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Från Kors till Kyrka!
Vi ser korsen på många platser. Så klart syns de på
och i våra kyrkor och även ofta som smycke runt
halsen. Korset som smycke kan användas med stor
medvetenhet om en kristen identitet, ibland enbart
för att de är vackra. Korset är en laddad symbol. Än
mer kraftfullt blir det kanske som ett kruciﬁx med
en lidande Jesusgestalt hängande på korset. Med
julﬁrandets eftervärme går vi nu in i fastetidens
period, förberedelsetiden inför påsktiden. Påsken
är en tid då både lidandet och glädjen ﬁnns med.
Korset förändras från ett hemskt avrättningsredskap till att bli ett segertecken
för en stor kristen världsomspännande gemenskap. Bokstavligt går vi med kors
till kyrka, från ensamhet till gemenskap.
Påsken kommer ganska sent i år och vi får hoppas att alla vårens livfulla tecken får
rama in påskens budskap om uppståndelse, förnyelse och liv. Vollsjö församling
inbjuder i vanlig ordning till gudstjänster, musik, gemenskap och undervisning.

Välkommen till Din församling!
Björn Jernström
Kyrkoherde
Ansvarig utgivare

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Tack!
Ett stort tack till alla ideella insatser vid ljusstöpning,
kransbindning och julmarknad. Tack till alla som bidragit
till julinsamlingen genom julhälsning i förra församlingbladet. Tack för alla frivilliga insatser för vår ﬁna församling
Vollsjö församlings insamling till julkampanjen uppgick i
år till 6410 kronor. Tack till alla som deltagit i insamlingen
och bidragit med gåvor.

Samma himmel. Samma rättigheter.
Men verkligheten ser olika ut.
Bakom varje siffra ﬁnns en människa

135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd.
En siffra svår att förstå, men bakom den ﬁnns människor som fått sin trygghet
sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För de drabbade innebär
katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor
används där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!
forts. nästa sida
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Vollsjö församling är precis som alla svenska kyrkans församlingar en del av
världens kristenhet. Varje år deltar vi i olika insamlingsprojekt och nu har det
blivit dags att uppmärksamma Fasteinsamlingen. Församlingens internationella
grupp bjuder in till trivsamma aktiviter och hoppas att just Du vill vara med.
Välkomna!

Fastlagssöndagen den 3 mars kl 11 blir det dopfest i Fränninge kyrka.
Speciellt inbjudna är de nydöpta med familjer och årets konﬁrmander.
Stjärnorna och Stella Mix sjunger Astrid Lindgrensånger i gudstjänsten.
Skånska visor underhåller i församlinghemmet.
Askonsdagen den 6 mars kl 19 inbjuds till musikalisk frågesport, quizz,
i Östra Kärrstorps församlinghem. Det blir ﬁka och möjlighet att köpa
spelbricka för 50 kr. Intäkterna går till Fasteinsamlingen.
Onsdagen den 20 mars kl 11.30 blir det sopplunch i Fränninge församlinghem.
Vi säljer hembakat och lotter.
Söndagen den 14 april, Palmsöndagen avslutas Fasteinsamlingen med
gudstjänst i Östra Kärrstorp. Soppa i församlinghemmet och försäljning
av lotter, bröd och kakor.

STÖD SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE!
Swisha din gåva till 900 1223. Tack!
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Konﬁrmation
Jesus mättade 5000
människor med 5 bröd
och 2 ﬁskar.
Vill du veta mer?

Vollsjö församling erbjuder konﬁrmationsläsning:
en chans till fördjupning inom den kristna tron.
Konﬁrmationsläsning är en väldigt viktig del av vår församling. Vi ger tillfällen
till samtal, utmaningar, lek och en gemenskap utanför den vanliga. Vi går på
gudstjänster och delar under en tid, församlingens liv och Kyrkans år.
Visste du till exempel; att Svenska kyrkans ”Nyårsdag”, inte är den 1 januari
– utan den 1 advent?! Och varför ﬁnns det egentligen så många olika kyrkor?
Har det någon betydelse för oss, vad vi äter och dricker? Måste jag tro på Jesus
som Guds son?
Om det och mycket annat, handlar tiden som konﬁrmand om. En chans att
få ställa besvärliga frågor – och få svar! Vi reﬂekterar och får förhoppningsvis
en fördjupad bild av vad kristendomen handlar om, och varför.
Varmt välkomna till Vollsjö församling
Niclas Thoor, ansvarig Konﬁrmationspräst
Är du redan konﬁrmerad och tyckte att du hade väldigt roligt, samt gärna lär
dig mer; hör av dig till församlingen! Vi behöver hjälpledare i alla dess former.
Tycker du lekar är kul – hör av dig!
Tycker du historia är kul – hör av dig!
Tycker du underverk och liknelser är kul – hör av dig!
Tycker du drama är kul – hör av dig!
Tycker du att lära ut är kul – hör av dig!
Kort sagt: Hör av dig och hjälp oss med nästa generation
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Vårkonsert i Öveds kyrka 12 maj kl.18.00
med Himlaröster, Olof Ramel, sång
och Annika Jönsson, Fagott
Olof är född och uppvuxen i Småland i den lilla byn Aneby
en bit utanför Jönköping. Somrarna spenderas på Öland där
han skådade fågel med sin pappa. Än idag är fågelskådningen
något som ligger varmt om hjärtat och så fort det ﬁnns en
stund över åker han gärna ut i naturen. Intresset för sång
och musik har också alltid funnits där. När han hade ett eget
band på gymnasiet upptäckte han att han kunde sjunga och
när han sedan kom till Lund tog det inte lång tid innan han
blev indragen i studentlivets spexande. Där var han med i
både Jesperspexarna och Lundaspexarna och blev så småningom både manusförfattare och regissör. Han har också varit med och skrivit karnevalsrevyn 2006,
som han också regisserade och han har dessutom medverkat i karnevalsﬁlmerna
2002, 2006, 2010 & 2014. 2012 spenderade Olof våren tillsammans med sin
blivande fru i New York och pluggade acting på New York Film Academy.
Efter många bejublade framträdanden i Lundaspex och Lundakarnevaler var
steget till att bli skådespelare på heltid inte långt. Olof har de senaste åren medverkat i Kal P Dal – en rockmusikal på Slagthuset i Malmö och Pippi kommer till
stan på Nöjesteatern men också skrivit egna soloshower och uppträtt på Lunds
Humorfestival. Han påbörjade sin professionella bana i Lunds musikteaters Moby
Dick där han spelade Pip, han var även korist i Malmö Operas kör och arbetade
redaktionellt med Anders Jansson och Johan Wester och deras föreställning 500.
Annika Jönsson är uppväxt i Lövestads åsar och utbildad
fagottist vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborg och
vid Norges Musikhögskola, Oslo. Hon började tidigt att spela,
först klarinett vid 8 års ålder, som efter några år ersattes av
fagotten. Fagotten fångade hennes intresse då den har ett stort
register och en klang som är unik och ligger nära sångrösten.
Det största intresset för henne inom musiken ligger i orkester
och kammarmusikspel. Musikskapandet med andra är för
henne som att göra magi. Hon har en längre tid frilansat i
ﬂera olika orkestrar och ensembler. Annika ser konst och musik som ytterst nödvändigt i vårt samhälle då den ger oss ett tillfälle till att stanna upp och observera
omvärlden, vidga våra vyer och även observera det som sker inom oss.
Förutom fagottspelet är Annika just nu aktiv i församlingens kör Himlaröster,
målar i akvarell och har ett stort intresse av mat, naturen och yoga.
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Musik i Vollsjö församling
MARS
3/3 Dopfest
Fränninge kyrka kl.11.00
Stjärnorna och Stella Mix är utklädda
och sjunger bl a Astrid Lindgren sånger
26/3 Melodikryss
Fränninge församlingshem kl.18.00
Stjärnorna och Stella Mix
31/3 Aftonmusik
Ö Kärrstorps kyrka kl.18.00
Annika Jönsson, Fagott och
Ingela Bertilsson, Piano o Orgel

22/4 Oslo Gospelkörs Gloria
Fränninge kyrka kl.18.00
Solister Erik Källner, Desiree Persson,
Himlaröster och solister ur kören.
Jonas Svenssons kapell bestående av
klaviaturer, elgitarr, elbas och trummor

APRIL
10/4 Vårkonsert
Fränninge kyrka kl.18.00
Stjärnorna och Stella Mix därefter
korvgrillning och brännboll i
församlingshemmets trädgård.

MAJ
5/5 Vårkonsert
Fränninge kyrka kl.18.00
Drängakören
12/5 Vårkonsert
Öveds kyrka kl.18.00
Himlaröster Olof Ramel, sång
och Annika Jönsson, Fagott

19/4 Långfredagen
Öveds kyrka kl.11.00
Emma Olsson, Tvärﬂöjt
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Mötesplatser
Öppet hus
Det bjuds på underhållning, hembakat
och kaffe i Östra Kärrstorps församlingshem följande onsdagar klockan 13.30.
13 mars, Nils-Ove och Göran.
10 april, Ingemar Andersson och
Birgitta Nilsson
8 maj, Blandfärs

Noaks ark babycafé
Dag: Måndagar och torsdagar 9-12
Plats: Östra Kärrstorps församlingshem
Alla barn upp till fem år är välkomna
i en vuxens sällskap. Tillsammans
ritar, målar, pysslar, leker och ﬁkar vi.
Har du frågor så ring Lena Carlsson
på 0702- 71 26 00

Sopplunch
i Fränninge församlingshem kl 11.30
Onsdagen den 20 mars. Insamling
till Fastekampanjen med lotteri och
brödförsäljning.
Onsdagen den 17 april

Miniorer
Dag: Måndagar 13.30-17.00
Plats: Östra Kärrstorps församlingshem
Miniorerna är för dig som går i förskoleklass och upp till 6:e klass. Skolbussen
från Fränninge – och Vollsjö skola stannar
vid församlingshemmet i Kärrstorp där
vi möter upp barnen. Tillsammans gör
vi allt möjligt. Vi leker, ritar, målar och
spelar spel. Till högtiderna gör vi pynt
och ibland gör vi utﬂykter. Är det något
ni undrar över så ring oss gärna! Lena
Carlsson 0702-71 26 00 och
Tova Hansson-Fridh 0415-430 20.

Vårlunch Söndagen den 19 maj.
Vi inleder med gudstjänst kl 11 i
Fränninge kyrka och därefter inbjuds
till lunch i församlingshemmet.
Antalet platser till lunchen är begränsade.
Anmälan till Lena Carlsson senast
10 maj 0416-30116

Fredagsmys
Fredagen den 12 april kl 17.30 i
Östra Kärrstorps kyrka inbjuder
Vollsjö församling till en enkel
gudstjänst följt av fortsatt gemenskap
med en måltid. Vi tänker oss en fredag
kväll och allting ska vara mycket
lämpligt för barnfamiljer. Eftersom
det är en fredag, måltiden förslagsvis
tacos, gudstjänsten trivsam och mysig
så kallar vi allt helt enkelt för fredagsmys. Varmt Välkomna!

Filmvisning
i Fränninge församlingshem kl 19
Vi möts den 12 mars och 9 april
Syföreningar i Vollsjö församling
Öveds kyrkliga arbetsförening.
Kontaktperson Karin Rasmusson
0415-41258
Syföreningen i Starrarp
Kontaktperson Eva Sörensson
0705-420264
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Kör & musik
Tycker du att det är roligt att sjunga i kör?
Vet du om att körsång är friskvård för själen?
Körsång ger lika mycket energi som det ger lugn och
harmoni. 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
Körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stjärnorna: 6 årsgrupp - åk 1 kl. 14.30-15.10
Stella Mix: åk 2 - åk 6 kl. 15.30-16.30

OBS! Körfritids
Under torsdagseftermiddagen erbjuder vi körfritids. När du inte sjunger kan du
ﬁka, spela spel, pyssla göra läxor mm. Lena Carlsson och Tova Hansson Fridh
ﬁnns på plats. Körfritids är öppet till kl.16.30.
Kyrkokören Himlaröster: Blandad vuxenkör från 13 år och uppåt, kl 19-20.30.
Drängakören: Manskör, övar ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
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. Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens
sånger, 10 mars Öveds kyrka kl 11, 14 april Östra Kärrstorps kyrka kl 11
21 april Vollsjö kyrka kl 11 och 2 juni Brandstad kyrka kl 11
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över höstens 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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GUDSTJÄNSTER OCH AKTIVITETER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

MARS

3
6
10
12
13
17
20
24
26
31

3. FASTLAGSSÖNDAGEN
Gudstjänst med dopfest. Fränninge kyrka kl 11

ASKONSDAGSMÄSSA
Östra Kärrstorps kyrka kl 8.30
Andakt Solkullen kl 14
Musikalisk frågesport (Se info i bladet)
Östra Kärrstorps församlingshem kl 19

1 I FASTAN
Mässa Öveds kyrka kl 11. Spontankören

FILMVISNING
Fränninge församlingshem kl 19

ÖPPET HUS
Östra Kärrstorps församlingsh. kl 13.30

2 I FASTAN
Mässa Fränninge kyrka kl 11

SOPPLUNCH
Fränninge församlingshem kl 11.30

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSE DAG
Mässa Vollsjö kyrka kl 11
Melodikryss med Stjärnorna och Stella Mix.
Fränninge församlingsh. kl 18. Kaffe

MIDFASTOSÖNDAGEN
Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Aftonmusik med Annika Jönsson, fagott
och Ingela Bertilsson, piano och orgel.
Östra Kärrstorps kyrka kl 18

APRIL

3
7
9
10
12
14

Andakt Solkullen kl 14

5 I FASTAN
Mässa Brandstad kyrka kl 11

FILMVISNING
Fränninge församlingshem kl 19
Öppet hus. Ö. Kärrstorps församlingh. kl 13.30
Vårkonsert med Stjärnorna och Stella Mix. Kaffe
Fränninge kyrka kl 18

17
18
19
21
22
28

PALMSÖNDAGEN
Gudstjänst Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Spontankör

SKÄRTORSDAGEN
Mässa Solkullen kl 14
Mässa Brandstad kyrka kl 18

LÅNGFREDAGEN
Gudstjänst Öveds kyrka kl 11
Emma Olsson, tvärﬂöjt

PÅSKDAGEN
Gudstjänst Vollsjö kyrka kl 11
Spontankören. Kaffe

ANNANDAG PÅSK
Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Gloria konsert. Körer och solister
Fränninge kyrka 18. Kaffe

2 I PÅSKTIDEN
Mässa Brandstad kyrka kl 16

MAJ

5
8
11
12

3 I PÅSKTIDEN

19
26
30

5 I PÅSKTIDEN

FREDAGSMYS - Gudstjänst och mat
Östra Kärrstorps kyrka kl 17.30
(Se info i bladet)

SOPPLUNCH
Fränninge församlingshem kl 11.30

Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Vårkonsert. Drängakören. Fränninge kyrka kl 18
Kaffe
Öppet hus
Östra Kärrstorps församlinghem kl 13.30
Konﬁrmation Fränninge kyrka kl 11

4 I PÅSKTIDEN
Mässa Öveds kyrka kl 11
Vårkonsert med Himlaröster. Olof Ramel, sång
och Annika Jönsson, fagott. Öveds kyrka kl 18
Kaffe
Gudstjänst Fränninge kyrka kl 11. Kyrklunch.
Anmälan till Lena Carlsson senast 10 maj. 0416-30116

26. BÖNSÖNDAGEN
Mässa Fränninge kyrka kl 11

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Pilgrimsvandring från Brandstad kyrka
till Öveds kyrka kl 9.
Mässa Öveds kyrka kl 11

JUNI

2

SÖNDAGEN FÖRE PINGST
Mässa Brandstad kyrka 11
Spontankören

KONTAKT
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö
Vollsjö församling, 275 66 VOLLSJÖ.
Tel: 0416-301 07
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Expeditionen är öppen torsd. kl 10-12.
Telefontid: månd, tisd och fred kl 10-11,
torsdag kl 10-12. Telefonsvarare ﬁnns där
du kan lämna meddelande. Tid för samtal
och besök kan bokas.
Dina personuppgifter behandlar vi enligt
gällande GDPR lag. Läs mer om detta på
vår hemsida.
Präster:
Kyrkoherde: Björn Jernström
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
bjorn.jernstrom@svenskakyrkan.se
Komminister: Niclas Thoor
0416-300 25 sms 0706-48 86 71
niclas.thoor@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 070-84 30 208
Kyrkvaktmästare:
Förman Ola Jönsson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
Mats Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Sandra Åkerblom
0416-301 14, sms 0706-85 73 71
Kyrkogårdsarbetare:
Under säsongen april - november
Vollsjö kyrkogård
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Brandstad kyrkogård
0706-48 86 77
Öveds kyrkogård
Elina Olsson 0706-48 86 78
Kyrkorådets ordf.:
Yvonne Nilsson 0706–48 86 79
Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga är
Cornelis Hermus 070-242 55 00
Jourhavande präst:

Pastorsadjunkt: Johan Ask
0706-39 36 14
johan.ask@svenskakyrkan.se

Varje natt
21.00-06.00
Tel 112
Chatt: mån - tors
kl. 20-24
Digitalt brev:
svar inom 24 h

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

www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

Barn- och ungdomsledare och värdinna:
Lena Carlsson
0416 301 16, sms 0702-71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se
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Påskveckan
Från mörker till ljus!
Från död till liv!
Palmsöndagen 14 april
Vägen till korset
Gudstjänst i Östra Kärrstorps kyrka med Spontankören kl 11
Efter gudstjänsten. Fastekampanjen avslutas
med soppa, brödförsäljning och lotterier.
Skärtorsdagen 18 april
Det nya förbundet
Mässa på Solkullen kl 14
Mässa i Brandstad kyrka kl 18
Långfredagen 19 april
Korset
Gudstjänst Öveds kyrka kl 11
Tvärﬂöjt Emma Olsson
Påskdagen 21 april
Kristus är uppstånden
Gudstjänst Vollsjö kyrka kl 11
Spontankören medverkar
Annandag påsk 22 april
Möte med den uppståndne
Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Gloria
Konsert i Fränninge kyrka kl 18
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