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I går såg jag de första vintergäcken…
Vi befinner oss i fastan, förberdelsetiden inför påsken.
Påsken en av många högtider, den största inom kristendomen.
Jag gläds över våra högtider. Julen, påsken och midsommar
som väl får räknas till de viktigaste. Högtiderna bryter av
vardagen, ger oss vila och högtid.
Musiken kring våra högtider hör till den vackraste. Maten
vi äter och dryckerna vi inmundigar fyller oss med njutning.
Jul och påsk är kristna högtider, den kristna julen fyller
fortfarande en viktig funktion i människors liv men allt färre firar den kristna
påsken i vårt land, det mest avkristnade landet i Europa. Påsken berör många
av existensens viktigaste frågor – att ge sitt liv för någon annan, dela med sig av
det vi har i överflöd, livet bortom död, kärlek istället för hat, ljuset och mörkret,
mening och hopp.
När livet förmörkas, i glädjen över vårens och försommarens ankomst, när liver
inte blir som jag tänkt mig går Gud med dig, bortom död finns liv, bortom hat
kärlek och bortom mörker ljus.
Det enda vi vet säkert om våra liv är att vi föds och vi dör. Långfredagens gudstjänst
handlar om det svåraste av allt döden och dess skuggor. I långfredagagens gudstjänst
den 25 mars kl 11 i Öveds kyrka medverkar Johanna Hydén på cello.
Arbetslaget, förtroendevalda och jag själv hoppas att du skall finna något i
församlingens liv som innebär att vi möts i påsk och i vårens tid.
JOHANNA HYDÉN
…är cellist utbildad vid Musikhögskolan i Malmö.
Hon frilansar och älskar den variation det ger, både vad
gäller att spela i olika ensembler och olika genrer, men
också de olika möten med människor som det ger.
Johanna är fast medlem i kvartetterna Friiskvartetten och
Eolí Stråkkvartett och kommer i sommar att medverka i
Skånska Operans produktion ”Askungen”.
Det är vår i vårt land och i går såg jag de första vintergäcken...
Erica Lillö
Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare
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2016 års fastekampanj pågår 7 feb–20 mars
Sms:a ordet MAT till 72905 så ger du 100 kr för allas rätt till mat

Vollsjö församling samlar in pengar till fastekampanjen
Kollekter och frivilliga gåvor
Livsloppet den 20 mars se sista sidan

Personalinformation
Vi hälsar våra gamla kyrkogårdsarbetare Viggo Månsson, Ronny Håkansson, Ola Jönsson och
Jesper Persson välkomna tillbaka till en ny säsong och önskar vår nya kyrkogårdsarbetare
Gunilla Ivarsson varmt välkommen till arbetslaget! Säsongsarbetarna på kyrkogårdarna
arbetar 8 månader med början i mars och de slutar sin anställning i november månad.

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Påsken i kyrkans rum – Ett drama i fem akter
- Från död till liv
Palmsöndagen den 20 mars
Ridande på en åsna och på ett föl ett
lastdjurs föl. Vandringsgudstjänst med
Spontankören kl 9.30 i Brandstad kyrka.
Spontankören övar från kl 8.45
– Kören är öppen för alla

Åsnan på bilden ingår i Fränninge kyrkas
påsklandskap

Skärtorsdagen den 24 mars
Det nya förbundet
– Den första nattvarden
Skärtorsdagsmässa kl 19
i Brandstad kyrka

Gammal altartavla i Vollsjö kyrka 		
som föreställer nattvardens instiftelse
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Långfredagen den 25 mars
Jesus Kristus går i döden för vår skull
Långfredagsgudstjänst kl 11 i Öveds kyrka
Cello Johanna Hydén

Ett enkelt kors

Påskdagen den 27 mars
Kristus är uppstånden – livet vänder åter
Påskdagsmässa den 27 mars kl 11 i
Fränninge kyrka
Kyrkokören Himlaröster framför sånger
från musikalen “Från liv till liv” 		

Triumfkrucifix från Brandstad kyrka

Annandag påsk den 28 mars
Mötet med den uppståndne – det godas seger och evigt liv
Frälsarkransmässa kl 16 i Vollsjö kyrka
De vackraste påskblommorna
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Vårkonsert
med

Helene Persson och Glenn Wish
Stjärnorna och Stella Mix
Torsdag 28 april kl 19.00
Fränninge 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 27 april
Onsdagen 25 maj

19.00 Doppärlan
19.00 Ökenpärlan

Mycket välkomna önskar Katarina & Ingela

Mandalamåleri i Fränning församlingshem
Stilla målardagar: Tisdagar 9.30-16.00
12 april (ingen undervisning) • 21 juni (Livets blomster)
Grundkurser: Lördag 7 maj 10.00-16.00 (undervisning)
Anmälan till Katarina Mårtensson, präst, på 0706-48 86 71
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Ett axplock ur kalendariet
APRIL
Kärlekens träd
Musikalen Kärlekens träd framförs
i Öveds kyrka den 3 april kl 11 av
Stjärnorna och Stella Mix, då även
förtjänsttecken kommer att delas ut.

Djurgudstjänst
Djurgudstjänst vid Pumphuset i
Vollsjö den 10 april kl 11. Tag med
ditt (hus)-djur och få det välsignat.
Grillfest.
Med sin guldflöjt har Jörgen
Tånnander konserterat som solist
både i Sverige och utomlands.
Jörgen har uppträtt i TV och
radiosammanhang, deltagit i flera
operaorkestrar, symfoniorkestrar
och kammarorkestrar samt vid
CD-inspelningar.
Vårkonsert den 10 april kl 18
i Öveds kyrka med Himlaröster
under ledning av kyrkomusiker
Ingela Bertilsson, Jörgen Tånnander,
tvärflöjt och Erik Källner, klaviatur.
Gratis inträde till konserten.
Kollekt tages upp till förmån för
Lions i Sjöbo.

Jörgen är född och bosatt i Malmö.
Han utbildades på stadens musikhögskola där han idag är anställd
som flöjtlärare. Jörgen har studerat
för Alain Marion och Raymond
Guiot i Paris och mottagit franska
statens stora årsstipendium samt
Premier Prix de Ville de Paris.
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Olle Adolphson
- Skånes och Stockholms visdiktare

Vårkonsert
med Helene Persson och Glenn Wish,
Stjärnorna och Stella Mix i Fränninge
kyrka torsdagen den 28 april kl 19.
Betalkonsert.

MAJ
Vårsångsgudstjänst med Drängakören
under ledning av kyrkomusiker Ingela
Bertilsson, Erik Källner, klaviatur och
Lukas Ernryd, krönikör på Ystads
Allehanda ”Släpp in ljuset” söndagen
den 8 maj kl 18 i Fränninge kyrka.

Carl-Henrik Henriz, präst emeritus
från Degeberga berättar om Olle
Adolphson, hans liv och visor med
hjälp av en del unika inspelningar
onsdagen den 20 april kl 19 i
Fränninge församlingshem.
Konfirmation
Äntligen är det dags! Konfirmation
med mässa lördagen den 23 april kl
11 i Fränninge kyrka.
Spontankören
Medverkar under ledning av
kyrkomusiker Ingela Bertilsson
söndagen den 20 mars kl 9.30 i
Brandstad kyrka och söndagen den
24 april kl 11 i Vollsjö kyrka.
Kören är öppen för alla som vill
sjunga. Vill du vara med kom till
kyrkan kl. 8.45 den 20 mars och
kl 10.15 den 24 april.
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Gudstjänst under bar himmel
med Himlaröster och Frenninge LRF.
Söndagen den 15 maj kl 11 i
Hårderupshult.
Himlaröster under ledning av
kyrkomusiker Ingela Bertilsson.
Frenninge LRF ordnar tipsrunda.
Medtag kaffekorg och sittdon.

JUNI
Invigning på Fränninge kyrkogård
Gudstjänst med invigning av askgravplatsen/askgravlunden på Fränninge
kyrkogård söndagen den 5 juni kl 11.
Ordf. i kyrkorådet Lars Ohlsson
inviger därefter serveras kaffe med
hembakat.

Vårlunch
Vårlunch i Fränninge församlingshem
onsdagen den 18 maj kl 11.30-13.
Föranmälan till pastorsexpeditionen
(120 kr).

Födelsedagsfester på Ågården
i Vollsjö
Tisdagen den 7 och onsdagen den
8 juni 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 med anmälan
kommer att gå ut.

Livets vatten
Gudstjänst vid skulpturen
Livets vatten på Vollsjö kyrkogård
söndagen den 29 maj kl 11.
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Pilgrim till fots och till cykel

Pilgrimsvandring på Kristi himmelsfärdsdag den 5 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 som barn och där han
fick inspiration till berättelsen om hur han hittade Nils Gallilé. Genom Hultet
vandrar vi vidare ner mot Klöverskulle och sedan till Fränninge kyrka (ca 5 km)
där vi firar en enkel pilgimsmässa kl 11. Efter gudstjänsten serveras lunch i Fränninge församlingshem.

Pilgrim till cykel söndagen den 22 maj Heliga trefaldighetsdag
Start: Öveds kyrka kl 9. På vägen mellan Öved och Brandstad genom vacker skog
stannar vi och avnjuter medtagen kaffekorg. Därefter beger vi oss till Brandstad
kyrka och vidare till Ö Kärrstorps kyrka för att sedan återvända till Öveds kyrka
där vi firar en enkel mässa ca kl 11. Efter mässan serveras lunch.

Symbolen för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är ett kors. Korset är inhugget i en
nisch i Lunds Domkyrkas krypta och är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors,
förmodligen från 1100-talet. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två
träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de tre
cirklarna kring korsets mitt.
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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.
20/3, 3/4 och 24/4.
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.
20/3 och 24/4.
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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Himlaröster på Gospelfest

En tidig lördagsmorgon, 30 januari, åker vi in till Malmö Live för att vara med
på Gospel Live. Spännande att få vara en del i detta fantastiska arrangemang.
1000 körsångare är anmälda och alla har övat lite i förväg på hemmaplan.
Vi blir snabbat indelade i våra olika stämmor och sångerna faller på plats, den
ena efter den andra. Att kunna leda en gospelkör är absolut ingen självklarhet.
Men idag får vi träffa den absoluta toppklassen i denna genre. Gerald T Smith
från Washington instruerar oss att utföra sångerna på ett sätt som nog ingen av
oss ens vågat drömma om.
När det är dags för konsert delas vi upp i två körer. Den ena står på scenen och
utrymmet precis bakom och ovanför. Den andra finns på plats runtom publiken,
på balkongerna, vilket gör att det blir en oerhörd upplevelse för publiken när de
plötsligt upptäcker att de är helt omringade av körsångare. Väldigt mäktigt!
Mer än en gång får jag ”ståpäls”. Det finns oändligt många versioner av Leonard
Cohens ”Halleluja”, och ibland har den kanske sjungits för ofta? Men när vi får göra
den tillsammans med Laila Adele som solist, finns det nog ingen som lämnas oberörd.
Och när kvällen avslutas med ”Happy”, med American Idol deltagaren Aaron
Marcellos skapas en nästintill euroforisk stämning.
Tusen tack, Jonas Engström och medhjälpare som tog initiativ till Gospelfesten.
Så välordnat och bra genomfört.
Det var mörkt när vi åkte hemifrån imorse och nu har mörkret lagt sig över
landskapet igen. Men inombords är jag ”happy” och väldigt glad och tacksam
över att fått chansen att vara med denna dag. Hoppas det blir en tradition, då
kommer vi som ett skott…
Ingela Bertilsson
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Tillbakablickar

Luciabilder från Öved
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Foto Linn Åkerlund

Musikgudstjänsten Noaks Ark i Vollsjö kyrka

Foto Eva Sörensson

Kördag med organist Stefan Ekblad och Himlaröster i Ö Kärrstorps församlingshem
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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 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.
16

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
Påskdagens morgon Konstnär Katarina Becka.
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.
24/3 Skärtorsdagsmässa.
Vårsånger på Solkullen
Torsdagen den 14 april kl 14 framför körerna Stjärnorna och Stella Mix under
ledning av Ingela Bertilsson Vårsånger på Solkullen.
Filmoteket/Filmklubben i Fränninge med pub
Filmoteket visar film 8 gånger per år.
Dag: 13 april
Kl: 19
Plats: Fränninge församlingshem
Film: Kvinnan i guld

Filmoteket gör sedan sommaruppehåll och återkommer i augusti med filmen
En man som heter Ove. För information: Präst Erica Lillö 0706 48 86 70.
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Frälsarkransmässa
Dag: 28/3 Jesus liv, 27/4 Doppärlan, 25/5 Ökenpärlan
Tid: kl 19 och kl 16 den 28 mars
Plats: 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: Tisdagar 12/4 (ingen undervisning), 21/6 (Livets blomster)
Grundkurser: Lördagar 7/5 (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.
Datum: 13 april och 11 maj Gäster: Kaj-Sune Langebo
För information: Värdinna Lena Carlsson 0702 71 26 00
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Ur kyrkböckerna
Avlidna

Rut Andersson
Alvin Bengtsson
Gulli Björkqvist
Bruno Carlsson
Kjell Christensson
Annely Gregorsdotter
Annie Håkansson
Lars Jönsson
Leif Karlsson
Paul Ling
Åke Lindblom
Christer Liljenberg
Margit Lund

Elliot Mårtensson
Gunhild Nilsson
Nils Erik Nilsson
Rolf Nilsson
Doris Nyström
Kjell Olofsson
Ingeborg Olsson
Hugo Palmfält
Karl-Einar Roos
Stig Rudolf
Hanna Ribbe
Saga Sandberg
Alf Vernlund
Anna-Stina Vingårdh

i en ålder av
94
94
76
60
90
65
94
89
75
89
87
66
95

Döpta

2
96
91
67
100
78
90
83
82
86
99
76
74
101

Maja Elsa Valentina Ohlson
Peter Martin Sven Pecovnik
Folke Willhelm Douglas Ramel
Gabriel Karl Gustav Rosdahl
Charlie Jimi Nesta Roos
Noel Charlie Andreas Roos
Wilmer Gustav Rosvall
Wilma Anna Jennifer Sturesson
Iris Minéa Sofie Theodorsson
Linus Benjamin Liam Wagner
Sigrun Ariane Fredrika van der Ley

Hedda Hilda Svea Andersson
Elias Arvid Andrée Carlsson
Livia Yazmine Ekberg
Ida Klara Linnea Fritzson
Lina Freja Hedlund Vollmer
Karl Fredrik Hedlund Vollmer
Theo Philip Kempe
Maja Elsa Desirée Korsberg
Hans Vincent Qvick Svensson
Elke Malda
Karla Maria Nilsson Appelin

Vigda
Johan Nybin och Therese Andersson
Sven Blomqvist och Cicero Barrosso
Roland Cassel och Ingela Nilsson
Sebastian Nilsson och Alexandra Gunnarsson
Linus Palm och Felicia Ekberg
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(Reservation mot eventuella felskrivningar)

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 Katarian 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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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?
Konfaläsning för dig som är 14-15 år. Vi har terminsläsning som börjar på hösten
varje år och sedan är det konfirmation någon gång i april/maj. Inför varje hösttermin
skickar vi ut ett personligt brev till alla ungdomar som har åldern inne. Om du inte
har fått något brev hör av dig till konfirmandledare Lena Carlsson 0416 301 07
så ordnar vi det.
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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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Konfirmanderna på utflykt i Köpenhamn

Foto Linn Åkerlund

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

MARS

20
24
25
27
28

Palmsöndagen
9.30 Vandringsgudstjänst
Brandstad kyrka Livsloppet
Skärtorsdagen
14 Skärtorsdagsmässa Solkullen, Vollsjö
19 Skärtorsdagsmässa Brandstad kyrka
Långfredagen
11 Långfredagsgudstjänst Öveds kyrka
Påskdagen
11 Påskdagsmässa Fränninge kyrka
Annandag påsk
16 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka

APRIL

3
10
17
23
24
27
28

2 i påsktiden
11 Gudstjänst Kärlekens träd Öveds kyrka
3 i påsktiden
11 Djurgudstjänst Pumphuset Vollsjö
18 Konsert med Lions Öveds kyrka
4 i påsktiden
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
Lördag
11 Konfirmation med mässa
Fränninge kyrka
5 i påsktiden
11 Mässa Vollsjö kyrka
Onsdag
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
Torsdag
19 Vårkonsert Fränninge kyrka
Inträde

MAJ

1
5
8
15
22
25
29

Bönsöndagen
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
Kristi himmelsf. dag
Pilgrimsgtj. Start i Starrarp kl 9
Söndag före pingst
18 Vårsångsgudstjänst
Fränninge kyrka
Pingstdagen
11 Gudstjänst under bar himmel
Hårderupshult
Heliga trefald.h.dag
9 Pilgrim till cykel Öveds kyrka
Onsdag
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
1 e tref
Gudstjänst Livets vatten
Vollsjö kyrkogård

JUNI

5
12

2 e tref
11 Invigningsgudstjänst
Askgravlunden/askgravplatsen
Fränninge kyrkogård
3 e tref
11 Mässa Ö Kärrstorp

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

– för allas rätt till mat
SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr
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