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heliga trefaldighets dag, 
söndag 3/6

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

17.00 Kvällsmässa
Västra Ingelstad kyrka

1 söndag efter 
trefaldighet, 10/6

10.00 Ängagudstjänst
Eskilstorps ängar

Se notis.

2 söndag e tref, 17/6

11.00 Kontraktsmässa
Skanörs kyrka
Kyrkskjuts 040-45 33 00

17.00 Kvällsmässa
Hököpinge kyrka
Konfirmandupptakt. 
Ungdomskören medverkar.

torsdag 21 juni

20.00 Sommarmusik
Eskilstorp kyrka
Se baksidan.

midsommardagen, 
lördag 23/6

14.00 
Friluftsgudstjänst
Gessie park
Se notis.

johannes döparens dag, 
söndag 24/6

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

torsdag 28/6

20.00 Sommarmusik
Arrie kyrka
Se baksidan.

4 söndag e tref, 1/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 5/7

20.00 Sommarmusik
Västra Ingelstad kyrka
Se baksidan.

lördag 7/7

11.00 och 15.00 
Konfirmation med 
mässa
Hököpinge kyrka
Sommargruppen.

apostladagen, söndag 8/7

12.00 Konfirmation 
med mässa
Hököpinge kyrka
Hästgruppen.

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 12/7

20.00 Sommarmusik
Hököpinge kyrka
Se baksidan.

6 söndag e tref, 15/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 19/7

20.00 Sommarmusik
Vellinge kyrka
Se baksidan.

kristi förklarings dag, 
söndag 22/7

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

torsdag 26/7

20.00 Sommarmusik
Mellan Grevie kyrka
Se baksidan.

8 söndag e tref, 29/7

10.00 Mässa
Gessie kyrka

torsdag 2/8

20.00 Sommarmusik
Södra Åkarp kyrka
Se baksidan.

9 söndag e tref, 5/8

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

torsdag 9/8

20.00 Sommarmusik
Vellinge kyrka
Se baksidan.

10 söndag e tref, 12/8

10.00 Mässa
Gessie kyrka

torsdag 16/8

20.00 Sommarmusik
Östra Grevie kyrka
Se baksidan.

11 söndag e tref, 19/8

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 23/8

20.00 Sommarmusik
Gessie kyrka
Se baksidan.

12 söndag e tref, 26/8

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

onsdag 29/8

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka
Pub Mose i vassen kl 19.30-21.30

torsdag 21 juni kl 20

Kung Liljekonvalje
eskilstorp kyrka
Trelleborgs Kammarkör under ledning av Pia 
Bygdéus, dirigent och pianist. Jazz, visa, folkton, 
nutida och nyskriven musik av bland annat Elise 
Einarsdotter och Reine Jönsson.

torsdag 28 juni kl 20

Malindanna
arrie kyrka
Sånggruppen Malindanna med skönsjungande 
Linda Berggrensson, Malin Karlström och Anna 
Petersson musicerar denna kväll tillsammans med 
sin ackompanjatör Bengt Jakobsson.

torsdag 5 juli kl 20

Trio Galabis
västra ingelstad kyrka
Den välrenomerade klassiska trion, Trio Galabis, 
består av Anna-Lena Tidemann, sång, Maria 
Agneta Bengtsson, flöjt och Inga-Britt Niemand, 
piano. De bjuder på härlig fransk kammarmusik. 

torsdag 12 juli kl 20

Makross
hököpinge kyrka
Jazzgruppen Makross är en ung och lekfull 
kvartett med ärlighet och kompromisslöshet i 
fokus. Med improvisation och egna kompositioner 
spelar de allt ifrån energisk och smutsig till 
finstämd och vacker jazz.

torsdag 19 juli kl 20

Orgelkonsert
vellinge kyrka
Carl Adam Landström, en av Sveriges yngsta 
konserterande organister, organist i S:t Petri 
församling i Malmö, spelar engelsk och svensk 
romantisk orgelmusik. Publiken kommer också att 
få föreslå ett tema eller en psalm som han gör en 
improvisation över. 

 torsdag 26 juli kl 20

Barock med Trio Curls
mellan grevie kyrka
Barockmusik med Trio Curls, violin, cello, piano 
och sång. I vackra barockklänningar spelar och 
sjunger Agnes Berg, Karin Thuresson och Karin 
Berg barockarior, irländska sånger och moderna 
verk.

torsdag 2 augusti kl 20

På livets väg
södra åkarp kyrka
Konsert med Janschie Börjesson, gitarr, sång & 
Coffee band med Douglas Hedström, bas och 
Joakim Örneblad, gitarr. "Håll fast vid vad du 
har, så att ingen tar dina drömmar" Janschie vill 
inspirera till att våga leva livet.

torsdag 9 augusti kl 20

Air Flatterie
vellinge kyrka
Ensemble Flatterie med sitt program Air Flatterie 
- ditt flygbolag från Barocken. En hisnande 
färd med barocktolkningar av bland annat Peps 
Perssons Oboy och Bachs Air. Medverkar gör 
också koloratursopranen Mette av Klint.  

torsdag 16 augusti kl 20

New Foundation
östra grevie kyrka
Gospel med  New Foundation med Malin Övrell, 
Daniel Dahlkvist och Almaz Yeibo. Trion har 
funnits med i gospelsammanhang i många år. Här 
sjunger de tillsammans i ett program med både 
traditionell och modern gospel.

torsdag 23 augusti kl 20

Du ädela ros
gessie kyrka
Ensemblen Aurea består av Aino Lund-Lavopierre, 
sång, Anna Rynefors, nyckelharpa, svensk 
säckpipa, rebec och Erik Ask-Uppmark, harpa, 
säckpipa, Härjedalspipa och orgelportativ.

Sommarmusik!

För eventuella ändringar se tidningarnas gudstjänstannonsering eller www.svenskakyrkan.se/vellinge

Gudstjänster!
Spana in...



Utan baktankar
”jesus kristus, den korsfäste och uppstånde, kallar dig att vara hans lärjunge”, säger jag till 
det lilla dopbarnet. Med stora ögon tittar hon på mig. Det verkar som om hon tar till sig mina ord. 
”Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge.” Idag, här i vår församling, inte för tvåtusen år 
sedan. Jesus hade tolv lärjungar har vi kanske lärt oss i skolan. Och en del av oss kommer nog till 
och med ihåg vad de hette. Simon och Johannes, Andreas och Judas… Men de var ju inte de enda 
som ville följa Jesus. Ända sedan dess har människor försökt att sprida budskapet om Gud och 
hans gränslösa kärlek, ända sedan dess har människor försökt att leva sin tro. Ibland har kyrkan 
hamnat i en återvändsgränd, då har man fått gå tillbaka och fråga sig: Vad står det i Bibeln? Hur 
ska vi tolka Jesu ord idag? Ibland har det varit svårt och riskfyllt att vara kristen. Och så är det 
tyvärr fortfarande i en hel del länder. 

vart är svenska kyrkan på väg? Hur kommer det att se ut i vår församling om fem, tio eller 
hundra år? Kommer det att finnas en gudstjänstfirande församling? Kommer det att finnas 
människor som samlas söndag efter söndag för att sjunga och be? Kommer barn att lära sig de 
bibliska berättelserna, ger vi dem redskap att själva ta ställning hur de vill leva sina liv? Svaret är 
faktiskt enkelt: Det beror helt på oss. Inte bara på oss präster, anställda eller förtroendevalda i 
kyrkan utan på oss alla. Vi bär alla på ett ansvar. Alla vi som är döpta, alla vi som är medlemmar i 
kyrkan. Det är vår uppgift att hålla kyrkan och tron levande. Och till det behövs vi alla, var och en 
av oss.

”jesus kristus, den korsfäste och uppstånde, kallar dig att vara hans lärjunge”, säger jag till 
den lilla flickan, så som vi i vår församling brukar göra ungefär hundra gånger varje år. Hennes små 
ögon möter nyfiket min blick. Där finns inga baktankar, inga funderingar: ”Vad gynnar mig mest?” 
Hon frågar inte om det är lönt. Helt öppet möter hon min blick. När jag ser det, är jag inte rädd för 
framtiden. 

        Iva-Katharina Kummer
        kyrkoherde

I Svenska kyrkan döper vi både barn och vuxna. Vill du veta mera, 

är du välkommen att ringa till församlingsexpeditionen eller någon av våra präster!

Änga- 
gudstjänst
Den 10 juni kl 10 firar vi  
gudstjänst på Eskilstorps ängar. 
Efter gudstjänsten bjuder vi på 
fika.
 Vägbeskrivning: Eskilstorps 
ängaväg, sen vänster vid havet. 
Vid regn hålls gudstjänsten i 
Eskilstorps kyrka.

Församlingsutfärd
Den här gången går färden till 
Laholm, vår kyrkoherdes tidigare 
hemförsamling. Tisdagen den 21 
augusti åker vi med buss kl 8 från 
Ankaret, Malmövägen 2. Vi gör 
paus vid Skummeslövs kyrka och 
församlingshem för fika och 
visning av kyrkan, och besöker 
även Skottorps stengodsfabrik. 
 Vi äter lunchbuffé på Gröna 
Hästen i Laholm. Efter lunchen 
samlas vi i kyrkan.
 På hemresan stannar vi för 
eftermiddagsfika på Ysby gamla 
lanthandel. Vi beräknar vara 
hemma ca kl 18. Kostnad för 
medlem i Svenska kyrkan 150 
kr, buss, mat, inträde inkluderat. 
Biljett köpes på Ankaret, 
begränsat antal platser.

Arrie syförenings 
sommarutfärd
Torsdagen den 5 juli går utfärden 
till nordöstra Skåne med avfärd 
från Arrie kyrka kl 8. Vi besöker 
platser runt Ivösjön och åker 
även över till Ivön. Alla är 
välkomna att följa med.
 För information och anmälan 
ring Ingrid Hägerklint
040-442361, Rut Mårtensson, 
040-442143. Sista anmälningsdag 
är 26 juni. Beräknad kostnad om 
vi blir tillräckligt många, 
är 475 kr.

Himlaromusik
Café Ankaret torsdagen den 
14 juni kl 14 på Ankarets 
veranda. Anette och Håkan 
Olsson sjunger in sommaren. 
Kaffe och kaka 25 kr.

Frilufts- 
gudstjänst
Midsommardagen, lördag 23 juni  
kl 14 firar vi friluftsgudstjänst i 
Gessie park. GeHö-kören och 
Södra Skytts folkdanslag 
medverkar och det bjuds på fika. 
Vid regn är vi i Gessie kyrka.

  Vägen är mitt mål. Hjul mot                                      
asfalt. Skor mot grus. Känsliga men 
härdade fotsulor. Själen på glödande kol 
med en svag vind över kinden. De flesta 
av mina dagar tillbringas på väg. Bara ett 
fåtal, om ens några, på plats. Med jämna 
mellanrum tappar jag riktning, men 
vägen tar mig alltid tillbaks.

Karolina

Välkommen till våra grupper där gemenskap, lek och rörelse, skapande, sång och musik alltid 
står i centrum. Vi får lära känna en del av bibelns spännande berättelser och i våra samtal 
utgår vi från barnens funderingar kring livet, människorna och Gud. Några gånger varje 
termin träffas barn och vuxna för att fira gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast den 13 juni till vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se. Om du har frågor finns 
kontaktuppgifter till ledarna på www.svenskakyrkan.se/vellinge. Grupperna är kostnadsfria.

Höstterminen startar vecka 36, rytmiken vecka 38. Våra öppna grupper för barn och vuxna 
presenteras i nästa församlingsblad som delas ut den 3-5 september.

Tänk framtid! är temat för Världens fest i Malmö den 7-9 september med massor av 
spännande föreläsare, konserter och gudstjänster. Se www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Men först väntar sommaren! Vill ni så står kyrkorna öppna och bjuder på både stillhet och 
musik. Vi önskar er vackert väder och mycket tid för återhämtning.

rytmik
Tio träffar med en halvtimmes musik och rörelse för 
barn 3-5 år. Fika finns för föräldrar som väntar.
V Ingelstad Måndagar kl 9-9.30  
   Måndagar kl 10-10.30

kyrkans barntimmar
Vellinge  Måndagar kl 9-11 (3-5 år) 
   Tisdagar kl 13-15.30 (4-5 år) 
   Onsdagar kl 13-15.30 (4-5 år)

barn- och juniorkör
Körerna sjunger i kyrkan en gång i månaden, gör 
minimusikal och har luciagudstjänst.
Vellinge  Onsdagar kl 16-16.45 (6-9 år) 
   Onsdagar kl 17-17.45 (10-13 år)

Spana in...
Vår barn- och juniorverksamhet!

Hela världendagen
Tack till alla som skänkte pengar 
eller ställde upp med er tid, samt 
alla affärer i Vellinge som skänkte 
vinster till lotteriet. Resultatet 
blev drygt 17000 kr.
 Inklusive kollekterna, 
sopplunch och bössor samlade 
vår församling in 29377 kr under 
Svenska kyrkans fastekampanj 
2012. Pengar som ska hjälpa till 
att utrota hungern.

miniorer
Vellinge  Måndagar kl 13-15.30 (6-9 år)
V Ingelstad Onsdagar kl 13.30-16 (6-9 år)

musikminiorer
Utöver det vi gör i de andra grupperna kan man här få 
prova på att spela något instrument, som piano, gitarr, 
djembetrumma, blockflöjt.
V Ingelstad Tisdagar kl 13.30-16 (9-11 år)

juniorer
Vellinge  Torsdagar kl 14.30-17 (10-13 år)
V Ingelstad Måndagar kl 13.30-16 (11-13 år)

Drop in-kör i sommar!
Vellinge-Månstorps församling erbjuder för första gången i 
sommar denna nya flexibla möjlighet att sjunga i kör! Kören, som 
bildas från gång till gång, vänder sig till barn, ungdomar, vuxna 
och pensionärer! Både vana och mindre vana sångare är mycket 
välkomna!

Vi övar ett par enkla sånger tillsammans på tisdagskvällar och 
sjunger sedan dem i kommande söndags mässa. (Samling en 
timme innan mässan börjar.)

Ingen föranmälan. Ta gärna med dig något att dricka! 

VELLINGE KYRKA 
19/6 kl 19-20.30 (mässa 24/6 kl 10) 
17/7 kl 19-20.30 (mässa 22/7 kl 10) 
31/7 kl 19-20.30 (mässa sön 5/8 kl 10)

GESSIE KYRKA 
7/8 kl 19-20.30 (mässa 12/8 kl 10)

VäSTRA INGELSTAD KYRKA 
3/7 kl 19-20.30 (mässa 8/7 kl 14) 
10/7 kl 19-20.30 (mässa 15/7 kl 14) 
14/8 kl 19-20.30 (mässa 19/8 kl 10)

Hoppas vi ses! hälsar körledarna Monica, Gudrun och Gunnel Välkommen 
till vägkyrkan 
1-15 juli!
Den 1-15 juli är Västra 
Ingelstad kyrka öppen varje 
dag kl 11-16, med andakt 
kl 14 och mässa på 
söndagar kl 14.

Vägkyrkovärdarna guidar 
gärna i kyrkan och serverar 
kaffe med hembakat och 
nygräddade våfflor. Det 
finns en konstutställning, 
akvarell och keramik av 
Susanne Persson, och 
försäljning av bland annat 
rättvisemärkta produkter 
från IM. Handikappingång.

Vägbeskrivning: Kyrkan 
ligger invid väg 101 mellan 
Malmö och Anderslöv.


