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Sommar i Vollsjö och på många andra platser
Vi har alla våra smultronställen på sommaren, platser vi återkommer till som i månader legat i ide. Kanske är det ett hus,
en badstrand, en skogsdunge. De finns hos oss alla, smultronställena, vilket underbart namn förresten, smultronställe. Att
plocka ett solmoget smultron hör till det bästa så visst är
namnet passande på platser vi håller kära. Som barn trädde
vi smultron på grässtrån, kommer ni ihåg det? Ja, mitt
smultronställe har under de senaste 26 åren varit Österlen
och stranden vid Haväng. Om det är något jag längtar efter så är det att äta frukost
vid stranden en tidig morgon då allt är stilla, eller att bada på piren i Kivik.
Men än är inte semestern här. Jag ligger på en bänk i botaniska trädgården och
tittar upp i trädets krona. Långt ovanför trädkronan ser jag himlen. Det är en
dag i mitten på maj, en av de där dagarna i maj då solen sken och vi hade upp
mot 25 grader. Här ligger jag som Kalle i Kalles klätterträd, en svensk animerad
TV-serie från 1975 av Olof Landström och Peter Cohen. Det musikaliska ledmotivet framförs av (Georg) Jojje Wadenius och berättarrösten görs av Toivo
Pawlo. Mitt inne i en stor stad finns ett träd på en liten gård. I toppen av trädet
brukar huvudpersonen Kalle ligga och fundera över livet, världen, skolan och
om Emma (som bara finns i hans fantasi). Under trädet sitter Kalles korpulente
morfar och läser tidningen, vilket ger Kalle olika uppslag till sina fantasier. En
fantastisk serie för barn. Det är sommar i Vollsjö med omnejd. Förhoppningsvis
hittar du till församlingens olika smultronställen i sommar, Vägkyrka i Öved,
Musik i sommarkväll i alla fem kyrkor, gudstjänster under bar himmel, kulturdag
i Brandstad och mycket mer. Glöm inte att som Kalle fundera lite mer över livet
i sommar.
På framsidan ser du konfirmandfotot för i år. Den 23 april konfirmerades tolv
ungdomar i Fränninge kyrka. Var du där minns du säkert smaken av geléhallon
– en försmak av sommar och som konfirmanderna bjöd alla kyrkobesökare på.
Konfirmanderna är från vänster till höger med början på översta raden:
Gustaf Åkerblom, Jesper Liljegren, Linus Nyman, Jacob Börjesson Tufvesson,
Kasper Lindeberg , Robin Knöös och Gustav Persson, Anton Eek, Nellie Rispe,
Emilia Nyman Carlsén, Tindra Greij och Markus Gustavsson Fridh.
Konfirmandledare Lena Carlsson och präst Katarina Mårtensson.
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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Fastekampanjen i Vollsjö församling
gav totalt SEK 6 177
Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidrog
till att utrota hungern i vår värld!
Ett särskilt tack till alla våra sponsorer när det gäller Livsloppet!
ICA Nära Vollsjö • Lantbrukservice i Vollsjö
Sune Sörenssons Bil • Blomstershopen i Vollsjö
Vollsjö Pizzeria • Vollsjö Bilverkstad
Tolånga 17 • Eriksgården • Zorinas blommor i Sjöbo
Thuleslund • Vollmers Spettkaksbageri i Sjöbo
Ingrid och Christian Irhammar
….Och till Starrarps syförening som bakat till brödförsäljningen….

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Att ha eller inte ha – en midja alltså – det är frågan!
För ett tag sedan var jag på bio med min väninnas dotter,
som är tretton år, och såg Kenneth Branaghs filmversion av
Askungen. Det var en mycket vacker film med den undersköna Lily James, mest känd som Lady Rose i Downton
Abbey, i rollen som Askungen. Askungen växer upp i ett
underbart hem med fantastiska föräldrar, som verkligen
älskar henne, men lyckan vänder hastigt då hennes mor
blir mycket sjuk.
På sjukbädden ber modern Askungen om två saker – för
det första att hon alltid ska vara mycket god och för det
andra att hon alltid ska vara modig. Askungen lovar, och
visst förstår vi alla att det krävs enormt mycket mod och
trofasthet för att alltid vara god. Efter moderns bortgång gifter den bedrövade fadern
som bekant om sig med den ökända ”styvmodern” och på köpet får han hennes två
odrägliga, själviska och inte alls goda döttrar. Tillsammans ser styvmodern och
döttrarna till att Askungens liv blir ett rent helvete, så att säga. Från morgon till kväll
slavar hon i det hus som en gång var ett hem fyllt av kärlek, omtänksamhet, lekfullhet och
glädje. Men hon bryter inte sitt löfte till modern, utan förblir genom alla prövningar
både god och modig. Dessutom är hon, trots sina enkla, smutsiga kläder, mycket
vacker. Hennes godhet lyser igenom och gör henne strålande skön.
Det borde räcka, kan man tänka, att både vara god, vacker och modig, men ack nej!
Av någon för mig okänd anledning har filmskaparna valt att ge Askungen ett drag
som ingen kvinna på jorden någonsin kan leva upp till på naturlig väg – nämligen en
getingsmal midja. Med hjälp av moder teknik, kallad photoshopping, har de förändrat
den sköna Lily James utseende till något för mig nästan bisarrt.
När vi sett filmen var timmen sen och en vacker fullmåne lyste vår väg där vi gick.
Plötsligt stannade min väninnas dotter och tittade på mig med sorgsen blick och sa:
”Det är svårt att var ung idag!” Jag nickade instämmande – för visst blir livet onödigt
tufft att leva när det inte räcker att vara god, smart, vacker och modig, utan ideal som
är omöjliga för oss sårbara människor av kött och blod att leva upp till får ta plats och
skapa känslor av missmod och otillräcklighet. Det är så långt från orden ”Du vet väl
om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du”, som man kan komma.
Nu är sommaren här och vi är som alltid kallade att se det vackra och goda hos dem
vi älskar – att jämföra dem med rosor, blåklint och vallmo och att njuta sommaren
tillsammans utan onödiga, orimliga krav. Godhet, skönhet och mod har ingenting
med midjemåttet att göra – det kommer snarare an på hjärtat. Och visst älskar vi alla
att vara tillsammans med människor som har varma, öppna hjärtan och som gärna
delar med sig av sitt god. Så låt oss vara som de! Låt oss vara de hjärtan vi vill möta
och sluta jämföra oss med idealmänniskor som inte finns!
Glad sommar, Katarina Mårtensson
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Musik i sommarkväll
Ö Kärrstorps kyrka tisdagen den 28 juni kl 19
Kvartetten Eolí med Nordiska sommarklanger
Stråkkvartetten Eolí som bildades under
studietiden vid Musikhögskolan i Malmö
har sina rötter i den klassiska konstmusiken men har genom åren breddat sin
repertoar och spelar nu allt vad de kommer
över. Denna afton kommer publiken
att bjudas på ett varierat program, med
musik från både olika genrers och olika
århundraden. Eolí bjuder in er till en
mysig sommarkväll full av spelglädje och
sommarkänslor.

Vollsjö kyrka
tisdagen den 5 juli kl 19
Hilde & Erik Trio med Toner
om sommaren
Hild & Erik Trio tolkar kända
och tidlösa sommarlåtar, psalmer
och vackra visor ur den svenska
musikskatten. Trion har flerårig
musikhögskoleutbildning bakom
sig, samt är delaktiga i många
intressanta samarbeten och projekt. Toner om Sommaren påminner oss om
sommarens skönhet och förgänglighet.
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Öveds kyrka tisdagen den 12 juli kl 19
En musikalisk skattkammare med harpa och flöjt

Ett konsertprogram för flöjt och harpa med Ezequiel Cortabarría Salgueiro
och Miriam Klein Strandberg. Vi bjuder in till ett varierat program där vi
plockat ut flera russin ur vår rika musikhistoria. För det är ju verkligen en
otrolig skattkammare vi alla har, eller åtminstone borde få, tillgång till! I
vårt program samsas Andante ur Mozarts Konsert för flöjt och harpa, Ravels
Pavane pour une infante defunte och Händels Lascia ch'io pianga med Bach,
Gossec, svensk och keltisk folkmusik och filmmusik av John Williams och
Yann Tiersen.
Men, vad vore en skattkammare utan dolda skatter? Inte riktigt lika spännande,
är vårt svar. Därför lyfter vi även fram musik som vi tycker också förtjänar en
plats i ljuset. Resultatet blir en blandning av välkända favoriter och välklingande
överraskningar. Alltihop för flöjt och harpa, en instrumentkombination med
gamla anor och mytologiska anspelningar.
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Brandstads kyrka tisdagen den 19 juli kl 19
Sotto Voce med Vid glädjens källa
Sotto Voce, mjuka röster, bjuder på
en sångstund med repertoar som
spänner över många olika genrer;
svensk folkmusik, jazz, visor ...ja
sånger som ligger oss varmt om
hjärtat. Vi sjunger för att vi blir
glada av det, oftast acappella men
det händer att även gitarrer, piano
eller fiolen plockas fram. Sotto Voce består av Åsa Jönsson, Hörby,
Ann-Louise Löfberg, Öved, Ingela Bertilsson, Vollsjö.
Fränninge kyrka tisdagen
den 26 juli kl 19
Systrarna Thorén
Vi är tre systrar från Eljaröd, som
sjungit och spelat tillsammans sedan
vi var små. Vi bor numera i Malmö
och Ängelholm, men kommer gärna
hem till östra sidan av Skåne när vi
har möjlighet. Elin är beteendevetare
med ett stort intresse för människor
och hälsa, som hon får användning
för i sitt jobb med brukare och personal
inom personlig assistans. Sara jobbar
med evenemang och kommunikation
på IKEA i Helsingborg och får där
utlopp för sin kreativa förmåga. Sofia
jobbar som värdinna i Ängelholms
församling och sjunger ofta vid olika
tillställningar, som solist eller med
Höjakören.
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Sommaren och förhösten – Ett axplock ur kalendariet
JUNI

14/8 Kulturdag i Brandstad
kl 12-16
Färs Härads hembygdsförening och Vollsjö
församling anordnar Kulturdag i Brandstad. Gudstjänst
kl 12 i Brandstad kyrka med
Jonna Johansson och Ingela Betilsson som
sjunger och spelar tillsammans på fiol,
gitarr och piano. Gunvor Johansson konstväverska från Kyrkotextil i Syd berättar
om kyrkotextilier i ett historiskt perspektiv i
Brandstad sockenstuga efter gudstjänsten.
Kaffeservering i och dans med Färsingagillet i Prästgårdens trädgård.

25/6 Gudstjänst under
bar himmel kl 14 i
Fränninge församlingshems trädgård. Vid
regn i församlingshemmet. Tag med
egen fikakorg.
26/6 Gudstjänst under bar himmel kl 11 i
Brandstad prästgårds trädgård. Vid regn i
Brandstad kyrka. Tag med egen fikakorg.
26/6 Midsommargudstjänst kl l4
på Solkullen, Vollsjö.

SEPTEMBER
3/9 Körbesök från Östergötland
Den 3 september får vi besök av NykilGammalkils kyrkokör under ledning av
Eva Jonasson. Kl 17 i Fränninge kyrka har vi
en gemensam konsert.

JULI
3/7 Spontankören sjunger i
Ö Kärrstorps kyrka kl 11
Tycker du om att sjunga? Det är bara att
dyka upp till Spontankören som är precis
som namnet säger en kör som fyrtiofem
minuterföre gudstjänsten övar in några
sånger. Kom och var med kl 10.15 den 3/7.

10/9 Konfirmandupptakt i Fränninge
kyrka kl 10. Efter upptakten i kyrkan
åker konfirmanderna till Österlen.
11/9 Pilgrimsvandring med mässa ÖvedVombsjön
Vi träffas vid Öveds kyrka kl 10 och går mot
Vombsjön under trygg ledning av Alf och
Stina Nilsson. På vägen stannar vi och
sjunger och fikar och firar mässa.
Medtag matsäck!

AUGUSTI
7/8 Gudstjänst Skartofta Ödekyrkogård kl 11
Medtag egen kaffekorg.
Vid regn i Öveds kyrka.
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Frälsarkransmässa i Vollsjö kyrka
Frälsarkransen, eller Livets pärlor, är ett armband skapat av Martin Lönnebo.
Det är tänkt att vara en hjälp till bön och en möjlighet till att fundera och
tänka kring våra liv och Gud. Församlingens Frälsarkransmässor är stilla
och meditativa med mycket sång och tid för eftertanke. Frälsarkransarmband
kommer att säljas till självkostnadspris (100 kronor) innan gudstjänsten.

Onsdagen 24 augusti 19.00, Vollsjö kyrka Bekymmerslöshetspärlan
Mycket välkomna önskar Katarina & Ingela

Mandalamåleri i Fränning församlingshem
Stilla målardagar: Tisdagar 9.30-16.00
Tisdag 30 augusti
Grundkurs: Lördag 24 september 9.30-16.00 (undervisning)
Anmälan till Katarina Mårtensson, präst, på 0706-48 86 71
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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. Start 1/9.
Stella Mix: åk 3 och uppåt kl 15.45-16.45. Start 1/9.
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. Start 25/8.
Drängakören: Manskör, övning ca var tredje söndagskväll kl 19-21.
Start 28/8.
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.
Sö 3/7 i Ö Kärrstorps kyrka kl 11 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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Sista ansökningsdatum för understöd för enskilda och föreningar är den
25/10 2016 via post till:
Gyllenstierna-Weitz stiftelse, Engelska gången 14, 254 51 Helsingborg
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Tillbakablickar

Vårkonsert i Fränninge kyrka

Djurgudstjänst vid Pumphuset i Vollsjö
13

Spontankören sjunger på vandringsmässan/Livsloppet i Brandstad kyrka

Stjärnorna och Stella mix sjunger på Livsloppet i Ö Kärrstorps församlingshem
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Mötesplatser
Barn
Noaks Ark Babycafé
Dag: måndagar och torsdagar.
Tid: 9-12. Start 5 september.
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. Start 5 september.
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 0415 430 20.

Ungdom
Konfirmander
Konfagruppen träffas varannan vecka i Fränninge
församlingshem under höst- och vårterminen.
Konfirmationen brukar äga rum i april/maj. Personlig
inbjudan till konfagruppen skickas ut varje år i början på
juni månad.
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.
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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
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.

Påskdagens morgon
Konstnär Katarina Becka.

Filmoteket/Filmklubben i Fränninge
med pub
Filmoteket visar film 7 gånger per år.
Dag: 27 september
Kl: 19
Plats: Fränninge församlingshem
Film: En man som heter Ove
För information:
Präst Erica Lillö 0706 48 86 70.
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Frälsarkransmässa
Onsdagen 24/8, Bekymmerslöshetspärlan kl 19, Vollsjö kyrka
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
Mandalamåleri
Stilla målardagar: Tisdag 30 augusti
Grundkurser: Lördag 24 september (undervisning)
Plats: Fränninge församlingshem
Anmälan: Präst Katarina Mårtensson 0706 48 86 71
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 till jul julbord.
Plats: Fränninge församlingshem
För information: Värdinna Lena Carlsson 0702 71 26 00
Syföreningar
Starrarp - Träffas i hemmen
Kontaktperson Eva Sörensson 0415 42027
Ö Kärrstorps kyrkliga syförening - Träffas första tisdagen i månaden kl 18.30
i Församlingshemmet i Ö Kärrstorp. Kontaktperson Lena Carlsson 0702 71 26 00.
Öveds kyrkliga arbetsförening - Träffas tredje onsdagen i varje månad kl 13.30.
Kontaktperson Karin Rasmusson 0415 41258.
Öppet hus
En gång per månad under terminstid serveras kaffe med gäster i Ö Kärrstorps
församlingshem kl 13.30.
14/9 Gäst Ingela Bertilsson
12/10 Gäst Sven Ulatofta Ohlsson och Stig Friberg
19/11 Gäst John och Knut
För information: Värdinna Lena Carlsson 0702 71 26 00
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Samtal

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.
Församlingen kan även i mycket akuta fall hjälpa till med att bidrag med medel
till matinköp på Ica i Vollsjö. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar
våra telefonnummer och mejladresser i denna tidning.

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

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.
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Dop i våra kyrkor
Grattis till en ny familjemedlem!
Boka dop i någon av församlingens
fem kyrkor.
I Vollsjö församling ligger Fränninge kyrka,
Vollsjö kyrka, Brandstad kyrka,
Ö. Kärrstorps kyrka och Öveds kyrka.
I våra kyrkorum har föräldrar burit
fram sina barn till dop i flera hundra år,
generation efter generation.
Dopet är en stor högtid som är förknippad
med en djup glädje och fest. Dopet är en
gåva och i dopet lovar Gud att vara oss nära
genom hela livet. I dopet lägger vi vårt barn
i Guds hand. Dopets djupaste innebörd kan
sammanfattas i ordet samhörighet. Gud vill höra samman med var och en av
oss och ge oss liv, kärlek och förlåtelse. Genom dopet blir barnet kyrkotillhörigt
(medlem) i Svenska kyrkan. Ring pastorsexpeditionen 0416 301 07 eller någon
av oss präster Erica Lillö och Katarina Mårtensson och boka dop!
Ps
- dopdräkter/klänningar finns för utlåning
- bor ni inom församlingen bjuder vi på en solosång vid dopet som vår
kyrkomusiker sjunger
- det finns två församlingshem att hyra till dopfesten
- dopet kan även äga rum på annan plats än i kyrkorna om ni önskar det

Vuxendop

Vi erbjuder naturligtvis dig som inte är döpt som barn att döpas. För dopet
finns ingen övre ålder. Ring någon av oss präster.
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Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om
att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken både på
dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmand!

Konfirmand i Vollsjö församling?
Ring, sms eller mejla om du vill vara med
i konfirmandgruppen i Vollsjö församling…
Katarina Mårtensson präst 0706 48 86 71
Lena Carlsson konfirmandledare 0416 301 07
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Konfirmation

Foto: Svenska kyrkan

Tio skäl att konfirmeras!		
Du får ...
… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.
… ta reda på vad kristen tro är.
… lära känna nya människor.
… åka på läger.
… vara med om något som är annorlunda än skolan.
… bli allmänbildad.
… ingå i en lång tradition av människor.
… vara med om en konfirmationsgudstjänst.
… varför inte?
Inbjudan till konfirmation skickas ut i juni månad.
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Vuxenkonfirmation
Blev du inte konfirmerad som tonåring? I församlingen erbjuds du alltid en
möjlighet att konfirmeras som vuxen. För att konfirmeras förutsätts att du är
döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du
inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen.
Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut
och att gå med dig på alla dina vägar. Dopet är en möjlighet att se ditt eget liv i
ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. Det betyder att oavsett hur livet
är så är Gud närvarande i ditt liv. Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du
döps - som barn, tonåring eller vuxen.
För att döpas krävs inte mer av dig för att du är vuxen än när du är barn. Gud
lovar att vara med dig alla dagar. Du blir vid dopet också medlem i Svenska kyrkan.
För mer information kontakta pastorsexpiditionen.
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Vigsel eller Välsignelse över borgerligt ingått äktenskap

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma
legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.
Församlingen har fantastiska kyrkorum för vigsel/välsignelse både för stora och
små sammanhang. Önskar ni ha det på annan plats inom församlingen t e x
utomhus går det också bra. Kontakta pastorsexpeditionen för mer information
och boka er bröllopskyrka.

Begravning

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den som gått bort till Gud.
Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död.
Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.
I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa
gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som
inte blev som vi hoppades och ville i vår
relation. Vi får be om försoning för det som
brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste
ärende är överlämnandet av den som är död
i Guds händer.
Genom begravningsgudstjänsten visar vi också
respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas
från människan. Vi lägger kroppen till vila,
prästen lyser frid över den avlidne och överlåter
honom/henne i Guds omsorg och kärlek.
För mer information om begravningsgudstjänster inom församlingen kontakta
pastorsexpeditionen.
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Intervju med Mimmi Möbeltapetserare på Vollsjö torg
Till konstrundan i påsk slog Mimmi upp sina dörrar till
sin ateljé på torget i Vollsjö, även om allt långt ifrån
var klart. Men Mimmi ville komma igång så snabbt
som möjligt. Tidigare fanns Mimmi Blomgren under
fem år på Öveds torp.
- Hur började ditt intresse för möbler?
- Jag har länge hållit på med att renovera hus, kalkat,
murat, tapetserat, målat – ja, helt enkelt skapat.
Kanske är jag något av en allkonstnär. Så det ena
följde på det andra. 2010 tog jag examen som
möbeltapetserare vid Tibro, som ligger under
Hantverkscentrum, Göteborgs universitet.
- Hur lång var utbildningen?
- Den är på 2 år men jag läste in den på 1 år – under det första året hade jag
redan gjort 17 kundjobb.
- Vad består dina arbetsuppgifter av?
- För det mesta handlar det om att klä om möbler från grunden, göra om resårer,
stoppningen m m på ett traditionellt, gammalt vis och sedan sätta på ett nytt tyg.
- Du har fantastiskt många vackra tyger i din ateljé. Vilket material tycker du
allra mest om att arbeta i?
- Varje möbel är naturligtvis unik men ett material som jag gillar att jobba med är läder.
- Du har gjort några arbeten för Vollsjö församling. Det senaste är att du har
klätt om en bänkdyna i Öveds kyrka. Vilka är egentligen dina kunder?
-Allt från privatpersoner, till slott och offentliga miljöer t ex kyrkor och församlingshem. Jag har gjort arbeten för Övedskloster, Trollenäs och Kronovalls Vinslott
för att nämna några. Just nu renoverar jag stolar och soffor i Sjöbo församlingshem.
Jag önskar Mimmi lycka till med verksamheten på Vollsjö torg i huset från slutet
av 1860-talet. Många Vollsjöbor har säkert många minnen knutna till detta hus.
Som kuriosa kan nämnas att Mimmi under mer än 20 år hade hästar i Lövestad
och till professionen även är jockey.
Erica Lillö, Kyrkoherde
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Konsthantverkare på Vägkyrkan i Öved 10-17 juli

Carina Månsson
Sytt, Stickat & Virkat

Camilla Olsson
Smycken av Wiretråd i pärlor och snäckor

Birgitta Karlsson
Lappteknik och Stickning

Mimmi Blomgen
Möbeltapetserare

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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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
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se
Komminister: Katarina Mårtensson
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

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020
Kyrkvaktmästare:
Arbetande förman Jan Håkansson
0416-301 10, sms 0706-48 86 74
jan.hakansson@svenskakyrkan.se
Ingemar Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Ann-Christin Håkansson
0416-301 14, sms 0706-85 73 71
Kyrkogårdsarbetare
under säsong mars-november:
Viggo Månsson 0706-48 86 78
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Ola Jönsson 0706-39 36 14
Jesper Persson 0706-48 86 77
Gunilla Ivarsson
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
Chatt: mån - tors kl. 20-24
Digitalt brev: svar inom 24 h
www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

www.svenskakyrkan.se/vollsjo
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Gudstjänster i Vollsjö församling

JUNI

12
19
25
26

3 s e tref
11 Mässa Ö Kärrstorp kyrka
4 s e tref
11 Gudstjänst Vollsjö kyrka
Midsommardagen
14 Gudstjänst under bar himmel,
Fränninge församlingshems trädgård
Johannes Döparens dag
11 Gudstjänst Prästgårdens trädgård
i Brandstad
14 Gudstjänst, Solkullen Vollsjö

JULI

3
6
10
13
17
24
31

6 s e tref
11 Mässa Ö Kärrstorp kyrka
Onsdag
14 Andakt Solkullen, Vollsjö
Kristi förklaringsdag
14 , Gudstjänst Öveds kyrka
Onsdag
18 Musikandakt, Öveds kyrka
8 s e tref
11 Gudstjänst med historievandring,
Öveds kyrka
9 s ef tref
18 Mässa, Vollsjö kyrka
10 s e tref
11 Gudstjänst, Fränninge kyrka

AUGUSTI

3
7
14
21
24
28

Onsdag
14 Andakt på Solkullen, Vollsjö
11 s e tref
11 Gudstjänst på Skartofta
Ödekyrkogård. Vid regn i Öveds kyrka.
12 s e tref
Obs! 12 Gudstjänst och kulturdag i
Brandstad kyrka
13 s e tref
11 Gudstjänst vid minneslunden i
Ö Kärrstorp
19 Frälsarkransmässa, Vollsjö kyrka
14 s e tref
11 Mässa, Fränninge kyrka

SEPTEMBER

4
7
10
11
18
25

5 e tref
11 Gudstjänst, Vollsjö kyrka
Onsdag
14 Andakt på Solkullen, Vollsjö
Lördag
10 Upptaktsgudstjänst för
konfirmanderna, Fränninge kyrka
16 s e tref
10 Pilgrimsvandring Öveds kyrka
-Vombsjön. Mässa vid Vombsjön.
17 s e tref
11 Gudstjänst, Fränninge kyrka
18 s e tref
11 Mässa, Ö Kärrstorps kyrka

Vägkyrka i Öved
Söndagen den 10 juli – Söndagen den 17 juli
....................................................................................................
Kyrkan är öppen kl 12—17 måndag – lördag
Utställning av lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering
Söndagen 10 juli kl 14.00
Gudstjänst med våra älskade sommarpsalmer
Kaffe och våfflor
Tisdagen 12 juli kl 19.00
Musik i sommarkväll ”En musikalisk skattkammare”
Kyrkkaffe
Onsdagen 13 jul kl 18.00
Musikandakt och korvgrillning
Söndagen 17 juli kl 11.00
Gudstjänst med historievandring i Öved
Vi samlas i kyrkan, kaffe och frallor
Otto Ramel leder vandringen
Hjärtligt välkomna!
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