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Hösten är kommen och så är jag!
I skrivande stund har jag varit kyrkoherde här i Vollsjö
församling i ungefär två veckor. Jag har glädjen att
sedan en tid tillbaka redan känna många kollegor,
förtroendevalda och församlingsbor.
”I min Faders hus finns många rum” står det i
Johannesevangeliet 14.
När jag nu sammanställer församlingsbladet som
Du håller i din hand märker jag att det är mycket
som händer i vår församling. I församlingen finns
många rum. Det finns fysiska rum med våra kyrkor
och församlingshem och det finns många mötesplatser i gudstjänster och verksamhet som gör att rummen för möten blir många.
Jag önskar att det finns plats för alla i vår församling. Församlingen är en och i
församlingen finns platser som förhoppningsvis kan passa just Dig. Vi människor
är så olika och också så lika och jag tror att vi alla har ett andligt behov, ett behov
av eftertanke och reflektion som kan ta sig uttryck på många olika sätt. Inför
hösten är gudstjänsterna och mötesplatserna i församlingen många. Vi ser fram
emot skördetiden och hösten som en tid när vardagen kommer tillbaka efter
sommaren. Kring allhelgonatid lyser våra kyrkogårdar upp och våra minnen av dem
som lämnat oss blir påtagliga denna helg. Kyrkogårdarna är vackra och välskötta
och väl värda ett besök.
Jag önskar Er alla en god och välsignad höst och ett hopp om många möten i vår
verksamhet och gudstjänster.
Andra versen från psalmen ”Blott i det öppna”
”Leva i världen/omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid/följd av hans trofasthet. Mörkret du möter/aldrig i ensamhet. Blott i det öppna/ligger din möjlighet.
Björn Jernström
Kyrkoherde
Ansvarig utgivare

Vill du ha information om församlingens
verksamhet hem på din mejl? Mejla oss!
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Skördetid i Vollsjö församling
4 oktober skördegudstjänst i Brandstad kyrka kl 18.30.
Barn och personal från föräldrakooperativet i Brandstad

8 oktober skördegudstjänst i Vollsjö kyrka kl 11.
Himlaröster

11 oktober skördegudstjänst 18.30 Ö Kärrstorps kyrka.
Stjärnorna och Stella Mix.
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I Allhelgonatid
Inför Allhelgonahelgen smyckar många sina
anhörigas gravar på kyrkogårdar och minneslundarna fylls av blommor och ljus. Församlingen vill
gärna bevara och uppmärksamma denna tradition.
Fredagen den 3 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.

Ljusmässa
4 november kl 11 i Brandstad kyrka. Solist Ted Åkerlund.

Minnesgudstjänst
5 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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Kom och fira reformationsdagen med oss!
Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther
spikade upp sina 95 avlatsteser på porten till
slottskyrkan i Wittenberg och allhelgonaaftonen år
1517 brukar räknas som reformationens födelsestund. Men vem var Martin Luther egentligen?
Det kan vi fördjupa oss lite i den 31 oktober i år.
Plats: Fränninge församlingshem
Tid: 31 oktober 9.30 – 13.30
Vi börjar med att dricka kaffe och äta en kaka och sedan ser vi den förträffliga
filmen om Luthers liv. Därefter äter vi soppa och pratar om vad vi har sett –
allt i Luthers anda, då Luther brukade ha så kallade bordssamtal i sitt hem där
man träffades och åt tillsammans och talade om livet och tron på Kristus som
frälsare och vän.
Anmälan
Anmäl er till mig på 0706-48 86 71 senast den 25 oktober så att vi vet hur
mycket soppa som ska laga och hur mycket bröd som ska bakas. Luthers fru
hette för övrigt också Katarina och hon stod för maten – och odlandet av
grönsaker och så vidare – i det lutherska hushållet! Som tur är har jag Lena
Carlsson till min hjälp den här dagen!
Välkomna
Katarina Mårtensson

Lutherrosen
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Mötesplatser
Barn Noaks ark Babycafé.
Måndagar och torsdagar 9-12 i Östra Kärrstorps församlingshem. Alla barn upp
till 5 år är välkomna i vuxens sällskap. Ring Lena Carlsson på 0416-30116 om
du undrar över någonting.
Miniorer
Måndag 13,30-17 i Östra Kärrstorps församlingshem. 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.
Sopplunch i Fränninge församlingshem
Onsdagen den 18 oktober mellan klockan 11.30 och 13.
Varmt välkomna!
Församlingsafton
Visning av Fränninge-filmerna
Onsdagen den 8 november visas de nyligen gjorda filmerna om Fränninge.
Vi börjar med soppa klockan 18 och sedan visas filmen kl 19. Filmerna är
producerade av Pratboken Småfilm 2016.
Hjärtligt välkomna till denna församlingsafton.
Ljusstöpning och kransbindning
Lördagen den 18 november bjuder Internationella gruppen in till ljusstöpning
och kransbindning i Fränninge församlingshem. Vi börjar klockan 9 och håller
på några timmar. Lunch/fika serveras under dagen.
Anmäl till expeditionen senast den 10 november.
Öppet hus
Onsdagen den 11 oktober kl 13.30
Östra Kärrstorps församlingshem.
Glada Gänget uppträder.
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Öppet hus
Onsdagen den 8 november kl 13.30. Östra Kärrstorps församlingshem.

Nils-Ove Persson

Sven Ulatofta

Vi ska göra en spelning i Församlingshemmet i Östra Kärrstorp 8 nov 2017.
Det är nu ganska längesen vi träffades första gången. Bertil Persson anordnade
en artistparad i Hårderupshult den 7 juli 1978 och Nils-Ove och jag deltog
var för sej, men sen har vi spelat tillsammans, till dans där varje år. Den 8 nov
bjuder vi på egna och andras låtar.
Sven
Gåsamiddag
Onsdagen den 15 november serveras det gåsamiddag i Fränninge församlingshem
kl 11.30-13. Pris 120 kr. Föranmälan till expeditionen senast den 10 november.
1 advent
Söndagen den 3 december kl 11. Östra Kärrstorps kyrka.
Psalmboksutdelning till årets konfirmander.
Himlaröster. Trumpet Anders Larsson.
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Mass of The Children
Fränninge kyrka 2 april 2017
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Tre stjärnor är konfirmerade!

Sebastian Carlsén, Linus Andersson och Matilda Lindeberg konfirmerades i
Östra Kärrstorps kyrka den 8 juli.
Här ser ni dem i hamnen i Åhus där vi var på läger tre härliga sommardagar.

Himlarösters vårutflykt till lilla Stenshuvud.
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INSAMLING TLL VÄRLDENS BARN 2017
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 lördagen den 30 september 9-12
Brödförsäljning på Vollsjö torg lördagen den 7 oktober kl 9-12
Alla intäkter går till Världens Barn
Riksinsamlingen går av stapeln under två helger i oktober
Lördagarna 30 september och 7 oktober är de stora nationella insamlingsdagarna
Internationella gruppen i Vollsjö församling
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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 1 kl. 14-14.40
Stella Mix: åk 2 - åk 5 kl. 15-15.45
Stella Vox: åk 6 - 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, 29/10 i Fränninge församlingshem kl.14.00, 26/11 i Brandstads
kyrka 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
12
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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
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

Kyrkogårdsarbetare
under säsong mars-november:
Viggo Månsson 0706-48 86 78
Ronny Håkansson 0706-48 86 75
Sandra Åkerblom 0706-48 86 77
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

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

SEPTEMBER

27

ONSDAG
19.00 Mässa med Frälsarkransen,
Gudspärlan, Vollsjö kyrka

OKTOBER

1
4
8

11
15
18
22
24
25
29

DEN HELIGE MIKAELS DAG
11 Mässa Ö Kärrstorps kyrka,
Spontankören
ONSDAG
14 Andakt på Solkullen Vollsjö
18.30 Skördegudstjänst i Brandstad
kyrka. Barn och personal från föräldrakooperativet i Brandstad.
TACKSÄGELSEDAGEN
11 Skördegudstjänst Vollsjö kyrka
Himlaröster
ÖPPET HUS
13.30 Ö Kärrstorps församlingshem
SKÖRDEGUDSTJÄNST
18.30 Ö Kärrstorps kyrka
Stjärnorna och Stella Mix
18 E TREFALDIGHET
11 Mässa Öveds kyrka
SOPPLUNCH
11.30. Fränninge församlingshem
19 E TREFALDIGHET
18 Mässa med frälsarkransen. Vollsjö kyrka
FN-GUDSTJÄNST
18.30 Fränninge kyrka
MÄSSA MED FRÄLSARKRANSEN
19 Vollsjö kyrka, ökenpärlan
20 E TREFALDIGHET
14 Gudstjänst Fränninge församlingshem,
Spontankören

NOVEMBER

1
4
5
8
12
19
22
26

14 Andakt Solkullen
ALLA HELGONS DAG
11 ljusmässa Brandstad, fiol
SÖNDAGEN EFTER A.H. DAG
18 Minnesgudstjänst Ö Kärrstorps kyrka,
Himlaröster
ÖPPETHUS
13.30 Östra Kärrstorps församlingshem
22 E TREFALDIGHET
11 Mässa Vollsjö kyrka
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖND.
11 Mässa Vollsjö kyrka
ONSDAG
19 Mässa med Frälsarkransen
Vollsjö kyrka, bekymmerslöshetspärlan
DOMSSÖNDAGEN
11 Mässa Brandstad

DECEMBER

3

1 ADVENT
11 Gudstjänst Ö Kärrstorp
Trumpet. Himlaröster. Kyrkkaffe

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
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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