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Sommartider – hej, hej, sommartider!
Sommartiden, eller det som vi i kyrkan kallar Trefaldighetstiden, uppmanar oss till växt och mognad.
Vi ska blomma och bära god frukt som vackra äppleoch körsbärsträd, och vi ska ge kärleken utrymme
att frodas och nå oanade höjder som ballongerna på
bilden. När vi pratar om växt och mognad tänker
vi kanske främst på ett aktivt mognande – att vi gör
någonting som ger ett visst resultat, men det finns
också en annan sida, en passiv sida, som handlar om
att ta sig tid att bara vara och ta emot livet från Gud
andetag för andetag. Detta är en mycket viktig, ja,
livsnödvändig aspekt av att vara människa, som inte
alltid får plats i den konkurrens och resultatinriktade värld vi idag lever i. Några av oss kanske finner friden och glädjen i att bara
vara när de är i trädgården, träffar barnbarnen, lagar mat eller läser en god bok,
men det är inte lätt att finna platser i tillvaron som är helt fria från prestige och
jämförelser. Många, däribland
jag, kan ha svårt för att ta sig
tid till att vara ”onyttiga”. Det
är lätt att glömma bort att livet
också har osynliga mål, som ju
faktiskt är minst lika viktiga
som de synliga. Till de osynliga
målen hör känslor av frid och
harmoni. Vi vill vara lyckliga
och känna glädje över våra liv,
och då kan det vara bra att veta
att kroppen behöver tillräckligt
med lugn- och ro-hormoner innan den kan producerar lyckohormoner. Vi kan
alltså inte ”göra” oss lyckliga. Lycka handlar om att vara. Kroppen tycks veta vad
Jesus menar när han säger: Sök först Guds rike och allt annat ska tillfalla er”. Sök
först stillheten och friden, ur den blommar lyckan, ur den spirar glädjen!
En glad och fridfull sommar önskar jag er alla!
Katarina Mårtensson
Ansvarig utgivare
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Björn Jernström blir församlingens nya kyrkoherde:
Hej Vollsjö församling!
Den 14 augusti börjar jag min tjänst som kyrkoherde
hos Er i Vollsjö församling. Tack för förtroendet!
Jag heter Björn Jernström och bor i Brandstad tillsammans med min fru Elinore och barnen Saga,
Edvin, och Samuel. I Vollsjö församling har jag bott
i mer än elva år och det känns inspirerande att få
vara präst i den församling som är mitt hem. Just
nu tjänstgör jag som präst i Sjöbo församling sedan
sex år tillbaka och det har varit fina år.
Mitt engagemang för Svenska kyrkan är stort,
både här hemma och också internationellt. Jag har haft glädjen att få arbeta för
Svenska kyrkan i både Jerusalem och Paris. Kyrkan är viktig i livets små och stora
händelser, i både glädje och sorg, vardag och fest. Jag ser mycket fram emot att möta
er alla i de olika sammanhang där kyrkan finns. Tillsammans bygger vi församling,
tillsammans håller vi kyrkorna levande och fyller församlingen med verksamheter
och gudstjänster av olika slag.
Varma hälsningar,
Björn Jernström
Vi välkomnar Björn den 10 september klockan 11.00 i Fränninge kyrka. Efter
gudstjänsten bjuds alla anmälda på lunch på Ågården. Anmälan till lunchen görs
till Åke Olsson på 0416-301 07 den 15-25 augusti under telefontid.

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Så här presenterar våra nya säsongarna sig själva:

Nya medarbetare på kyrkogårdarna är (från vänster) Sandra, Mats och Anne Margreth

Jag heter Sandra Åkerblom och jag jobbar på kyrkogårdarna i Frenninge, Vollsjö
och Brandstad. Jag är född i Frenninge och bor nu i Brandstad med min sambo
och våra barn, som är 4 och 7 år gamla.
Jag heter Mats Andersson, är 47 år gammal och bor tillsammans med min fru i
Hörby. Jag har jobbat som styckare i många år och kände att nu var det dags för
något annat! Jag ser fram emot att få jobba utomhus på kyrkogårdarna i Vollsjö
och Brandstad.
Jag heter Anne Margreth Fredriksson, är 54 år och bor i Sövde tillsammans med
man och hund. Jag har jobbat med mat i alla tider: Jag har lagat, packat, sålt och
serverat! Jag sportar gärna, när tid finns!
Mycket välkomna säger vi till Björn, Sandra, Mats och Anne Margreth!

Stjärnorna på väg till Solkullen
för att sjunga vårsånger!
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Vägkyrka i Brandstad
Söndagen den 9 juli – söndagen 16 juli
Kyrkan och Brandstad Prästgård är öppna 12-17
Utställning av lokala hantverkare, guidning och kaffeservering
Söndagen 9 juli klockan 11.00
Gudstjänst med våra älskade sommarpsalmer
Tisdagen 11 juli klockan 19.00
Musik i sommarkväll
Ingela Bertilsson, klaviatur och Jörgen Tånnander, tvärflöjt
Kyrkkaffe
Söndagen 16 juli 11.00
Mässa
Hjärtligt välkomna!
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Musik i sommarkväll
Välkomna till Musik i sommarkväll i kyrkan varje tisdagskväll
kl 19.00, med början tisdagen 4 juli fram till den 1 augusti.
Kvällen avslutas med kaffe/the och hembakt. Fri entré.
Arr Vollsjö församling, SENSUS.
Vollsjö kyrka tisdagen den 4 juli kl. 19.00
Staffan Percy trubadur och Ingvar Albihn klaviatur

Brandstads kyrka tisdagen 11 juli kl. 19.00
Jörgen Tånnander tvärflöjt o Ingela Bertilsson klaviatur
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Öveds kyrka
tisdagen den 18 juli
kl. 19.00
Trio Noveau

Ö Kärrstorps kyrka
tisdagen den 25 juli
kl. 19.00
Systrarna Thorén och
Kristian Ramhov

Fränninge kyrka
tisdagen den 1 augusti
kl. 19.00
Spjutstorps Badorkester
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Mass of the Children
Våren 2017 präglades mer än något
annat av vårt arbete med att studera
in Mass of the Children. Barnen i
Stella Mix fick bekanta sig med
verket på sista övningen innan jul.
Vi lyssnade på musiken och övade
lite smått på några av sångerna.
Efter jul fortsatte arbetet på riktigt.
En snöig helg, i början på februari
hade vi en övernattning med Stella
Mix i församlingshemmet, då vi åt
pizza, lekte, umgicks rent allmänt och sjöng, sjöng, sjöng. Sångerna började
sätta sig. Men det var nog inte förrän vi hade haft första gemensamma repet med
Himlaröster, i slutet på februari, som alla förstod på riktigt hur fint detta skulle
kunna bli. Och den insikten gällde nog alla, både barnen och de vuxna. Den här
sortens musik var ju ny, för väldigt många. Vi övade och övade och övade och så
till slut var den STORA DAGEN inne. Att få kliva upp på dirigentpallen och
se alla förväntansfulla sångare, solister och musiker. Det var ett magiskt ögonblick. Alla sångare, så fina i nya sjalar, flugor, slipsar och tygblommor. Nu skulle
vi äntligen få framföra verket som vi jobbat för så länge. Alla tillsammans, små
och stora, burna av professionella sångsolister och musiker. Jag lyfte händerna,
blickade ut över min ljuvliga och tappra sångarskara, några sekunders absolut
tystnad. En takts inslag och så var vi igång. Tvärflöjten och harpan tog ton och
barnen började; ”Awake my soul and with the sun….”
Från djupet av mitt gamla kantorshjärta, vill jag säga Tack! Tack för att ni vågade
prova, att ni inte gav upp och att ni, när det väl var dags, gav allt och det blev
ju helt fantastiskt bra. Så mycket vi har lärt oss på detta. Det får vi ha med oss i
fortsättningen, när vi tar oss an nya sånger och projekt. Ett stort tack vill jag även
framföra till min ledning som gett mig ekonomiska resurser till att kunna genomföra detta projekt. Denna dag firade vi även Himlarösters fem-årsjubileum och i
samband med detta delades förtjänsttecken ut från Sveriges Kyrkosångsförbund.
Sångarhälsningar Ingela Bertilsson
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Utdelning av förtjänsttecken

Ingrid Andersson		
Ann-Louise Löfberg		
Arne Ström			
Kerstin Ekström		
Bengt Fredriksson		
Gunilla Nilsson			
Sven Åkerblom			
Bengt Silfwerbrand		
Eva-Karin Oldén		
Ann-Christin Håkansson
Ingrid Holmberg
Eva Alenbratt			
Anne Laxmar			
Ann-Britt Åkerblom		
Lisa Åsander			
Gunnar Nilsson		
Gerth Larsson			
Eva Persson			
Johanna Klingspor		
Berith Pålsson			
Linnea Andersson		
Alf Nilsson			
Pia Petersson			
Katarina Mårtensson		

61 år
42 år
37 år
36 år
36 år
27 år
26 år
26 år
25 år
23 år
23 år
20 år
20 år
19 år
17 år
15 år
15 år
14 år
14 år
13 år
11 år
11 år
10 år
10 år

Lena Gran			
9 år
Ann-Helen Thorén		
6 år
Anders Löfberg			
6 år
Sara Knast			
6 år
Alaa Heinsvig			
5 år
Mattias Wedin			4 år
Tommy Alatalo			
3 år
Sileh Talo			3 år
Ted Åkerlund			
2 år
Annika Hylén-Jönsson		
1 år
Lena Palmfält			
1 år
Theresa Nybo			
1 år
Elisabeth Scholl		
1 år
Hanna Ericsson		
1 år
Amarins Bouma		
1 år
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Dopfest med utdelning av nallar och dopänglar
i Fränninge den 26 februari
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Sjung mitt hjärta sjung…
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: Terminsstart 7/9
Stjärnorna: 6-årsgrupp – åk 2 kl.14-14.40
Stella Mix: åk 3 – åk 6 kl. 15-15.45
Stella Vox: åk 7 – åk 9 kl. 16-16.45
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.17.00.
Kyrkokören Himlaröster: Blandad vuxenkör från 16 år och uppåt,
kl 19-20.30, start 31/8.
Drängakören: Manskör, övar ca var tredje söndagskväll kl19-21, start 17/9.
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, 2/7 Vollsjö kyrka kl.11.00. 17/9 Vollsjö kyrka kl. 14.00.
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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KOPROJEKTET 2017

Fastekampanjen i Vollsjö församling
gav totalt 10 581 kronor,
vilket är ett utmärkt resultat!
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att utrota hungern i vår
värld genom att ge svältande familjer en möjlighet att efter genomgången
utbildning få en mjölkko från Svenska kyrkan!
Tack till alla härliga och engagerade medhjälpare i internationella gruppen,
samt till er som bakat: Lena, Lollo, Anki, Eva, Arvid, Brita, Inger,
Ingrid, Ann-Britt och Christian. Vad vore vi utan er!
Tack även till alla generösa sponsorer:
ICA Nära Vollsjö, Sune Sörenssons Bil, Blomstershoppen Vollsjö,
Vollsjö Pizzeria, Thuleslund, Vollmers Spettkaksbageri Sjöbo

Tillsammans kan vi göra skillnad!
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Mötesplatser
Öppet hus Östra Kärrstorps
församlingshem
Onsdagen 13 september kl. 13.30
Maj-Lis och Kaj-Sune Langebo,
kaffe och kakor
Maj-Lis och Kaj-Sune tycker om sång
och musik i alla former. Maj-Lis sjunger
och har gjort det i hela sitt liv, oavsett
vad hon sysslar med. Det är mycket
lättare att göra saker till en glad melodi, tycker Maj-Lis och i skolan sjöng hon
alltid i kören. Hon fuskade lite på dragspel när hon var barn men det blev inget
av med detta. Kaj-Sune, började spela piano när han var 7 år, men det var inte så
kul så det blev dragspel istället för att sedan övergå till gitarr. Andra intressen tog
så småningom överhanden, men när han var i 25-årsåldern så tog han tag i dragspelet igen och nu spelar han keyboard också, och han är ordförande i Österlens
Dragspelsklubb. Tillsammans har Maj-Lis och Kaj-Sune alltid spelat och sjungit
där hemma och nu när de är pensionärer så finns det mer utrymme för detta.
Maj-Lis är född i Vanstad och Kaj-Sune kommer från Starrarp. De träffades när
de gick på skola i Tomelilla och har varit ett par i snart 50 år.
Sopplunch i Fränninge församlingshem
Onsdagen den 20 september serverar vår utmärkta värdinna
Lena Carlsson grönsakssoppa och ärtsoppa, samt plättar med
grädde och sylt mellan klockan 11.30 och 13. Mycket välkomna!
Noaks Ark Babycafé
Måndagar och torsdagar 9-12 i Östra Kärrstorps församlingshem. Alla barn upp
till 5 år är välkomna i vuxens sällskap. Start 4 september. Ring Lena Carlsson
på 0416-301 16 om du undrar över någonting.
Miniorer
Måndagar 13.30-17 i Östra kärrstorps församlingshem. Start 4 september.
Miniorerna är för dig som går i förskoleklass och upp till 6:e klass. Skolbussen från
Fränninge skola och Vollsjö skola stannar vid församlingshemmet där Lena Carlsson
och Tova Hansson Fridh möter barnen.
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Välkomna att prova heliga danser!
Tisdagen 22 augusti och tisdagen 29 augusti
19.00 – 20.30 i Öveds kyrka
Varken förkunskaper eller anmälan behövs!
Alla är välkomna!
Vad är heliga danser?
Heliga danser introducerades i Svenska kyrkan för drygt 20 år sedan och har
växt fram i mötet med kristen mystik. Dansformen är en del av en internationell
rörelse som uppstod på 70-talet för att återta cirkeldansen som andligt uttryck.
Den kallas också ibland cirkeldans och dansas på många olika håll i Sverige.
Danserna bygger på de enkla steg som dansats genom årtusenden, steg och rörelser
som spontant uppstått bland människor och därför är lätta att lära sig. Tillsammans
med musiken ger danserna vila och livskraft. De öppnar för möjligheten att känna
tillit och närvaro och lockar, som annan dans fram vår glädje. Musiken vi dansar
till spänner över allt från Taizé, medeltida hymner, världsmusik, till jazz och klassisk
musik och kommer från många olika delar av världen.
Vi dansar i form av en cirkel, som varken har början eller slut och som är
en bild för gemenskap. Vi dansar hand i hand och rör oss runt cirkelns
gemensamma mittpunkt. Samtidigt söker var och en sitt eget centrum,
sin egen mening, det vill säga det som ytterst angår henne eller honom.
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TID FÖR STILLHET OCH MEDITATION
Heliga danser
Öveds kyrka
Tisdagen 22 augusti 19.00-20.30
Tisdagen 29 augusti 19.00-20.30
Mandala
Fränninge församlingshem
Anmälan till Katarina
Tisdagen 5 september 9.30-16.00 Stilla målardag
Lördagen 23 september 9.30 – 16.00 Undervisning
Tisdagen 24 oktober 9.30-16.00 Stilla målardag
Lördagen 25 november 9.30-16.00 Undervisning
Stilla mässa med frälsarkransen
Vollsjö kyrka
Onsdagen 27 september 19.00 Gudspärlan
Onsdagen 25 oktober 19.00 Ökenpärlan
Onsdagen 22 november Bekymmerslöshetspärlan
Vandring med Frälsarkransen
Söndagen 20 augusti 18.00
Andakt Ö Kärrstorps kyrka
och sedan vandring till Vollsjö kyrka
Korvgrillning
Hjärtligt välkomna!
Katarina Mårtensson
0706-48 86 71

16

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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KONTAKT
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.
Tel: 0416-301 07
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

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

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl 10-12.

Kyrkvaktmästare:
Arbetande förman Ola Jönsson
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

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: Björn Jernström
Fr o m den 14 augusti
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
bjorn.jernstrom@svenskakyrkan.se
Vikarierande präst: Svante Kjellen
15 juli – 6 augusti
0706-26 94 09
Komminister: Katarina Mårtensson
Vik. Kyrkoherde from 20/3
0416-300 25, sms 0706-48 86 71
katarina.martensson@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 070-84 30 208

Kyrkogårdsarbetare
under säsong mars-november:
Viggo Månsson 0706-48 86 78
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Sandra Åkerblom 0706-48 86 77
Anne Margreth Fredriksson
Mats Andersson
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

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

www.svenskakyrkan.se/vollsjo
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GUDSTJÄNSTER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

JUNI

7
11
18
24
25

JULI

2
4
5
8
9
11
16
18
23
25

ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
HELIGA TREF. DAG
11 Gudstjänst ”Livets vatten”.
Vollsjö kyrka
1 E TREFALDIGHET
11 Mässa Öveds kyrka
MIDSOMMARDAGEN
Sammanlyst med Sjöbo
JOHANNES DÖPARENS DAG
11 Gudstjänst
Gamla Prästgården Brandstad
14.00 Gudstjänst på Solkullen Vollsjö

3 E TREFALDIGHET
11 Mässa Vollsjö kyrka. Spontankören
TISDAG
19 Musik i sommarkväll Vollsjö kyrka
Staffan Percy och Ingvar Albinh		
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
KONFIRMATION
11 Ö Kärrstorps kyrka
4 E TREFALDIGHET
11.00 Gudstjänst med sommarpsalmer
Brandstads kyrka
TISDAG
19.00 Musik i sommarkväll. Brandstad
kyrka. Jörgen Tånnander och Ingela Bertilsson
APOSTLADAGEN
11 Mässa Brandstad kyrka
TISDAG
19.00 Musik i sommarkväll
Öveds kyrka. Trio Nouveau			
6 E TREFALDIGHET
11 Gudstjänst Öveds kyrka
TISDAG
19.00 Musik i sommarkväll
Ö Kärrstorps kyrka. Systrarna Thorén
och Kristian Ramhov

30

KRISTI FÖRKL. DAG
11 Mässa Vollsjö kyrka

AUGUSTI

1
2
6
13
20
27

TISDAG
19.00 Musik i sommarkväll
Fränninge kyrka. Spjutstorps badorkester
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
8 E TREFALDIGHET
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
9 E TREFALDIGHET
12 Gudstjänst Brandstads kyrka
Kaffeförsäljning och folkdansuppv.
Brandstad prästgård öppen
10 E TREFALDIGHET
18.00 Andakt Ö Kärrstorps kyrka
Pilgrimsvandring till Vollsjö kyrka.
Korvgrillning
11 E TREFALDIGHET
11 Mässa Öveds kyrka

SEPTEMBER

3
6
10
13
17
20
24

12 E TREFALDIGHET
18 Mässa Ö Kärrstorp
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
13 E TREFALDIGHET
11 Mässa Fränninge kyrka. Himlaröster
Mottagning av ky.h Björn Jernström
ONSDAG
13.30 Öppet hus Ö Kärrstorps förs.h
Maj-Lis och Kaj-Sune Langebo
14 E TREFALDIGHET
14 Mässa Vollsjö kyrka. Spontankören
ONSDAG
11.30 Sopplunch
Fränninge församlingshem		
15 E TREFALDIGHET
18 Mässa Brandstad kyrka
Inga kontanter? Du kan swisha in din
kollektgåva till 123 396 86 82
(Vollsjö Församling kollekt).
Tack för ditt bidrag!

Söndagen den 17 september
är det kyrkoval

Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år
välja vem som ska företräda dem på lokal nivå,
samt på stifts- och riks nivå, de kommande fyra åren.
På valdagen är Ågården öppen för röstning mellan 8 och 12,
samt 16 och 20. Klockan 14 firar vi mässa i Vollsjö kyrka.
Vill du förhandsrösta kan du göra det på
Pastorsexpeditionen följande dagar och tider:
tisdagen 5 september 10-12, 14-16
onsdagen 6 september 16-20
torsdagen 7 september 10-12
måndagen 11 september 10-12, 14-16
samt tisdagen 12 september 10-12, 14-16

Välkommen med din röst!
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