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EN DEL AV ALLT!
Vi människor gör avtryck. Vi gör avtryck när vi möter
andra människor, vi gör avtryck på vår omgivning,
på vår miljö. I sommar har det varit varmt och det
har brunnit på många platser i vårt land. Vi har delat
detta problem med många andra länder i vår värld.
Vi är en del av det som sker i världen runt omkring,
i stort och smått. För många blir sommarens torka
ett stort problem med sämre skördar och brist på
foder till djuren. Vi är sårbara och då gäller det att
vi tillsammans som medmänniskor stöttar varandra.
Jesus gjorde avtryck på världen. Ett avtryck för 2000 år sedan som gör att vi som
församling idag ﬁnns till. Ett avtryck som gör att kristna människor ﬁnns över hela
världen och möts till gudstjänst varje söndag. Vi möts också i vår Svenska kyrka och
i alla kristna kyrkor i Sverige och i världen. Utan gudstjänst ingen församling.
På mittuppslaget i detta församlingsblad ﬁnns två bilder från det Heliga Landet.
En exteriörbild på Uppståndelsekyrkan i Jerusalem. Här inne ﬁnns Golgataklippan
där Jesus korsfästes och Jesu grav. Den andra bilden visar gudstjänst på 1 advent hos
Birgittasystrarna i Betlehem. Jerusalem och Betlehem, två orter som har gjort avtryck
i världshistorien. De andra två bilderna visar en glimt av församlingens liv, gudstjänst
och körgemenskap. Så vad är kyrkan för dig? Dop, bröllop, konﬁrmation, begravning,
mässa, bön, ljuständning, gemenskap? Allt hänger samman när vi bygger församling.
I församlingsbladet kan du idag läsa om möjligheten att samtala med någon av oss
präster. Vi har en unik tystnadsplikt. I församlingen slutar och börjar medarbetare
och vi avtackar och tar emot.
Jag ger dig en inbjudan till kyrkkaffe och samtal efter gudstjänsten vid två tillfällen i
höst. Vi inbjuder till Öppet hus, ﬁlmvisning, körer och sist men absolut inte minst,
välkommen till gudstjänst!
Din församling erbjuder gemenskap och närvaro där just Du är viktig.
Välkommen till Din församling!
Varma Hälsningar
Björn Jernström
Kyrkoherde
Ansvarig utgivare
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Personalnytt

Katarina slutar sin tjänst hos oss i Vollsjö församling. Församlingen med personal
och förtroendevalda tackar henne för de ﬁna insatser hon gjort under sina tre år
som församlingspräst. Vi önskar henne all välsignelse och välgång i sin nya tjänst i
Sjöbo församling. Katarina avtackas i mässan som vi ﬁrar i Vollsjö kyrka den
30 september kl 11. Efter mässan bjuder församlingen på kyrksnittar.
Välkomnande av Johan
Pastorsadjunkt Johan Ask har arbetat hos oss några månader nu och vi
välkomnar honom i mässan den 30 september i Vollsjö kyrka kl 11.

Välkommen Niclas Thoor
Niclas är församlingens nya heltidsanställda präst. Han börjar 1 oktober
hos oss. Niclas kommer att vara föräldraledig till stor del till och med
februari 2019 men han kommer att tjänstgöra en del helger samt ha hand
om vår konﬁrmandgrupp. Varmt välkommen till Vollsjö församling Niclas!
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Dig. Mottagning äger rum i
gudstjänsten 1 advent.
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Mottagning 1advent kl 11 i Fränninge kyrka
Vem är nu Niclas Thoor?
Det korta svaret, blir ju;
Det är jag! Det lite längre,
om en inte vågar komma
fram och prata på en gång, är:
En norrlandsfödd 08a (dvs.
"Stockholmare") som är bosatt
i Lund sedan 25 år.
Med passion för ﬁlm och resor
och ett tämligen nyfunnet
intresse för cykling, långa
distanser.
Läser lika gärna historiska
romaner om kända kejsare,
som sci-ﬁ noveller.

Som präst, strävar jag alltid efter att få människor att känna sig delaktiga och
sedda. Det är lika viktigt, att se ett syskon till barnet som ska döpas, som att
anhöriga till en avliden människa känner igen sig i ett griftetal.
Jag gillar att arbeta med både barn och ungdomar, då det är fantastiska
tillfällen att lära sig nya saker och hålla sig ajour med vad som är "inne".
Självklart gillar jag också att samtala med och arbeta tillsammans med äldre
människor, då andras erfarenheter kan berika mina.
Två barn har jag med min fru och två små katter stryker omkring och livar
upp vårt hem. Vill ni veta mer - fråga! För jag älskar att prata och lära känna
nya vänner. Ses kanske i höst?
Niclas Thoor

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Skördetid i Vollsjö församling
10 oktober Skördegudstjänst
i Brandstad kyrka kl 18.30

14 oktober Skördegudstjänst
i Fränninge kyrkan kl 11.00

17 oktober Skördegudstjänst
i Östra Kärrstorps kyrka kl 18.30

Inbjudan till Gudstjänstsamtal
Jag vill inbjuda till samtal efter gudstjänst vid två tillfällen under hösten.
I kristna församlingar är gudstjänsten centrum. Gudstjänst har ﬁrats i kristna
församlingar i två tusen år, överallt i världen, i olika traditioner på olika språk.
Varje söndag och helgdag gör vi som miljoner människor i världen, ﬁrar
gudstjänst. I Sverige var det under 2017 totalt 3,9 miljoner gudstjänstﬁrare
under året i Svenska kyrkans församlingar. I gudstjänsten läser vi bibeltexter,
predikar, ber och ofta ﬁrar vi nattvard. Jag vill inbjuda Dig, oavsett om Du är
en rutinerad gudstjänstﬁrare eller om Du är helt ny i sammanhanget till ett
efter gudstjänstsamtal. Jag ﬁxar ett enkelt kyrkkaffe. Vi tittar tillsammans på
de texter som har varit söndagens tema. Vad betyder texterna egentligen? Vad
innehöll predikan? Håller Du med eller inte? Låt oss tillsammans damma av
texterna och använda dem i våra liv. Låt oss samtala om kristen tro och sökande. Välkommen till två tillfällen med eftergudstjänstsamtal.
14 oktober. Samtal efter Skördegudstjänsten i Fränninge
16 december 3e advent samtal efter mässan i Fränninge
Björn Jernström, kyrkoherde
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I Allhelgonatid
Inför Allhelgonahelgen smyckar många sina anhörigas
gravar. Kyrkogårdarna dekorerar med blommor och ljus.
Församlingen vill gärna bevara och uppmärksamma
denna tradition. Fredagen den 2 november är alla
församlingens fem kyrkor öppna kl 10-16 för stillhet,
enskild andakt och ljuständning. Många frivilliga krafter
hjälper till och serverar kaffe denna dag.

Mässa i allhelgonatid
3 november kl 11 i Vollsjö kyrka.
Minnesgudstjänst
4 november kl 18 i Östra Kärrstorps kyrka.
Kyrkokören Himlaröster under ledning av Ingela Bertilsson.

Tystnadsplikten
Vi präster i församlingen välkomnar gärna till enskilda samtal. Dessa samtal sker i
avskildhet och är kostnadsfria. I vardagen stöter vi alla på bekymmer, problem och
kanske också livsfrågor av andlig karaktär. Då kan det uppstå ett behov av ett samtal
med någon som står oss nära och som lyssnar. Ibland räcker inte det eller så berör
problemet någon av dem som står en nära. Vilket kan göra samtalet svårt eller omöjligt.
Då kan vi präster fungera som en samtalspartner. En fördel för dig är att du inte
behöver vänta särskilt länge för ett enskilt samtal med en präst. Problem har en
tendens att växa ju längre tiden går och blir därmed en tyngre börda för dig.
Vad som är unikt med ett samtal med en präst är tystnadsplikten som är absolut. Vad
innebär denna tystnadsplikt? Prästen får inte avslöja något som sägs under samtalet
och får inte heller nämna det i andra sammanhang. Det är inte tillåtet för prästen att
ens avslöja att där har ägt rum ett sådant samtal med dig. Prästens tystnad angående
samtalet är livslång för prästen. Den som har haft ett sådant samtal kan därför känna
sig trygg att vad som sagts stannar mellan hen och prästen. Tystnadsplikten är absolut
och ﬁnns ingen annanstans i vårt samhälle.
Om du känner ett behov av ett lyssnande öra och ett stödjande samtal. Då ﬁnns vi
präster i församlingen till för dig. Ett samtal kan lätta det som tynger dig och ge dig
möjligheten att ﬁnna en väg ut ur ditt problem.
Hör av dig. Vi lyssnar.
Johan Ask
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Mötesplatser
Öppet hus
Det bjudes på musikunderhållning, hembakt
och kaffe i Östra Kärrstorps församlingshem
följande onsdagar klockan 13.30:
Sven Ulatofta 10 oktober
Kaj Wirenbook 14 november
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

Sven Ulatofta

Sopplunch i Fränninge församlingshem kl 11.30
Onsdagen den 19 september, 17 oktober och 21 november. Varmt välkomna.
Filmvisning i Fränninge församlingshem kl 19
Vi möts den 3 oktober, 7 november och 11 december.
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.
Stjärnorna och Stella Mix
För information om våra barnkörer se sidan 10
Dansa kring granen.... men hur gör man?
Välkommen till församlingshemmet i Fränninge tis 27/11 kl.19.00.
9.00.
Nils-Ove Persson spelar dragspel och Britt visar oss turerna.
Barn och vuxna, ta chansen!
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Adventsgudstjänst hos Birgittasystrarna i Betlehem

Uppståndelsekyrkan i Jerusalem
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Körresa till Västervik

Spontankören vid gudstjänst i Östra Kärrstorps kyrka
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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.
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, 9 september Fränninge kl 11.00. 14 oktober Fränninge kl 11.00
25 november Brandstad kl 11.00. 9 december Brandstads prästgård 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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Vollsjö Vocalensemble
I jul kommer vi att starta upp en ny projektkör,
Vollsjö Vocalensemble. Till denna kör söker vi dig
som vill öva fem onsdagar och framföra julkantaten
”Här kommer nu ett änglabud” av Arne Dagsvik,
för kör, tvärﬂöjt, oboe och orgel i Vollsjö kyrka
söndagen 30 december kl.18.00.
Vi kommer att öva kl 19.00-21.00
den 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 och 19/12.
Välkommen med din anmälan hälsar
Ingela Bertilsson 0706-488672

Kalendarium
Lördagen 15/9 Körshow med Vocal
Six, Himlaröster och Drängakören
i Fränninge kyrka kl. 19.00

Onsdagen 24/10 FN-gudstjänst
tillsammans med Vollsjö Scoutkår
i Vollsjö kyrka kl. 18.30. Fackeltåg
avgår från Vollsjö Torg kl. 18.00.
Scouterna bjuder på kaffe efteråt
på Kristinedal.

Onsdagen 10/10 Skördegudstjänst
i Brandstads kyrka kl. 18.30. Barnen
från Brandstads förskola sjunger,
efteråt inbjuds till kyrkkaffe i
sockenstugan.

Lördag 3/ll Mässa i Allhelgonatid
med extra orgel i Vollsjö kyrka
kl. 11.00.

Söndagen 14/10 Skördegudstjänst
i Fränninge kyrka kl. 11.00. Sång av
Spontankören. Efteråt Kyrkkaffe.

Söndag 4/11 Minnesgudstjänst
i Ö Kärrstorp kl.18.00.
Sång av Himlaröster.

Onsdagen 17/10 Skördegudstjänst
i Ö Kärrstorps kyrka kl. 18.30.
Sång av Stjärnorna och Stella Mix.
Efteråt Kyrkkaffe.

Torsdag 29/11 ”I Juletid”
i Fränninge kyrka kl. 19.30.
Söndag 2/12 Första Advent
i Fränninge kyrka kl. 11.00.
Sång av Himlaröster.
Trumpet Johan Elmqvist.

Lördagen 20/10 sjunger ungdomar
från Stella Mix på SjungGung i
Lund.
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Sång på väg
När rapsen stod i blom och sommaren stod för dörren packade kyrkokören
resväskorna och for på körresa till Östergötland. Gert körde kör och Ingela
dirigerade Himlaröster.
Tillsammans med Nykils kyrkokör i Gammalkils vackra kyrka höll vi en
konsert och där stämde vi bl a in i O Klang och jubeltid, I det fria och Ave
Verum corpus natum. Flygel och orgel trakterades av virtuosen Gösta Nylund
och vi ﬁck alla njuta verk av Sinding och Peterson-Berger.
Men dessförinnan hade vi besökt Löts Gårdsmejeri, som producerar genuina
östgötska mejeriprodukter från gårdens mjölkgetter, välsmakande produkter
som säljs i utvalda butiker och restauranger. Vi imponerades av gården, ﬁck
en intressant förevisning av ägaren och hälsade glatt på gårdens välmående
och ibland väl närgångna – eller hur Ingrid? – getter. Ostar, smör och grädde
avnjöts och inhandlades.
I Linköping besökte vi Domkyrkan med det skira konstverket Livets träd och
infällt i golvet Frälsarkransens budskap, Gamla Linköping som berättar om en
stad för 100 år sen och Flygvapenmuseet.
En av kvällarna inbjöds vi till en kväll vid kolmilan. Denna kväll blev resans
höjdpunkt med en sjungande smed, egentillverkade kolbullar, smideshantverk
och allsång under björken.
Petri kyrka i Västervik välkomnar varmt och gemytligt sina gudstjänstdeltagare
med ﬁka i gången och kören sitter på fasta körstolar längst fram i kyrkan.
Vi deltog i högmässan och sjöng bl a The lord is my shepherd, Som barn i ditt
hus och Välsignelsen.
Vårt motell Sjögestad hade byggts på 1950-talet efter amerikansk modell –
lång husrad med plats för bilen framför, men rummen var nyrenoverade, så
moderna att det tog tid att förstå hur man skulle få vatten i duschen.
Som sista programpunkt stod glasspaus. Paula - som har bra koll på Sveriges
bästa glassar – rekommenderade Glassiären i Karlskrona och är därmed
utnämnd till körens glassigaste. Vilka stora, goda glassar!
Det är med glädje och tacksamhet vi medresenärer inser vilka olika tursamma
tillfälligheter och allt arbete som möjliggör en sådan unik resa. Ingelas syster
dirigerar Nykils kyrkokör, som består av varma gästvänliga körmedlemmar,
hennes systerdotter är kyrkomusiker i Petri kyrka i Västervik och i vår kör har
vi en trygg och skicklig busschaufför som ställer upp och kör oss. Stort TACK
till alla som möjliggjorde vår minnesrika körresa.
För Himlaröster genom Kerstin Ekström
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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
www.svenskakyrkan.se/vollsjo

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

Expeditionen är öppen torsd. kl 10-12.

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

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: Katarina Mårtensson
t.om 30 september
0416-300 25, sms 0706-48 86 71
katarina.martensson@svenskakyrkan.se
Komminister: Niclas Thoor
From 1 oktober
0416-300 25 sms 0706-48 86 71
niclas.thoor@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

Pastorsadjunkt: Johan Ask
0706-39 36 14
johan.ask@svenskakyrkan.se
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
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GUDSTJÄNSTER OCH AKTIVITETER I VOLLSJÖ FÖRSAMLING

SEPTEMBER

16

Mässa
Brandstad kyrka 11

19
23
30

Sopplunch
Fränninge församlingshem 11.30

NOVEMBER

3
4
7
11
14
18
21
25

Mässa Öveds kyrka 11
Mässa Vollsjö kyrka
Avtackning av Katarina Mårtensson
och mottagning av Johan Ask

OKTOBER

3
7
10

Andakt på Solkullen 14
Mässa Östra Kärrstorps kyrka 11
Öppet hus
Östra Kärrstorp kl 13.30
Skördegudstjänst
Brandstad kyrka 18.30

14

Skördegudstjänst
Fränninge kyrka 11
Spontankören. Kyrkkaffe

17

Sopplunch
Fränninge församlingshem 11.30
Skördegudstjänst
Ö Kärrstorp 18.30
Stjärnorna och Stella mix. Kyrkkaffe

21

Mässa Brandstad kyrka 11

24

FN gudstjänst
Vollsjö kyrka kl 18.30.
Scouterna bjuder på kaffe

28

Lördag Mässa i Allhelgonatid
Vollsjö kyrka 11
Minnesgudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka, Himlaröster 18
Andakt Solkullen 14
Mässa Brandstad kyrka 11
Öppet hus Östra Kärrstorp kl 13.30

Gudstjänst Vollsjö kyrka 11
Sopplunch
Fränninge församlingshem 11.30
Mässa Brandstad kyrka 11

DECEMBER

2

1 advent, gudstjänst
Fränninge kyrka 11
Himlaröster. Mottagning av Niclas Thoor

Gudstjänster i Vollsjö församling
Gudstjänst Öveds kyrka 11

Med reservation för ändringar av tid och plats (kyrka)
– OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
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Allhelgona i Vollsjö församling
Vi ska ses igen
Jag har en tro som ger mig tröst och styrka. Att vi ska ses igen
när tiden tagit slut. Trots att skiljas var så svårt så vet jag att
du lever i ett ljus i det hemmet vi kallar Faderns hus.
Anders Börjesson
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