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HÖST
10 september Vollsjö. Det är sagolikt vackert. Solen skiner,
himlen är klarblå och temperaturen överstiger 20 grader. Långt
från höstrusk alltså. Enligt kalendern är september vår första
höstmånad. Då ska lågtrycken sätta full fart in över landet och
bjuda på både regn och blåst, riktigt höstväder, men så behöver
det inte vara varje år. Den meteorologiska definitionen av höst
är att dygnsmedeltemperaturen ska vara sjunkande och ligga
mellan 0 och 10 plusgrader.
De flesta av oss är nu tillbaka efter sommaren. Vardagen tar åter form. Kurser, skola,
föreningsverksamhet är åter igång. I Vollsjö församlings Kyrkblad kan du läsa om vad
som finns till buds under hösten. Som vanligt är det en blandad kompott av möten,
stämmor och klanger, färg och form, bön och psalm. Från och med Allhelgona och fram
t om mars månad prövar vi att fira flertalet av våra huvudgudstjänster i Brandstad kyrka.
10 september Vollsjö. Det är sommar ute men så sakteliga väntar hösten med sin
enorma färgprakt i skog och natur. Ännu är mitt träd utanför fönstret i Vollsjö grönt
men snart kommer det spraka i rött och guld. Tomas Tranströmmer en av våra stora
svenska poeter har naturligtvis diktat om hösten.
Trädet och skyn ur Den halvfärdiga himlen
Det går ett träd omkring i regnet,
skyndar förbi oss i det skvalande grå.
Det har ett ärende. Det hämtar liv ur regnet
som en koltrast i en fruktträdgård.
Då regnet upphör stannar trädet.
Det skymtar rakt, stilla i klara nätter
i väntan liksom vi på ögonblicket
då snöflingorna slår ut i rymden
Erica Lillö, Kyrkoherde i Vollsjö församling
Ansvarig utgivare

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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INSAMLING TLL VÄRLDENS BARN 2016
I VOLLSJÖ FÖRSAMLING
Ditt engagemang räddar liv.
Plötsligt kommer verkligheten nära och tvingar oss att tänka till.
Ingen gåva och inget engagemang är för litet.
Det gäller bara att vi är många som gör något.

Bössinsamling på Vollsjö torg 1 oktober kl 9-12
Brödförsäljning Vollsjö torg 8 oktober kl 9-12
Alla intäkter går till Världens Barn
Riksinsamlingen går av stapeln under två helger i oktober
Lördagarna 1 och 8 oktober är de stora nationella insamlingsdagarna
Den 7 oktober blir det stor insamlingsgala i SVT1 och
SR P4:s kanaler engagerar över hela Sverige.
Internationella gruppen i Vollsjö församling
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Skördetid i Vollsjö församling
5 Oktober Brandstad kyrka kl 18.30
Skördegudstjänst
Barn och personal från föräldra-kooperativet i Brandstad medverkar med sång
under ledning av kyrkomusiker Ingela Bertilsson. Vollsjö församling smyckar kyrkan.
Röda korset serverar Skördekaffe i Brandstad sockenstuga.

9 Oktober Fränninge kyrka kl 11
Skördemässa
Kyrkokören Himlaröster medverkar under ledning av Ingela Bertilsson.
Ideella smyckar kyrkan. Mingelkaffe.

12 Oktober Ö Kärrstorps kyrka kl 18.30 Skördegudstjänst
Körerna Stjärnorna och Stella Mix medverkar under ledning av Ingela Bertilsson.
Mingelkaffe.
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I Allhelgonatid
Inför Allhelgona smyckar anhöriga sina gravar på
kyrkogårdar och minneslundarna fylls av blommor
och ljus. Det är en fin tradition som vi i församlingen vill bevara och uppmärksamma. Fredagen
den 4 november är alla församlingens fem kyrkor
öppna kl 10-16 för stillhet, enskild andakt och
ljuständning. Syföreningar, kyrkorådsledamöter,
Röda Korset och frivilliga serverar kaffe i kyrkorna
i Öved, Brandstad, Ö Kärrstorp och Fränninge.
I Vollsjö sker serveringen i Gärdas hus. Alla är
varmt välkomna!

Ljusmässa
5 november kl 11 i Brandstad kyrka
Solist Erik Källner

Minnesgudstjänst
6 november kl 18 i Ö Kärrstorps kyrka
Kyrkokören Himlaröster under ledning av Ingela Bertilsson
****************************************************************************
En gång skall du vara en av dem som levat för länge sen. Jorden skall minnas dig
så, som den minns gräset och skogarna, det multnande lövet. Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
Per Lagerkvist
Jag har varit med om dig - jag kan aldrig förlora dig.
Jaques Werup
Vid himlens grind där blåser en vind från närmaste stjärna så sval mot din kind.
Vid himlens port står tofflor på rad när barfota änglar går molnpromenad.
I himlens sal är väggarna blå. Där leker Vår Herre tittut med de små.
Britt G Hallqvist
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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
Konfirmandgruppen 2016-2017 är en sommarkonfirmandgrupp som träffas några gånger under terminerna samt
intensivt i början av sommaren.
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
Filmoteket/Filmklubben i Fränninge med pub
Filmoteket visar film 7 gånger per år.
Dag: 27 september
Tid: kl 19
Plats: Fränninge församlingshem
Film: En man som heter Ove
Fritt inträde

		
		
		
		

Dag: 11 oktober
Tid: kl 19
Plats: Fränninge församlingshem
Film: Phoenix
Fritt inträde
Dag: 8 november
Tid: kl 19
Plats Fränninge församlingshem
Film: Gosskören
Fritt inträde
För information: Präst Erica Lillö 0706 48 86 70.
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Frälsarkransmässor/Livets pärlor
Onsdagar klockan 19 i Vollsjö kyrka

28 september Kärlekspärlorna
23 november Hemlighetspärlorna
25 januari Uppståndelsepärlan
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. Frälsarkransarmbanden
säljs till självkostnadspris (100 kr) före gudstjänsten.
Information: Präst Katarina Mårtensson
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Mandalamåleri
Fränninge församlingshem

Keltiska hjärtan - Fyra hjärtan som slingrar sig i varandra

Lördagen 24 september Grundkurs
Tisdagen 15 november - Fritt skapande
Lördagen 10 december Keltiska hjärtan
Vi börjar med gemensam frukost klockan 9.30 och avslutar dagen klockan 16.
Medtag: Passare, linjal, suddi, blyerts och rundpenslar, samt lunch. Vi bjuder
på frukost, kaffe och te, samt står för färg och papper.
Information: Präst Katarina Mårtensson
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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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Söndagen den 2 oktober kl 17 i Fränninge kyrka
En musikalisk växtplats för barn under ledning av Maria Sandell
Körerna: Confetti Stjärnorna Stella Mix
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Spontankören ut i det blå

En av de vackraste söndagarna i juli sjunger Spontankören i gudstjänsten i
Ö Kärrstorps kyrka. Temat för dagen är Efterföljelse och vi har präst Katarinas
kloka tankar med oss när vi lite senare styr kosan söderut och så småningom
hamnar i Kåseberga, där vi intar en läcker lunch på Café Bistro. Att få sitta på
uteplatsen med havet som närmaste granne och känna solen och vinden mot
ansiktet är härligt. Vi blir ett med naturen. Efter en skön promenad uppför
backen är vi åter vid bilarna och tar oss till Backåkra där vi njuter av Dag
Hammarskjölds meditationsplats. Platsen talar för sig själv, ord känns överflödiga i
detta sammanhang.
Dagen avslutas med kaffe och kaka på Cafe Backagården, där vi väljer att sitta
inne i det magnifika växthuset, även om vädret egentligen lockar till att sitta
ute. Men det är ju inte varje dag man får chansen att få vara omgärdad av
vindruvsträd och fikonträd, det känns onekligen lite exotiskt och det blir en
avkopplande stund på en fin dag.
Ingela Bertilsson
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Körbesök från Östergötland

Lördagen 3 september rullar en buss in på parkeringsplasten vid Fränninge
kyrka. Det är våra sångarvänner från Kyrkokören i Gammalkil och Nykil som
är på besök. På försommaren 2014 hade vi glädjen att få göra ett besök hos
dem och nu var det alltså vår tur att få vara värdar. Vi ska sjunga tillsammans i
kyrkan, så efter en liten fika intar vi våra platser i leden. Förvånansvärt snabbt
hittar röster som aldrig mötts, en gemensam klang. Två helt olika körer flätas
samman till EN väldigt nyanserad och välsjungande kör. Kärlekens tid,
Ave Verum Corpus Natum, I det fria, O klang och jubeltid……
Under festen efteråt i församlingshemmet fortsätter sången. Vi får oss en
tipsrunda på skånska ord oss till dels. Och den vackert handsmidda G-klaven
som Himlaröster fick som gåva från Östergötland, kommer att pryda sin plats
i församlingshemmet. Vänner har fått nya vänner och nu ser vi redan fram
emot en ny resa till Östergötland. Då har vi blivit lovade att få lära oss steka
”kolbullar” i stekpannor över öppen eld, efter alla konstens regler. Det ser vi
fram emot.
Ingela Bertilsson
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Tillbakablickar

Musik i sommarkväll tisdagen den 26 juli Fränninge kyrka. Systrarna Thorén.

Invigning av Askgravplatsen/lunden på Fränninge kyrkogård 5 juni
Kyrkorådets ordf. Lars Ohlsson. Kyrkvärd och kyrkorådsledamot Eva Sörensson
Flöjt Carina Norlander
14

Födelsedagsfest på Ågården den 7 och 8 juni
Festansvariga Barbro Johansson, Eva Sörensson, Lars Ohlsson, Lena Carlsson,
Tova Hansson Frid och Yvonne Nilsson. Skånska visor spelade och sjöng.
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Änglar finns dom?
Sevärdhetskyrkan i Öved i sommar

Ängel Öveds kyrkogård

Bild Ellen Stenman

Under sevärdhetskyrka/Vägkyrkan i Öved i sommar kunde man tävla om att
hitta flest änglar i Öveds kyrka. 48 personer sökte och fann. Rätt antal änglar är
66 stycken. De tretton som kom närmast och som vann pris var:
Ingrid Berntsson Irhammar och Kerstin Fors med 65 änglar.
Lena Carlsson med 64 änglar.
Berit Ottosson, Lotta Allard, Anita Andersson och Oskar Niläng med 63 änglar,
Ingegerd Hagström, Anita Ekelin, Anna-Karin Eriksson och Isabelle Näckdal
med 61 änglar.
Jörgen Andersson och Barbro Johansson med 60 änglar.
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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.
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.
I höst sjunger Spontankören:
16 oktober kl 11 Gudstjänst Fränninge kyrka. Övning från kl 10.15.
20 november kl 11 Gudstjänst Brandstad kyrka. 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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Ett axplock ur kalendariet
OKTOBER
1 - Kördag för Himlaröster med
domkyrkoorganist Stefan Ekblad på
Bjärsjölagårds slott

FN-dagen har firats sedan 1948 och i
Vollsjö församling uppmärksammar vi
denna dag med att fira gudstjänst tillsammans med Vollsjö scoutkår. Vill man börja
gemenskapen lite innan själva gudstjänsten, så avgår ett fackeltåg från Vollsjö torg
kl 18.00, med slutmål Vollsjö kyrka.

2 - Konsert kl 17 i Fränninge kyrka
– se sidan 2
23 - SjungGung i Lund för Stella Mix,
Oscar Zia, Molly Pettersson Hammar och
Ola Selmén

29 - Barn- och vuxenloppis kl 10
Fränninge församlingshem

24-FN-gudstjänst kl 18.30 i Vollsjö kyrka

30 - Club 69:s kyrksöndag kl 11
Brandstad kyrka. Solist.
NOVEMBER
5-Ljusmässa Alla helgons dag kl i 11
Brandstad kyrka på Solist Erik Källner
bild på Erik se förra bladet

FN-dagen 24 oktober firas till minne av
att FN-stadgan trädde i kraft, efter att de
fem permanenta medlemsstaterna i FN:s
säkerhetsråd och en majoritet av medlemstaterna hade ratificerat FN-stadgan.
Högtidsdagen instiftades för att främja
syftena, målsättningarna och resultaten
som FN står för internationellt.
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12 - Ljusstöpning och kransbindning kl 9.

Dagen har namn efter helgonet Martin, ett
namn som i Sverige ombildats till Mårten.
S:t Martins attribut var en gås.

Internationella gruppen bjuder in till
ljusstöpning och kransbindning i Fränninge församlingshem. Det börjar kl 9 och
håller på några timmar. Lunch/fika serveras
under dagen. Anmäl till pastorsexpeditionen senast den 10 november.

Foto: Hans Malmberg, Nordiska museet
26 - Vollsjö församling/Internationella
gruppen hittar ni på Vollsjö Julmarknad
på Ågården kl 12-16.
27 - Adventsgudstjänst kl 11 i Fränninge
kyrka. Himlaröster. Trumpet Anders Larsson.
Glögg och pepparkaka. I gudstjänsten får
årets konfirmander psalmboken som gåva.

16 - Gåsamiddag med sång och musik av
Nils-Ove Persson på dragspel kl 11.3013.30 i Fränninge församlingshem. Pris
120 kr. Föranmälan till pastorsexp. senast
den 26 oktober.
Seden att äta gås på mårtensafton är känd
sedan 1500-talet hos de högre stånden i
hela Sverige. Först mot slutet av 1800-talet
spreds gås som festmat, i takt med ökat
välstånd. I vår tid förknippas gåsätande
med Skåne, vilket är en sen företeelse.
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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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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. Inför varje konfaläsning 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 pastorsexpeditionen.
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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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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

SEPTEMBER

25
28

18 SÖND E TREF
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka
ONSDAG		
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka

OKTOBER

2
5
9
12
16
23
24
30

DEN HELIGE MIKAELS DAG
17 Gudstjänst Fränninge kyrka
ONSDAG 		
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
18.30 Skördegudstjänst Brandstad kyrka
TACKSÄGELSEDAGEN
11 Skördemässa Fränninge kyrka
ONSDAG 		
18.30 Skördegudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka

NOVEMBER

5
6

ALLA HELGONS DAG
11 Ljusmässa Brandstad kyrka
SÖND E ALLA H DAG
18 Minnesgudstjänst
Ö Kärrstorps kyrka

9
13
20
23
27

ONSDAG 		
14 Andakt på Solkullen Vollsjö kyrka
SÖN F DOMS		
11 Mässa Brandstad kyrka
DOMSÖNDAGEN
11 Gudstjänst Brandstad kyrka
ONSDAG
19 Frälsarkransmässa Vollsjö kyrka
				
1 I ADVENT 		
11 Adventsgudstjänst Fränninge kyrka

21 SÖN E TREF 		
11 Gudstjänst Fränninge kyrka
22 E TREF 		
11 Gudstjänst Öveds kyrka
MÅNDAG 		
18.30 FN-gudstjänst Vollsjö kyrka
23 SÖND E TREF		
11 Gudstjänst Club 69:s kyrksöndag
Brandstad kyrka
		

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.

Allhelgona i Vollsjö församling
En gång skall du vara en av dem som levat för länge sen.
Jorden skall minnas dig så, som den minns gräset och
skogarna, det multnande lövet. Så som myllan
minns och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig så som havet.
Per Lagerkvist
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