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VÄXTKRAFT
Har du en längtan?
Det har varit en ovanligt långdragen vinter. Påsken
blev kall men nu växer det så det knakar ute i naturen.
Jag har längtat efter vårens spirande grönska. Rapsen
börjar så smått bli gul utanför mitt fönster, ett gott
tecken.
Vi skulle kunna prata om väder och vind, vinter och
vår och längtan efter det ena och det andra men nu
tänker jag på en annan längtan. Längtan efter det
som har ett andligt perspektiv. Om vi tittar rakt upp
i himlen en stjärnklar kväll eller ser ett reportage om det nya rymdteleskopet Gaia
som har skickats upp för att utforska vår galax så tycker jag att de eviga frågorna lätt
dyker upp. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg och vad händer sedan? Frågor om
en skapare, en Gud som verkar i vår värld, en relation till tro, tvivel, trygghet och
tillit tror jag vi alla bär med oss i livet. Kanske inte alltid, ibland rusar livet med hög
fart och det andliga perspektivet på vår tillvaro kanske inte kommer i första hand.
Jag är övertygad om att vi alla ibland behöver reﬂektera över tillvarons djupare ting.
Fina Vollsjö församling är en gemenskap med ca 2300 kyrkotillhöriga. Tillsammans
kan vi vårda alla våra ﬁna kyrkogårdar och kyrkor, tillsammans kan vi se till så att vi
kan ﬁra, dop, vigslar, konﬁrmation, gudstjänster och följa våra församlingsbor till den
sista vilan. Tillsammans kan Vollsjö församling erbjuda ett härligt körliv och konserter.
Vi har träffar av många olika slag för små och stora där alla är lika välkomna och vi
kan också stötta och hjälpa dem som har det svårt i livet.
Vi ﬁrar gudstjänster tillsammans och nyﬁket kan vi reﬂektera över det andliga
perspektivet på livet, nyﬁket kan vi bygga relation med varandra och med Gud.
Församlingen är en växtplats som erbjuder Dig som församlingsbo en mängd olika
gemenskapsformer, här kan vi växa som människor.

Välkommen till Vår församling!
Varma Hälsningar
Björn Jernström
Kyrkoherde
Ansvarig utgivare
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Ny personal

Vi hälsar våra nya säsongsanställda vaktmästare välkomna till församlingen.
Ni gör ett stort arbete för att hålla våra kyrkogårdar i ﬁnt skick. Ni gör ett
viktigt arbete i mötet med alla som besöker våra kyrkogårdar.
Tomas Jönsson, Lena Nyman, Elina Olsson.

Vi hälsar Johan välkommen till vår församling
Hej,
Mitt namn är Johan Ask och jag är en bondeson
från Söderslätt som kommer att göra mitt
missiv år som pastorsadjunkt i Vollsjö församling. Man skulle kunna säga att min resa till
att bli präst började här ute. Det var under en
promenad med hunden i Sommarbyn som
jag ﬁck mitt kall till att bli präst i början av
90-talet. Nu är jag tillbaka där det hela började
och det betyder mycket för mig att få jobba
här i Vollsjö församling.
Allt gott.
Johan
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Hälsning från kyrkorådets ordförande
När jag skriver detta har det gått fyra månader sedan jag tog över ordförandeskapet i kyrkorådet. Ett mycket intressant och givande uppdrag. Naturligtvis
saknar jag den erfarenhet och kunskap min företrädare Lars Ohlsson besatt
efter 16 år på posten. Jag håller sakteligen på att lära mig. God hjälp har jag
av mina kollegor i kyrkorådet där det ﬁnns en stor och bred kompetens.
Dessutom har vi i församlingen en fantastisk personalstab som jag kan luta
mig mot och nämnde Lars Ohlsson bistår vänligt med råd och hjälp.
Tack till er alla! Ingen nämnd och ingen glömd.
Planerade arbeten på våra kyrkor och kyrkogårdar fortgår.
Vollsjö kyrka kommer under sommaren att repareras och målas utvändigt.
Vi har också påbörjat ansökningsarbetet, vilket tar sin tid, med att få göra
nödvändiga reparationer på kör och gångvägar på Vollsjö kyrkogård.
Vi kommer också göra en uppfräschning av minneslunden här.
Nu hoppas jag att vi ses under sommaren på någon av församlingens aktiviteter.
Vänliga hälsningar
Yvonne Nilsson
Vollsjö församling består från 2018 av följande ledamöter
Yvonne Nilsson ordf
Sven Åkerblom v ordf
Bo Mårtensson
Ann-Louise Löfberg
Monica Rörstam
Jan Håkansson
Barbro Johansson
Bengt Mårtensson
Eva Sörensson
Christian Persson

Ersättare i kyrkorådet
Arvid Persson
Per-Åke Henriksson
Ingrid Berntsson-Irhammar
Anders Söberg
Bengt Silfwerbrand
Jan-Erik Andersson
Helena Ohlsson
Staffan Birkegård
Allan Backson
Ann-Britt Åkerblom

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Fasteinsamlingen 2018: RES DIG STARKARE

Resultat
Församlingsafton 23 januari
Kollekt Fastlagssöndagen
Fastesoppa 21 februari
Öppet hus 14 mars
Kollekt 4 mars
Kollekt Palmsöndagen
Sammanlagt

1240 kr
850 kr
1852 kr
1368 kr
307 kr
1699 kr
7761 kr

Stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till insamlingen.
Lena, Lollo, Anki, Eva, Arvid, Ingrid, Ann-Britt och Christian.
Tack även till alla generösa sponsorer:
ICA Nära Vollsjö, Sune Sörenssons Bil, Blomstershopen Vollsjö, Thuleslund,
Vollmers Spettkaksbageri Sjöbo, Eva och Sune Sörensson
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Musik i sommarkväll i Vollsjö församling
**********************************
Arr Vollsjö församling SENSUS
Kaffe/the med hembakt serveras efteråt på kyrkbacken
Fri entré

Tisdagen 3 juli kl.19.00 i Vollsjö kyrka
Zion Gospel, under ledning av Hallfridur Kristensson

Tisdagen 10 juli kl.19.00 Fränninge kyrka
Systrarna Thorén och Kristian Ramhov
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Tisdagen 17 juli kl.19.00 i Öveds kyrka
Österlens Dragspelsklubb

Tisdagen 24 juli kl.19.00 i Brandstads kyrka
Jörgen Tånnander Tvärﬂöjt och Ingela Bertilsson Piano

Tisdagen 31 juli kl. 19.00 i Ö Kärrstorps kyrka
Himmelska ﬂöjter med Flauto Dolce
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Mandala

8

amålning
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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:
Stjärnorna: 6 årsgrupp - åk 1 kl. 14-14.40. Start 4/10
Stella Mix: åk 2 - åk 6 kl. 15-16.00. Start 4/10

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.
Start 30/8
Drängakören: Manskör, övar ca var tredje söndagskväll kl. 19-21. Start 2/9
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, 3/6 i Ö Kärrstorp kl.11.00.
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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Mötesplatser
Öppet hus
Det bjudes på musikunderhållning, hembakt
och kaffe i Östra Kärrstorps församlingshem följande
onsdagar klockan 13.30:
12 september, Margaretha och Urban Ringheim

Noaks ark babycafé
Dag: Måndagar och torsdagar
Tid: 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
Start 3/9

Miniorer
Dag: Måndagar
Tid: 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.
Start 3/9
Stjärnorna och Stella Mix
För information om våra barnkörer se sidan 10
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Sommaren i Vollsjö församling
JUNI
23/6
Midsommargudstjänst
på Solkullen, Vollsjö
kl l4.

24/6 Gudstjänst
under bar himmel kl 11 i Brandstad
prästgårds trädgård. Vid regn i
Brandstad kyrka. Tag med egen ﬁkakorg.

JULI
Vägkyrka i Öved 15-22 juli.
Se baksidan av bladet
AUGUSTI
29/7 Gudstjänst
Skartofta kyrkoruin kl 11,
medtag egen kaffekorg. Vid regn
blir gudstjänsten i Öveds kyrka.
12/8 Hemvändardag
i Brandstad kl 12-16
Färs Härads hembygdsförening
och Vollsjö församling anordnar
Kulturdag i Brandstad.

Tack från Lars Ohlsson
Mitt varma tack till alla inblandade och närvarande i samband med min
avtackning den 11 mars i Fränninge kyrka och församlingshem. Tack för
vackra blommor, presenter och inte minst känslosamma tal.
Varma hälsningar
Lars Ohlsson
Tidigare ordförande i kyrkorådet

Rättelse
Under rubriken ”Ur kyrkböckerna” i förra numret
blev det fel uppgifter. Rätt uppgifter under avlidna är:
Kerstin Hansson 77 år.
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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
Mats Andersson
0416-301 12, sms 0706-48 86 76
Sandra Åkerblom
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
0416-300 24, sms 0706-48 86 70
bjorn.jernstrom@svenskakyrkan.se
Komminister: Katarina Mårtensson
0416-300 25, sms 0706-48 86 71
katarina.martensson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer
Åke Olsson
0416 – 301 07
ake.g.olsson@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 070-84 30 208

Under säsongen 19 mars-16 november
Vollsjö kyrkogård 0706-48 86 75
Brandstad kyrkogård 0706-48 86 77
Öveds kyrkogård 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:
Varje natt 21.00-06.00
Tel 112
Chatt: mån - tors kl. 20-24
Digitalt brev: svar inom 24 h

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson
0416-301 06, sms 0706 – 48 86 72
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

www.svenskakyrkan.se/vollsjo
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GUDSTJÄNSTER OCH AKTIVITETER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

MAJ

27

13
17
23
24
30

Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Mässa
sammanlyst med Sjöbo församling.
Ilstorps kyrka kl 11
Andakt Solkullen kl 14
Mässa Fränninge kyrka kl 11
Midsommardagen
Gudstjänst Solkullen kl 14
Gudstjänst
Prästgårdens trädgård i Brandstad kl 11
Konﬁrmation Fränninge kyrka kl 11

JULI

1
3
4
8
10

15-22

15
17
19
22

Musik i sommarkväll
Brandstad kyrka Jörgen Tånnander
och Ingela Bertilsson kl 19

29
31

Gudstjänst Skartofta kyrkoruin,
medtag egen kaffekorg kl 11

Mässa Vollsjö kyrka kl 11

JUNI

3
10

24

Musik i sommarkväll
Östra Kärrstorps kyrka Flauto Dolce kl 19

AUGUSTI

1
5
12
19
26

Andakt på Solkullen kl 14
Mässa Fränninge kyrka kl 18
Gudstjänst Brandstad
Kulturdag med hemvändardag kl 11
Mässa Öveds kyrka kl 11
Mässa Vollsjö kyrka kl 11

SEPTEMBER
Mässa Östra kärrstorps kyrka kl 11
Musik i sommarkväll Zion Gospel
Vollsjö kyrka kl 19
Andakt Solkullen kl 14
Mässa Vollsjö kyrka kl 11
Musik i sommarkväll
Fränninge kyrka. Systrarna Thorén kl 19
Vägkyrka i Öved
Mässa
Öveds kyrka, kaffe och våfﬂor kl 11
Musik i sommarkväll Öveds kyrka
Österlens dragspelsklubb kl 19
Musik med Kaj Wirenbok
Öveds kyrka, korvgrillning kl 18
Mässa Öveds kyrka kl 11

2
5
9
12
15
16
19

Mässa Östra Kärrstorps kyrka kl 11
Andakt Solkullen kl 14
Mässa Fränninge kyrka kl 11
Öppet hus
Östra Kärrstorps församlingshem,
Margaretha och Urban Ringheim kl 13.30
Konsert Himlaröster, Drängakören och
Vocal six, Fränninge kyrka kl 19
Mässa Brandstad kyrka kl 11
Sopplunch
Fränninge församlingshem kl 11.30

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. Helst dagen innan.

Vägkyrka i Öved
Söndagen den 15 juli – Söndagen 22 juli
....................................................................................................
Kyrkan är öppen kl 12 - 17 måndag - lördag
Utställning av lokala konsthantverkare, guidning och kaffeservering
Söndagen 15 juli kl 11.00
Mässa i Öveds kyrka
Kaffe och våfﬂor
Tisdagen 17 juli kl 19.00
Musik i sommarkväll ”Österlens dragspelsklubb”
Kyrkkaffe
Torsdagen 19 juli kl 18.00
Musik med Kaj och korvgrillning
Söndagen 22 juli kl 14.00
Mässa Öveds kyrka
Hjärtligt välkomna!
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