VOLLSJÖ FÖRSAMLING Nr 1 2017 – ÅRGÅNG 80

1

En viktig plats i mitt liv
På det 12 året som kyrkoherde i Vollsjö församling går
jag nu vidare till Sjöbo församling.
Tack alla ni som förgyllt min tid i Vollsjö församling!
Arbetslaget, förtroendevalda, kyrkvärdar, ideella och
alla ni församlingsbor. Ett särskilt tack vill jag rikta
till ordf. i kyrkorådet Lars Ohlsson som jag under
alla dessa år har arbetat sida vid sida för församlingens
bästa, ekonomisk bärkraftighet och en levande
verksamhet. Lars Ohlsson har visat mig ett stort
förtroende och givit mig utrymme.
Det finns några nyckelord som för mig är Vollsjö församling:
Nära jorden
Kraft och engagemang
Musik
Möten
Professionalitet
Skapande
Humor
Bildning
Välkommen till avskedsgudstjänst söndagen den 19 mars kl 11 i Fränninge kyrka med
kyrkokören Himlaröster under ledning av kyrkomusiker Ingela Bertilsson. Anmälan till
lunchen efteråt i Frenninge församlingshem senast den 10 mars 0416-301 07.
Ja, Sjöbo är inte så långt bort eller hur, så vi lär nog mötas! Jag önskar min efterträdare
(ej klart än) välkommen till Vollsjö församling och jag kan garantera att du kommer
trivas och finna dina arbetsuppgifter givande och stimulerande. Från och med den
20 mars och fram tills att ordinarie kyrkoherde är på plats vikarierar komminister
Katarina Mårtensson som kyrkoherde.
Erica Lillö
Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Avtackning
Den första augusti år 2005 är en märkesdag i gamla
Fränninge-Vollsjö pastorat. Det var nämligen då församlingarnas första kvinnliga kyrkoherde Erica Lillö
tillträdde sin tjänst. Sedan dess har inget varit sig likt
här i våra församlingar och då menar jag att mer positiva,
nyskapande idéer har fått lov att komma fram och då
tänker jag bland annat på Soppluncherna i Fränninge
församlingshem men även på de regelbundet återkommande filmförevisningarna på samma plats som Erica
har startat upp. Men, och nu kommer jag till det
tråkiga, Erica kommer att lämna oss för att överta en
motsvarande tjänst i Sjöbo församling och det är ett uppbrott som jag personligen och
många med mig i församlingen djupt beklagar, samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till
Erica för de här åren hos oss och även all välgång på den nya tjänsten. Detta betyder att
Erica kommer hålla sin avskedpredikan och bli avtackad söndagen den 19 mars kl 11
i Fränninge kyrka, samma kyrka där Erica mottogs den 30 oktober 2005 i närvaro av
Biskop Christina, som kanske den minnesgode kommer ihåg. Efter gudstjänsten inbjudes
till en lättare lunch i församlingshemmet. Till denna måste vi ha anmälan senast den
10 mars till pastorsexp. 0416-301 07 eller Lena Carlsson 0702 712600.
Jag hoppas att många kan och vill sluta upp på denna dag. Väl mött!
Ordf. Lars Ohlsson

Personalinformation
Den 1 mars började Ola Jönsson som kyrkvaktmästare
och arbetande förman. Ola är redan ett känt ansikte
i vår församling. Ola efterträder kyrkvaktmästare Jan
Håkansson. Ola, vi hoppas du skall trivas med dina
nya arbetsuppgifter! Kyrkvaktmästare Jan Håkansson
kommer finnas kvar två dagar i veckan (under Olas
pappaledighet) fram till september.
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Fasteinsamlingen 2017 i Vollsjö församling
Onsdagen den 15 mars kl 11.30 i Fränninge församlingshem
Sopplunch med lotterier, allsång med kyrkomusiker
Ingela Bertilsson och brödförsäljning.
Söndagen den 2 april i Fränning kyrka kl 18
Mass of the Children, kollekt till det internationella arbetet
Söndagen den 9 april kl 11 i Östra Kärrstorps kyrka
Palmsöndagsgudstjänst med Spontankören, konfirmander och unga ledare.
Därefter soppa, lotterier och brödförsäljning i församlingshemmet.
Internationella gruppen i Vollsjö församling

Nomineringsmöte för nomineringsgruppen
“Kyrkan i tiden” inför Kyrkovalet i september
Onsdagen den 7 mars kl 19 i Fränninge församlingshem.
Öppet för alla! Efter mötet serveras kaffe.
4

Filmvisning på storbild
söndagen den 5 mars kl 14 i Fränninge kyrka
Release av QR-koden på Fränninge kyrkogård!
Församlingen har inlett ett arbete med att digitalt dokumentera sina kyrkogårdar.
Arbetet går till så att vi med hjälp av Pratboken småfilm i Fränninge samlar in
material knutet till kyrkogårdarna. Intervjuer görs med personer som har kunskap
om bygdens historia och anknytning till de som ligger begravda. Röster spelas
in, fotografier plockas fram, det minns och berättas. Många kyrkogårdar har
idag QR-koder med information om kyrkogården och bemärkta personer.
Våra QR-koder är, tror jag, unika i sitt slag eftersom de berättar om kända
och okända genom bildmaterial och anhörigas och andra personers, knutna
till bygden, personliga tilltal.
Vi får ta del av korta berättelser om livet från förr, om några av traktens personligheter blandat med faktauppgifter och lokalhistoria. Den kyrkogård som är
först ut är Fränninge och snart kommer skyltarna med QR-koder och karta
över kyrkogården och de gravar som vi berättar om att vara på plats. Arbetet
har redan påbörjats med Vollsjö och Brandstad kyrkogård. Planen är att alla
kyrkogårdar skall vara klara under 2017 och då även inbegripa både Ö Kärrstorp
och Öveds gårdar. Vi har alla en skyldighet att bevara vårt kulturarv.
Kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan
också för berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar
från tidigare generationer. Se även sista sidan.

Kyrkoguide

Erica Lillö

Lyssna eller läs
Fränninge kyrka

QR-kod för att kostnadsfritt lyssna på guiden.
(Qr-läsare kan laddas ner gratis, för iPhone på Appstore
och för Android på GooglePlay.)

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!

Guiden är producerad av Christer Smedberg, kyrkoguiden.se
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Påsken i kyrkans rum – Ett drama i fem akter
- Från död till liv
Palmsöndagen den 9 april
- Ridande på en åsna och på ett föl
ett lastdjurs föl.
Mässa med Spontankören kl 11
i Ö Kärrstorps kyrka. Spontankören
övar från kl 10.15-Öppen för alla.
Konfirmander och Unga ledare
medverkar.

Åsnan på bilden ingår i
Fränninge kyrkas påsklandskap

Skärtorsdagen den 13 april
- Det nya förbundet och
den första nattvarden
Skärtorsdagsmässa kl 19
i Vollsjö kyrka och Solkullen kl 14.

Gammal altartavla i Vollsjö kyrka
som föreställer nattvardens instiftelse
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Långfredagen den 14 april
- Jesus Kristus går i döden för vår skull.
Långfredagsgudstjänst kl 11
i Fränninge kyrka.
Tvärflöjt Emma Olsson.

Ett enkelt kors

Påskdagen den 16 april
- Kristus är uppstånden och livet vänder åter.
Påskdagsgudstjänst den 16 april kl 11
i Öveds kyrka.
Kyrkokören Himlaröster. Påskbakelse.
			

Triumfkrucifix från Brandstad kyrka

Annandag påsk den 17 april
- Mötet med den uppståndne, det godas seger
och evigt liv.
Emmausvandring med Spontankören kl 11
från Öveds kyrka. Spontantkören övar från
kl 10.15. Medtag matsäck.
De vackraste påskblommorna
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Mass of the Children
Mass of the Children är ett verk av John Rutter och blev klart att framföras år
2003. Uruppförandet var i Carnegie Hall i New York.
På en upptaktsdag på Åkersberg, för kyrkomusiker i augusti 2004, fick jag
chansen att träffa Mr John Rutter ”himself ”. Jag blev fängslad och väldigt berörd
av hans sprittande sätt att berätta om sina alster och hans kärlek till sina körer.
Han presenterade detta då, nästan alldeles nyskrivna verk, Mass of the Children.
John berättade att han som barn hade vistats mycket i den musikaliska världen.
För honom hade det varit lika naturligt att strosa kring bland orkestermusikerna,
eftersom han var korgosse, - som att spela fotboll. Han fick tillgång till flera olika,
underbara världar på ett självklart och naturligt sätt. Med denna mässa ville han
ge tillbaka lite av det fina, som han fick uppleva som barn. Och låta barnen bli
tagna på allvar i ett seriöst sammanhang.
I Mass of the Children sjunger barn och vuxna tillsammans de olika klassiska
mässpartierna på latin, varvat med prosa av engelska poeter som t ex Thomas
Ken. Lite ovanligt, men väldigt roligt att få göra detta tillsammans. Och väldigt
vackert! Nu spänner vi bågen i kyrkokören Himlaröster och Stella Mix.
Välkomna att lyssna till Mass of the Children i Fränninge kyrka söndagen 2 april
kl 18. Då firar vi samtidigt Himlaröster – 5 år!
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:
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 14-14.40
Stella Mix: åk 3 och uppåt kl 15.45-16.45
OBS! Körfritids
I dessa dagar då logistiken blir ett alltmer viktigt moment
att ta hänsyn till, har vi beslutat att möta detta behov och
erbjuder fritids under torsdagseftermiddagen
i församlingshemmet. Det innebär att du kan åka med bussen direkt till kören.
När du inte sjunger, kan du fika, spela spel, pyssla, göra läxor, mm mm. Lena
Carlsson, vår församlingsvärdinna finns på plats under hela eftermiddagen.
Kyrkokören Himlaröster: kl 19–20.30.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Spontankör
Spontankören är precis det, som ordet Spontan betyder. En öppen kör för alla.
Och riktar sig till dig som just den dagen känner för och har tid att sjunga i kören.
Hittills har vi varit mellan 5 och 15 sångare i kören vi olika tillfällen.
Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens sånger.
I vår sjunger Spontankören:
9 april kl 11 Ö Kärrstorps kyrka. Övning från kl 10.15.
17 april kl 11 Öveds kyrka. Övning från kl 10.15.
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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Ett axplock ur kalendariet
APRIL

MAJ

Palmsöndagsmässa i Ö Kärrstorp
Söndagen den 9 april mässa med
Spontankören i Ö Kärrstorps kyrka kl 11.
Konfirmander och unga ledare
medverkar. Efter gudstjänsten
soppa, brödförsäljning och lotterier
(Fasteinsamlingen)

Vårkonserter i Öved och Fränninge
Vårkonsert med Drängakören under
ledning av Ingela Bertilsson i Öveds kyrka
den 7 maj kl 18.
Vårkonsert med Stjärnorna och Stella
Mix i Fränninge kyrka den 11 maj kl 18.
Efteråt korvgrillning tipsrunda och lekar.

Emmausvandring med kör
Vandring från Öveds kyrka den 17/4
(Annandag påsk) kl 11. Spontankören
som är öppen för alla samlas kl 10.15.
Medtag egen matsäck.

Vårlunch
Vårlunch i Fränninge församlingshem
onsdagen den 17 maj kl 11.30-13.
Föranmälan till pastorsexp. (120 kr).

Vårsånger
		
Vårsånger på Solkullen med Stjärnorna
under ledning av Ingela Bertilsson den
27 april kl 14.

Pilgrimsvandring på Kristi
himmelsfärdsdag den 25 maj
”Gud finns över allt”
Start - I Starrarp kl 9 hos kyrkomusiker
Ingela Bertilsson. Vandringen går
söderut genom bokskogen där Fritjof
Nilsson Piraten sägs ha lekt med som
barn och där han fick inspiration till
berättelsen om hur han hittade Nils
Gallilé. Genom Hultet vandrar vi
vidare ner Klövers-kulle och sedan till
Fränninge kyrka (ca 5 km) där vi firar
en enkel pilgimsmässa ca kl 11. Efter
gudstjänsten serveras enkel lunch i
Fränninge församlingshem.
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Tysk kör på besök
Konsert med de tyska körerna Chor M(u)saik, Sound of Joy, E-S-Dur i Ö Kärrstorps
kyrka den 26 maj kl 19.

Födelsedagsfester på Ågården i Vollsjö
Tisdagen den 30 maj och onsdagen 31 maj inbjuder församlingen till födelsedagsfest för alla som fyllt 75 år eller mer. Festerna äger rum på Ågården under två dagar.
Gästerna Skånska visor står för underhållningen. Personlig inbjudan kommer att
gå ut med anmälan.

JUNI
Gudstjänst under bar himmel med Himlaröster och Frenninge LRF
Gudstjänst under bar himmel i Hårderupshult söndagen den 15 maj kl 11
i Hultet. Himlaröster under ledning av kyrkomusiker Ingela Bertilsson.
Frenninge LRF ordnar tipsrunda. Medtag kaffekorg och sittdon.
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Tillbakablickar
Julkonsert 18 december i Fränninge kyrka
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Trettondagjul 6 januari i Ö Kärrstorps kyrka med Österlens Dragspelsklubb
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Dop i Ö Kärrstorps kyrka 14 januari

Körerna på Sjung Gung 23 oktober 2016 i Lund

14

Mötesplatser
Barn
Noaks Ark Babycafé
Dag: måndagar och torsdagar.
Tid: 9-12.
Plats: Ö Kärrstorps församlingshem.
Alla barn upp till fem år är välkomna i
vuxens sällskap. Tillsammans ritar, målar,
pysslar och leker vi. Vi fikar naturligtvis
också. Ibland firar vi vardagsgudstjänst
eller åker på utflykter.
Information – Barnledare Lena Carlsson 0416-301 16 sms 0702 71 26 00.
Miniorer
Dag: måndag
Tid: kl 13.30-17
Plats: Ö Kärrstorps församlingshem.
För dig som går i förskoleklass och upp till 6:e klass.
Skolbussen från Fränninge skola och Vollsjö skola stannar
vid församlingshemmet i Ö Kärrstorp. Vi möter upp
barnen vid busshållplatsen och sedan går vi in och fikar.
Tillsammans gör vi allt möjligt, leker, ritar, målar och spelar
spel. Till högtiderna gör vi pynt. Ibland gör vi utflykter och firar vardagsgudstjänst.
Information – Barnledare Lena Carlsson 0416 301 16 sms 0702 71 26 00
och Tova Hansson-Fridh 070 84 30 208.

Ungdom
Konfirmander
Konfirmandgruppen 2016-2017 är en sommarkonfirmandgrupp som träffas några gånger under terminerna samt
intensivt i början av sommaren.
Information - Ungdoms- och konfirmandledare Lena Carlsson
0416 30116 sms 0702 71 26 00 och präst Katarina
Mårtensson 0416 300 24 sms 0706 48 86 71.
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Ungdomsgruppen
För dig som är tonåring – 15 år och
uppåt. Vi träffas ca en gång i månaden
på kvällstid och gör roliga saker tillsammans. Eller så åker vi på utflykter
och läger och pratar om livet och
annat.
Information - Ungdoms- och konfirmandledare Lena Carlsson 0416 301 16 sms 0702 71 26 00 och präst Katarina
Mårtensson 0416 300 24 sms 0706 48 86 71.

Vuxna
Filmoteket/Filmklubben i Fränninge med pub
Filmoteket visar film 8 gånger per år.

Datum 14 mars
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film Florence Foster Jenkins

Datum 11 april
Tid kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film The Imitation Game
Filmoteket gör sedan sommaruppehåll
och återkommer till hösten.
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Andakt på Solkullen i Vollsjö
Första onsdagen i månaden kl 14 firas andakt i matsalen på Solkullen i Vollsjö.
Kyrkvärd på Solkullen är Britta Johannesson.
Vårsånger på Solkullen
Vårsånger på Solkullen med Stjärnorna under ledning av Ingela Bertilsson
torsdagen den 27 april kl 14.
Sopplunch
Tredje onsdagen i januari-april och september-november mellan kl 11.30-13
serveras sopplunch, ärtsoppa och grönsakssoppa med plättar och kaffe.
Till Mårten Gås serverar vi gåsmiddag, till våren vårlunch och i december julbord.
Plats: Fränninge församlingshem
För information: Värdinna Lena Carlsson 0702 71 26 00
Syföreningar
Starrarp - Träffas i hemmen
Kontaktperson Eva Sörensson 0705 42 02 64
Öveds kyrkliga arbetsförening - Träffas tredje onsdagen i varje månad kl 13.30.
Kontaktperson Karin Rasmusson 070 300 69 12.
Öppet hus
En gång per månad under terminstid serveras kaffe med gäster i Ö Kärrstorps
församlingshem kl 13.30.
8 mars Gäster Sångare från Hörby
12 april Gäster John och Knut
För information: Värdinna Lena Carlsson 0702 71 26 00

Påskdagens morgon
Konstnär Katarina Becka.
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Frälsarkransmässa i Vollsjö kyrka

Söndagen den 12 mars kl 11 i Vollsjö kyrka
Kärlekspärlorna
Dragspel Nils-Ove Persson
Onsdagen den 22 mars kl 19 i Vollsjö kyrka
Nattpärlan
Onsdagen den 26 april kl 19 i Vollsjö kyrka
Uppståndelsepärlan
Frälsarkransen, eller Livets pärlor, är ett armband/radband skapat av biskop
emeritus Martin Lönnebo. Det är tänkt att vara en hjälp till bön och en möjlighet till att fundera och tänka kring våra liv och Gud.
Frälsarkransmässan är stilla och meditativ med mycket sång och tid för eftertanke.
Frälsarkransarmbanden finns att köpa (100 kr) före gudstjänsten.
För information: Präst Katarina Mårtensson 0706 48 86 71
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Mandala i Fränning församlingshem

Lördagen den 11 mars (Grundkurs)
Kl 9.30 Frukost. Plats Fränninge församlingshem
Tisdagen 28 mars
Kl 9.30 Frukost. Plats Fränninge församlingshem
Lördagen den 29 april (Grundkurs II)
Kl 9.30 Frukost. Plats Fränninge församlingshem
Tisdagen den 23 maj
Kl 9.30 Frukost. Plats Fränninge församlingshem
Anmälan: Präst Katarina Mårtensson 0706 48 86 71
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Anslagstavlan
Någon att prata med!

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

Bikt

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

Bondekompis

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

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

Vollsjö församling samarbetar med Röda korset

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

Studieförbundet

Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet

Gudstjänster i Vollsjö församling
Med reservation för ändringar av tid och plats (kyrka)
– OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
Kyrkskjuts: Vid behov av Kyrktaxi beställ hos Färs Taxi 0416 – 188 10.
OBS! Att beställningen helst ska göras dagen innan.
Församlingen står för alla kostnader
i samband med resorna.
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Ur kyrkböckerna
Avlidna

Agnes Andersson
Ingrid Andersson
Jonny Andersson
Knut Olle Andersson
Marta Andersson
Lars Bergendahl
Birgitta Dahlgren
Ingegärd Gustafsson
Wanja Holmer
Jan Inge Johansson
Astrid Jönsson
Ella Knöös
Kerstin Lindblom

Hans Nilsen
Karin Nilsson
Margareta Olofsson
Sven-Erik Olsson
Edith Persson
Kristina Pedersen
Rolf Persson
Thyra Pettersson
Margit Stridsberg
Alex Wagner
Harry Wallin
Eskil Yngwe
Maj-Britt Åkerblom

i en ålder av
103
80
61
82
84
73
56
79
93
72
88
81
72

Döpta

88
86
65
73
93
68
78
88
71
73
91
70
89

Simon Arthur Erik Harderup
Charlie Bertil André Isaksson
Otto Ola Östen Jönsson
Nora Sofia Gitte Kraft
Alfred Emil Justus Persson
Isabelle Nikki Nellie Persson
Maja Ulla Rosberg
Tova Elise Svensson
Engla Signe Werner

Isa Karin Marie Andersson
Lovisa Stina Nora Asterhed Harling
Inana Angelina Gulli Bengtsson
Lill-Martin Melvin Berglund
Kimmy Lisa Lee Björklund
Alice Vilja Bodin
Jan Theo Alexander Byrlén
Linnea Johanna Rose Davi
Anton Eek

Vigda
Niclas Byrlén och Jenny Olsson
Johan Carlsson och Karolina Andersson
Jonas Gunnarsson och Annelie Holst
Peter Johannesson och Emma Hedlund
Lars Koppetsch och Cecilia Agnesson
Gina Volmer och Albin Hedlund
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(Reservation mot eventuella felskrivningar)

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

Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.
Tel: 0416-301 07
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl 10-12.
Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl 10-11, torsdag kl 10-12.
Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.
Präster:
Kyrkoherde: Erica Lillö tom 19/3
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 070-84 30 208
Kyrkvaktmästare:
Arbetande förman Ola Jönsson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
Jan Håkansson
0706-39 36 14
Ingemar Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Ann-Christin Håkansson
0416-301 14, sms 0706-85 73 71
Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson 0706–48 86 79
Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga är
Cornelis Hermus 070-242 55 00
Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00
Tel 112

Komminister: Katarina Mårtensson
Vik. Kyrkoherde from 20/3
0416-300 25, sms 0706-48 86 71
katarina.martensson@svenskakyrkan.se
Vik. Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
ake.g.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Chatt: mån - tors
kl. 20-24
Digitalt brev:
svar inom 24 h
www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst
Samarbetspartners

De lokala Röda korsetföreningarna
Studieförbundet SENSUS
Brandstadsbygdens byalag
Öveds byaförening
Färs Härads hembygdsförening
Vollsjö byalag

www.svenskakyrkan.se/vollsjo
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GUDSTJÄNSTER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

MARS

5
12
19
22
26

1 I FASTAN
11 Mässa Brandstad kyrka
2 I FASTAN
11 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
Dragspel Nils-Ove Persson
3 I FASTAN
11 Gudstjänst med avtackning
Fränninge kyrka
ONSDAG
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSED.
11 Mässa Brandstad kyrka

APRIL

2
5
9
13
14
16
17
23

5 I FASTAN
18 Mass of the Children
Fränninge kyrka
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen
PALMSÖNDAGEN
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
SKÄRTORSDAGEN
14 Skärtorsdagsmässa Solkullen, Vollsjö
19 Skärtorsdagsmässa Vollsjö kyrka
LÅNGFREDAGEN
11 Gudstjänst Fränninge kyrka
PÅSKDAGEN
11 Påskdagsgudstjänst Öveds kyrka
ANNANDAG PÅSK
11 Emmausvandring från Öveds kyrka
2 I PÅSKTIDEN
11 Mässa Vollsjö kyrka

26
30

ONSDAG
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
3 I PÅSKTIDEN
14 Vårsångsgudstjänst Brandstad kyrka

MAJ

3
7
11
14
21
25
26
28

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
4 I PÅSKTIDEN
18 Vårkonsertgudstjänst Öveds kyrka
TORSDAG
18 Vårkonsert Stjärnorna och
Stella Mix Fränninge kyrka
5 I PÅSKTIDEN
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
21 BÖNSÖNDAGEN
18 Kvällsmässa Vollsjö kyrka
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
9 Pilgrimsvandring från Starrarp
till Fränninge kyrka. Mässa ca kl 11.
FREDAG
19 Konsert med tyska körer
Ö Kärrstorps kyrka
SÖND F PINGST
11 Mässa Brandstad kyrka

JUNI

4

PINGSTDAGEN
11 Gudstjänst i Hultet,
Hårderupshult
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