säteriet och dess tidigare ägare ända tillbaka till slutet av
1300-talet. År 1351 ägdes gården av Per Nielsen.
Gården har alltså varit boplats under flera århundraden. Nu är jag här och det första
som slår mig är att jag genom murens öppning ser Vollsjö kyrka och jag förstår att
det är ingen tillfällighet att säteriet ligger där det gör, vilket även Henrik Andersson
sedan bekräftar.
Henrik Andersson kommer ut och möter mig och vi sätter oss i ”källaren” under
de vackra medeltida valven och med de ursprungliga stengolven. Här nere får man
nästan en sakral känsla. Om man blickar ut genom ett av källarfönstren ser och hör
man Vollsjöån och även ett litet vattenfall som ger ifrån sig ett behagligt ljud. Henrik
Andersson har haft säteriet i sin ägo sedan den 12 december 2012 och övriga huset
är fyllt av flyttkartonger, berättar han. - Det finns mycket att göra innan jag är riktigt
”inflyttad”.
Vem är du?
- Jag kommer närmast från en gård utanför
Stockholm. Mina rötter har jag i Småland. Jag
är journalist i botten och har drivit företag inom
informationsområdet.
Varför valde du att flytta just till Vollsjö och
Vollsjö säteri?
- En gång i tiden praktiserade jag på Ystads
allehanda, så jag kände väl till trakten. Jag letade
länge efter något boende i Skåne och till sist var
det några vänner till mig som tipsade mig om att
säteriet var till salu. Skåne lockade med alla sina
historiska byggnader och jag har varit mycket i
Skåne och jag har faktiskt några danska förfäder.
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Under vårt samtal visar det sig att Henrik Andersson även är väl förtrogen med Piratens
böcker. Han berättar för mig vad han hittills har tagit reda på om säteriets historia.
Gården finns omnämnd från 1300-talet. Ursprungligen låg här en borg. Nuvarande
byggnad är från 1783 och sedan dess har huset byggts om några gånger. Men de djupa
källarvalven som vi sitter i är alltså medeltida, slutet av 1300-talet, början av 1400-talet.
Mangårdsbyggnaden är ett vitkalkat stenhus i två våningar. Efter skiftets genomförande
fanns endast ett fåtal gårdar kvar i Vollsjö, varav Vollsjögården eller säteriet är en. Säteri,
sätesgård, ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i kraft av
adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet).
Hur trivs du?
- Mycket bra. Det är en härlig miljö att leva i. Jag har blivit så väl bemött av folk i
Vollsjö och av kommunens företrädare.
Stämmer det att du besökte Vollsjö kyrkogård innan du köpte gården?
-Jag har sett så många vanskötta kyrkogårdar och det ger ett dåligt intryck av bygden
men i Vollsjö var det prydligt.
När det gäller Vollsjö verkar det finnas mycket service här, det är lätt att tro att en sådan
här plats skall vara öde, men det verkar vara en levande landsbygd. Jag har redan varit
både i Vollsjö och Fränninge kyrka. Kyrkans kulturhistoriska värden är viktiga och
den kyrkliga traditionen. Den verkar vara starkare här än i Stockholm som jag har att
jämföra med. Kyrkan har en viktig uppgift även när det gäller att ge människor hopp,
glädje och tröst.
Vad läser du just nu?
- På mitt nattduksbord finns just nu en bok om DNA-forskning och jag har precis
börjat läsa Zlatans bok.
Vilken musik lyssnar du helst på?
- Jag lyssnar på allt möjligt, från gamla svenska psalmer och Verdi till Bartók och Kodály.
Vad har du för framtidsplaner?
-Om du tänker på gården så behöver den restaureras. Kanske köper jag några hästar
och så har jag min familj, två söner, Robert i Stockholm och Tomas i London som
tycker det är spännande med Vollsjöprojektet.
Intervjun är slut men innan jag går visar Henrik Andersson att han har gjort i ordning den gamla allén upp till gården och han berättar om det som en gång var gårdens
park, som anlades på 1700-talet och hur man här odlade humle och tobak. Vi hinner
även titta in och se hur fint han har restaurerat en av de gamla flyglarna. - Här skulle
man ha kunna ha utställningar, fester säger han.
Erica Lillö
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Starrarps syförening
Tisdagen den femte februari är jag på besök hos Starrarps syförening som träffas en
gång i månaden. Denna gråmulna dag i början av året är vi hemma hos Inger Åkerblom.
Vi samtalar om både det ena och det andra. Efter gott kaffe och goda kakor samlas
vi kring soffbordet och syföreningsdamerna plockar fram sina alster och fortsätter sy,
virka och sticka.

Starrarps syförening består idag av
Annie Persson, Ingegerd Oscarsson,
Inger Stomberg, Eva Sörensson och
Inger Åkerblom. En gång bodde de alla
i Starrarp, idag är det bara Eva Sörensson
som bor kvar. Men namnet består.
Syföreningen bildades år 1944 och bestod
då av 34 medlemmar. Annie Persson är
idag den medlem som har varit med längst,
i hela 60 år. Jag får låna syföreningens
anteckningsbok, som upprättades 1944
då föreningen bildades, av Eva Sörensson
som idag är syföreningens kontaktperson.
Bilden till vänster är tagen ur
anteckningsboken från 1944.
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Katekumenat – vad är det?
I den kristna urkyrkan hade man, lite likt vår konfirmation,
undervisning av de som ville bli kristna, under en
period av ca ett år. De som sedan ville döpa sig, gjorde
detta på påsknatten och blev sedan klädda i vita, nya
kläder. Man hade gått från död till liv, ett nytt liv med
Kristus. Under tiden man gick i undervisning fram
till dopet var man katekumen, ett grekiskt ord som
betyder ”den som genomgår undervisning”.
I slutet av augusti har församlingen för avsikt att starta
en grupp för vuxenväg till tro. Vi tänker inte bedriva
undervisning på det viset som man tänker när man
hör ordet, utan genom gemensamt samtal om de
frågor som gruppen tycker är viktiga, delar vi med oss av våra egna erfarenheter och
tankar, och funderar ibland på hur och varför det står som det gör i Bibeln. Vår vandring tillsammans kommer inte ge några färdiga svar, för livet kan inte presentera några
sådana för oss, men kanske vi kan väcka nya tankar och vem vet, vi kanske kan komma
på helt nya frågor tillsammans?
Under tiden vi har tillsammans (två terminer) kommer vi fira fyra gudstjänster, varav
den sista är i Lunds domkyrka och leds av biskopen. Vad allt detta sedan kommer att
leda dig är något som får mogna längs vägen. Du kanske väljer att låta döpa dig (om du
inte är döpt), ha en doppåminnelse eller kanske konfirmera dig (då skapar vi tillsammans en
konfirmationsgudstjänst efter dina premisser och önskemål). Det kan bli så, att du vill
fortsätta med katekumenatet och bli medvandrare? Kanske bli gudstjänstvärd? ”Time
will tell”, som de säger i England.
Läs informationsfolder på följande sida och hör av dig om du vill veta mer!
Väl mött på vår vandring!
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Präst Ann-Louise Hedqvist
0416-300 25
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En gudstjänst i kärlekens och vigselns tecken!

ÖVEDS KYRKA
26 maj kl 11
Spontankören medverkar
Musik och texter är inspirerade av vigselritualet.
Är ni gifta, kan ni minnas er vigsel och
gemensamt med andra par förnya vigsellöftena.
Skall ni gifta er? Kom och bli inspirerad!
Utställning av församlingens brudkronor!

Känner ni par som kanske går i giftastankar men som
ännu inte ”gjort slag i saken”? Bjud med dem!
Och såklart era tärnor, marskalkar, näbbar
och alla andra ni känner som gillar vigslar!
Efter gudstjänsten finns det möjlighet att se på kyrkan och boka vigsel!
Varmt välkomna!
Ann-Louise Hedqvist och Ingela Bertilsson
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Ett axplock bilder

Kyrkokören Himlaröster

Drängakören
12

Afton med Skillingtryck i Ö. Kärrstorp den 6 februari

Kaffemingel efter gudstjänst
i Fränninge kyrka

Olle Waller från Stockholm besöker
konfirmanderna den 6 februari
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Våren och försommaren - Ett axplock
23 – Barn- och Vuxenloppis
kl 10-13 i Fränninge förs.hem
Kontakta Lena Carlsson för ev bord.

Mars
13 – Disneykväll
i Ö. Kärrstorps förs.hem kl 19
I Stjärnorna och Stella Mix finns det
massor av glada barn som älskar att
sjunga. Onsdagen 13 mars bjuder
vi till en liten sångkväll i församlingshemmet i Ö Kärrstorp kl.19.00.
Denna kväll kommer vi att få lyssna
till ett knippe sånger från olika Disneyfilmer. Det finns en oändlig rad
fina sånger att välja bland, kom och
lyssna till vilka vi har valt.

24 – Mässa med sångsolist och
sopplunch i Öveds kyrka kl 11
Hela världens fasteinsamling - Allt för
att utrota hungern avslutas på Palmsöndagen. Kyrkorådsledamot Barbro
Johansson lagar soppa och Öveds
syförening bakar bröd och bjuder på
kaffe i ”gamla församlingshemmet”.
April
14 – Mässa med Spontankören
i Öveds kyrka kl 11

17- Rockmässa
i Vollsjö kyrka kl 18.00
Församlingens konfirmander har
själva utformat mässan och kommer
at leda (tjänstgöra under) de olika
momenten.
För musiken står Black Math!
Efter mässan serverar vi korv med
bröd och dricka!

27 - Konfirmation med mässa
i Fränninge kyrka		

19 och 21 - Visning av Påsklandskapet i Fränninge kyrka
Den 27 april kl 11 är det äntligen
dags! Då kommer ungdomarna i vår
konfirmandgrupp att bekräfta sitt
dop i konfirmationsgudstjänsten i
Fränninge kyrka Förr innebar konfirmationen steget in i vuxenvärlden,
när pojkarna fick sin första kostym
och man på olika sätt fick tillträde
till de vuxnas liv. Nu ser vi på våra

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 och dramatik.
Inbjudan har gått ut. Ring och boka
till pastorsexp. i Vollsjö.
Visningen tar ca 30 minuter .
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sjunger solo, Jonas Svensson spelar
klaviatur och alla körerna medverkar.
Efteråt blir det mingel i kyrkan.

ungdomar på ett annat sätt, de får
en helt annan möjlighet att på egna
villkor mogna in i vuxenvärlden.
Konfirmationstiden vill följa dem en
bit på denna väg, 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.

9 - Pilgrimsvandring med mässa på
Kristi himmelsfärds dag ”Gud finns
över allt”

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 information om vår
ungdomsgrupp. Mer information om
detta kommer ut till konfirmanderna
under våren.

Brandstad kyrka kl 9 vandring till
Öveds kyrka. Bön, musik och sång
på vår vandring genom det vackra
landskapet. Pilgrimsmässa i Öveds
kyrka kl 11 (Välkommen kl 11 om
du väljer att inte vandra). Lunch.

28 – Vårkonsert med Drängakören
i Öveds kyrka kl 18
Tänk att det är hela fem år sedan
Drängakören startades upp. Till
hösten kommer vi att fira detta lilla
jubileum. Varje vår ha vi lärt oss
lite nya vårsånger och i år har vi ett
fullt program som vi bjuder på sista
söndagen i april. Kyrkmingel.

En pilgrimsvandring går alltid till en
helig plats, ofta till en kyrka. Samtidigt
är den yttre vandringen bara ett redskap
för den viktigaste vandringen. Den
som leder inåt i oss själva, in mot den
heligaste av alla platser - mötesplatsen
med Gud. Pilgrimens sju nyckelord
är enkelhet, långsamhet, andlighet,
delande, bekymmerslöshet, frihet
och tystnad. Varje pilgrimsvandring
präglas av nyckelorden.

Maj
5 - Sound of Music i
Fränninge kyrka kl 19
Höstens uppsättning av Sound of
Music har önskats i repris och nu blir
det tillfälle att ännu en gång få lyssna
till flera av klassikerna i Fränninge
kyrka söndagen 5 maj.
Desiree Persson och Johan Henrysson

10 och 11 – Ungdomsgruppen åker
på läger till Stiftsgården Åkersberg
i Höör
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Våren och försommar forts...
12 – Djurgudstjänst i Fränninge
församlingshems trädgård kl 11

19 - Friluftsgudstjänst i Hultet
Söndagen 19 maj förflyttar vi oss rakt ut i
det gröna för att fira gudstjänst kl.11.00.
Kyrkokören Himlaröster medverkar med
sång och Frenninge LRF står för traditionell tipsrunda. Ta med kaffekorg och
något att sitta på. Om man vill fortsätta
att vara aktiv denna dag, ta cykeln med så
ger vi oss ut på en cykeltur i Starrarp Oras
vackra natur.

Kom och få ditt djur välsignat!
Lunds biskop Antje Jackelén skriver
följande om att fira djurgudstjänst:
”Att någon gång under året ta med djur
till gudstjänsten förekommer på olika
håll i den kristna världen. Det sker gärna
i anslutning till den 4 oktober som är
den Helige Franciskus dag. Franciscus av
Assisi som levde under tidigt 1200-tal, är
känd för sitt nära förhållande till djuren.
När vi idag tar med husdjur till en gudstjänst sker det för att tacka Gud för allt
det goda som husdjuren betyder för oss
människor och för att påminna oss själva
om att inte allting här i världen handlar
om oss människor! Tillsammans med
hela skapelsen är vi beroende av det som
upprätthåller vårt liv till kropp och själ.
Djur har alltid varit av stort värde för
människan. Men de har också ett egenvärde. När vi välsignar ger vi uttryck
för att vi att vi står i en relation till Gud,
Skaparen, till den skaparkraft som upprätthåller liv. Den relationen har också
djuren del i.
Men är det då inte skillnad mellan djur
och människor? Jo, det är det. Men
skiljelinjen går kanske inte alltid precis
där vi tycker. Mänsklighetens makt över
djuren är stor. Och med makten växer
ansvaret.”

26 – Kärlekens lov i Öveds kyrka kl 11
Spontankören medverkar.
Spontankören övar från kl 10.15.
Kören är öppen för alla.
27– Dockteater med Margareta
Ringheim från Öved i Ö. Kärrstorp kl 15

Öppet för alla barn. Terminsavslutning
för alla barngrupper. Fika.
29 och 30 - Födelsedagsfest för
alla som fyllt 75 år eller mer på
Ågården
Personlig inbjudan kommer att gå ut
med anmälan. Kaj Wirenbook och sångsolist Emelie Torstensson underhåller.
Juni
2 - Gudstjänst ute i det fria
i Öved kl 11
Minneslunden på Öveds kyrkogård.
Spontankören medverkar och kören
övar från kl 10.15 och är öppen för alla.

15 - Vårlunch
i Fränninge församlingshem
Kl 11.30-13.30. Föranmälan till
pastorsexp. (100 kr).

14 – Skolavslutning
i Fränninge kyrka
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Kör & musik
I vår församling finns ett rikt körliv med många olika körer och för olika 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 15-16.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl.16.30-17.15.
OBS! Körfritids
Numera går det bra att vara i församlingshemmet i Fränninge hela torsdagseftermiddagen. Skolbussen går från Vollsjö skola vid halvtre-tiden och vi börjar alltid
med en enkel fika. Lena Carlsson finns hos oss och hjälper till med läxor, spelar
spel eller pysslar när du inte sjunger i kören.
Kyrkokören: Himlaröster (blandad kör från 13 år och uppåt) kl 19–20.30.
Alla körerna ovan övar varje torsdag.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt, Projektkör som samlas vid speciella tillfällen.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll.
Spontankör: Du som känner för att sjunga i en gudstjänst, utan att vara
kopplad till en speciell kör, är välkommen att göra detta vid speciella tillfällen.
Vi samlas kl.10.15 och övar dagens sånger.
Följande tillfällen är planerade 14/4, 26/5 och 2/6.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över vårens verksamhet, datum och tider hör av dig till Ingela Bertilsson.

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!
Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen 0416-301 07.
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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på måndagar OBS! Ny dag!
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 - Nya tider!
Barn, från förskola till 6:e klass, träffas i Ö. Kärrstorps församlingshem på
måndagar kl 13.30-17. Skolbussen från Fränninge och Vollsjö skola stannar
vid församlingshemmet i Ö. Kärrstorp. Där möter vi barnen. Vi börjar alltid
med fika. Vi ritar och målar, gör pynt till våra högtider, spelar spel och leker.
Ibland firar vi vardagsgudstjänst tillsammans i Ö. Kärrstorps kyrka. Vid de stora
högtiderna medverkar vi i gudstjänsterna med sång eller något annat.
Kom och prova! Det går bra att börja även efter att terminen har satt igång.
Frågor till Lena Carlsson eller Tova Hansson-Fridh.

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas varannan vecka. Församlingen vill
under konfirmationstiden följa dem en bit på vägen genom
att ungdomarna tillsammans med varandra och oss vuxna
får diskutera och reflektera över livets stora frågor och hur
Gudstron kan sättas i relation till livet här och nu.

Ungdomsgruppen
För dig som passerat konfirmandåldern. När vi träffas gör vi många olika saker
som t ex går på Rockmässa i Lunds Domkyrka, går på bio och åker på läger.
Kontakta Ann-Louise Hedqvist eller Lena Carlsson. Det finns plats för dig!
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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: 13/3 John och Knut, 10/4 Blandfärs, Sjöbo.

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.

Stick- och pysselcafé
Pastorsexpeditionen på Vollsjö torg: 20/3, 3/4, 17/4, 8/5, 15/5,
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.

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.

Andakt på Solkullen i Vollsjö
Första onsdagen i månaden kl 14.30 firas det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla.
28 mars Skärtorsdagsmässa kl 14.30 på Solkullen.
2 maj Vårsånger på Solkullen kl 14.45 med Stjärnorna och Stella Mix under
ledning av Ingela Bertilsson.
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Ur kyrkböckerna
Avlidna
i en ålder av
Britta Rosengren
92 år
Doris Johansson
82 år
Ulla Andersson
76 år
Sven Rönn
91 år
Bertil Ahlström
77 år
Karl Erik Hansson
82 år
Ingrid Jarfjäll
86 år
Sven Mårtensson
73 år
Annie Andersson
89 år
Einar Åkerblom
92 år
Yngve Nilsson
81 år
Stig Bergström
83 år
Karin Nilsson
92 år
Birgitta Jöre
66 år

Avlidna
i en ålder av
Knut Olsson
67 år
Gulli Olofsson
90 år
Yvonne Hansson
73 år
Börje Nilsson
83 år
Birgit Larsson
76 år
Gunnar Nilsson
83 år
Hanna Kristiansson
90 år
Rolf Stomberg
77 år
Gunni Paulsson
85 år
Johnny Nilsson
59 år
(Barnet) Tor Andersson
Allan Johansson
89 år
Elsa Johansson
89 år

Döpta

SAM Elias BJÖRKLUND
Sven WILLIAM Alexander ANDERSSON
Roy Erik ALFRED OLSSON
ELLA Lisa HENRIKSDOTTER NILSSON
Jan ALBIN Nicklas OLSSON

JUNIOR Steve Isak MALM ELIASSON
VILMA Ingrid Alva ANDERSSON NYMAN
NATHALIE Linnea CEDER
Agnes Sigrid MATHILDA HANSSON
THEO Johan Harry NILSSON
ISABELLA Alexandra Birgitta MALM
DESMOND Kurt Robert WENNBERG
VIKTOR Esa Danny LAAKSONEN
GIDEON Sam Boy MÅRTENSSON
POMEROY Ernesto Aron MÅRTENSSON
VALENTIN Mikael Collin SANDH
VINCENT Mikael Dylan SANDH
ALICE Louise GUNNARSSON
MOLLY Matilde ROSDAHL
TINDRA Madeleine SKOG
Lars FABIAN LARSSON
FREJA Sofia WINBERG
ADRIAN Erik OLOFSSON
Erica LAURA ERMANBRIKS-FONSECA

Konfirmerade i annan församling
Matilda Arusell i Sjöbo församling
Sara Persson i Sjöbo församling
Maja Bertilsson i Dalby församling

Vigda

Juliet Aiwekhoe och Mattias Metsola
Sylvia Alexandersson och Alexsander Olsson
Karoline Lindfors och Gustav Nyberg
Annika Lundberg och Tobias Lindgren
Madeleine Vinborg och
Maycon Antonio Moura Lourenco
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(Reservation mot eventuella fel)

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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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag

Tid

Mars
10 Midfastosönd.
19
17 Jungfru Marie
16
bebådelsedag		
18
24 Palmsöndagen
11
28 Skärtorsdagen
14.30
19
29 Långfredagen
11
31 Påskdagen
11

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

Gospelgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Mottagningsmässa för Kontraktsprost
Åke Appelgren, Vanstad kyrka
Rockmässa, Vollsjö
Mässa, Öved
Skärtorsdagsmässa, Solkullen
Skärtorsdagsmässa, Fränninge
Långfredagsgudstjänst, Fränninge
Festmässa, Fränninge

Vollsjö
Öved

Ö. Kärrstorp

April 		
1 Annandag påsk
18
Emmausmässa, Fränninge
3 Onsdag
14.30 Andakt, Solkullen, Vollsjö
7 2 i påsktiden
11
Gudstjänst, Ö. Kärrstorp
14 3 i påsktiden
11
Mässa, Öved
21 4 i påsktiden
11
Gudstjänst, Vollsjö
27 Lördag
11
Konfirmation, Fränninge
28 5 i påsktiden
11
Gudstjänst, Ö. Kärrstorp
18
Vårkonsert, Öved
Maj 			
2 Torsdag
5 Bönsöndagen
8 Onsdag
9 Kristi himmelsf. dag
12 Sönd. före pingst
19 Pingstdagen
26 Heliga trefald.dag

14.45
19
14.30
11
11
11
11

Juni
2 1 e. tref.		
5 Onsdag		

Vårsånger, Solkullen
Sound of Music, Fränninge
Andakt på Solkullen, Vollsjö
Mässa, Öved Pilgrimsvandring kl 9 Brandstad - Öved
Djurgudstjänst, Fränninge
Gudstjänst ute i det fria, Hultet
Gudstjänst/Kärlekens lov, Öved

11 Gudstjänst ute i det fria, Minneslunden, Öved
14.30 Andakt på Solkullen, 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.
22

VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

Kyrkvaktmästare:
Arbetande förman Jan Håkansson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
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

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.

Kyrkorådets ordf.
0416-301 13, sms 0706-48 86 79

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

Begravningsombud för icke
kyrkotillhöriga:
Cornelis Hermus 070-242 55 00

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

Jourhavande präst
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112

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

Personalinformation

Barn-och ungdomsledare och
värdinna:
Lena Carlsson 0416-301 16
sms 0702-71 26 00

Ann-Christin Månsson
Viggo Månsson
Gertrud Svensson
Margaretha Theodorsson
Ronny Håkansson

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43 0 20

Välkomna!

Ekonomi samt gravskötselärenden:
Helen Rosdahl 0416-301 07
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

I mars månad börjar församlingens
säsongsanställda på kyrkogårdarna.

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72

Theo får sin Dopängel vid Änglamässan
i Vollsjö kyrka den 10 februari

Rösta i Kyrkovalet den 15 september på Ågården i Vollsjö
kl 9-12 och 17-20. Gudstjänst i Vollsjö kyrka kl 16.
För information om kyrkovalet den 15 september 2013 kontakta
Valnämndens ordf. Yvonne Nilsson 070-320 15 33.
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