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Välkommen!
kyndelsmässodagen, 
söndag 6/2

11.00 Högmässa
Gessie kyrka
GeHö-kören

16.00 Gudstjänst med 
små och stora
Ankaret/Gästis veranda
Barnkören och kören Cantica

6 söndagen efter 
trettondedagen, 13/2

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Konsert
Eskilstorp kyrka
Trelleborgs Kammarkör

septuagesima, söndag 20/2

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

onsdag 23/2

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

sexagesima, söndag 27/2

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst

fastlagssöndagen, 6/3

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka
Sångkonfirmanderna. Fastlagsfest 
efteråt på Ankarets veranda.

askonsdag 9/3

19.00 Askonsdags-
mässa
Vellinge kyrka
Kören Cantica

1 söndagen i fastan, 13/3
11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Passion och 
stillhet
Gessie kyrka
Ord, bild och musik

2 söndagen i fastan, 20/3

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Passion och 
stillhet
Gessie kyrka
Ord, bild och musik

jungfru marie bebådelsedag  
söndag 27/3

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst

onsdag 30/3

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

Lekmannakåren
måndag 7/2 kl 18 
ankaret/gästis veranda

Nästan sant 
från Söderslätt
Skrönor och berättelser med 
Stefan Sandberg.

måndag 7/3 kl 18 
ankaret/gästis veranda

Tröst från A - Ö
Catharina Segerbank kåserar kring 
sin nya bok.

café ankaret
torsdag 3/2 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Tankar och toner
Claes Ottelid, gitarrist och sångare 
och Ted Persson, basist.

torsdag 3/3 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Finns det spöken?
Jaques Schultze, känd kåsör och 
föredragshållare med kyrkogårds- och 
spökvandringar på sitt samvete.

Välkommen också till vårt Lilla Café Ankaret.
Varje torsdag träffas vi på vår vackra 
glasveranda mellan kl 14-16. Vi umgås i all 
anspråkslöshet med en kopp kaffe och kaka, 
samtalar och njuter av utsikten.

pubkväll
Onsdagar kl 19 är det som 
regel andakt på Pub Mose i 
vassen, Ö Grevie. 
Puben har öppet med 
servering kl 19.30–21.30.

Ankarkväll
torsdag 10/3 kl 18.30 
ankaret/gästis veranda

Rätt mat ger 
rätt möjligheter
Lill Spenninge från Hushållningssällskapet 
om hur bra matvanor är en förutsättning 
för att barn ska må bra, utvecklas och orka 
lära. Föredraget vänder sig till dig som har 
barn/barnbarn, från spädbarn till tonår.

Anmälan 040-42 93 00, senast 3/3 
Entré 80 kr, inklusive kvällsmåltid

torsdag 24/3 kl 18 
ankaret/gästis veranda

Min yttre 
och inre resa
Björn ”Natthiko” Lindeblad berättar om 
sina sexton år som buddhistmunk inom den 
thailändska skogstraditionen.

Föredraget är ett samarbete med Vellinge 
kommun. Biljett á 155 kr säljes på 
www.vellingekultur.se samt Biblioteken i 
kommunen.

Ankarfrukost
lördag 12/2 kl 9.30 
ankaret/gästis veranda

Majas klimatmat
Maja Söderberg, författare till boken 
Majas klimatmat-recept och inspiration för 
en hållbar livsstil. Inspirationsföreläsning om 
klimatmat och hälsa.

Anmälan 040-42 93 00 från 24/1 
Entré 80 kr, inklusive kvällsmåltid

En hälsning från 
Friskvårdskursen 
i sång!
Efter vår första termin vill vi 
gärna berätta lite om vad vi gör. 
Gemensamt för oss åtta personer 
är så klart att vi tycker om att 
sjunga. Flera av oss trodde att vi 
inte kunde - men hur kan det då 
låta så bra?
 Det stod klart redan från 
första gången att det inte skulle 
handla om att prestera, 
vi ville ha roligt och det har vi 
sannerligen haft! Alla i gruppen 
har hjälpt till att skapa en fin 
stämning av:
-lekfullhet  - om ni visste hur 
mycket vi skrattat!
-autencitet - det är OK att vara 
som man är- ingen behöver göra 
sig till.
- tillit och lyhördhet – vi har haft 
flera givande samtal där alla 
lyssnat och bidragit med 
erfarenheter från sitt eget liv
-mod - i olika övningar har alla 
vågat släppa loss och vara 
kreativa.
 Det har varit roliga drama 
och sångövningar, reflektion 
kring sång och bibeltexter, musik-
teori och genomgång av mässans 
olika moment. Vi har också 
provat att sjunga i stämmor, 
improvisera och dansa. 
 Vi har tillsammans med vår 
ledare känt en trygg och god 
stämning och brukar längta till 
nästa gång vi ska ses. Missar man 
en gång känns det som man varit 
borta en evighet…

Friskvårdskursen  

morgonmässa
Morgonmässa tisdagar i 
Vellinge kyrka kl 8.15

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

Vi bärs av det han gav



minnesord

Vi bärs av det han gav

Välkomna!
Fredrik Gyllberg, präst och Karolina Larsson, kyrkomusiker kommer 
att vikariera hos oss till slutet av sommaren. Fredrik har tidigare jobbat 
i Landskrona församling och Karolina jobbar även som körledare i 
Höllvikens församling.

Pappagrupp i Vellinge
På fredagar kl 9.30 till ca 11.30 är du som är pappaledig välkommen till 
Ankaret, bakom Vellinge Gästis, för att umgås med andra pappor och 
barn. Vi leker, sjunger och fikar tillsammans. Vi vuxna har möjlighet 
att äta en brunch till självkostnadspris som Gästis ordnar. Barnen äter 
gratis.
 Vi startar fredagen den 4 mars och träffas fram till och med fredagen 
den 15 april. Anmälan senast den 15 februari. Anmälan betyder inte att 
du binder upp dig att komma varje gång.
 Kontakt: Kristofer Burman, församlingspedagog och 
småbarnspappa, 0703-49 26 83.

Du körsångsintresserade man!
Vi undrar om du finns? I så fall vore det väldigt roligt att träffa dig!
I vuxenkören Cantica söker vi nu fler män som tycker om att sjunga 
och gärna har någon erfarenhet av det! Den här terminen kommer vi 
bl a att göra en konsert med Åsa Jinder och till hösten kommer vi att 
sjunga i en stor kör i Domkyrkan samt göra en härlig julkonsert!
Tror du att detta kan vara något för dig, och kan öva på onsdagar 
kl 19-21, tveka inte att höra av dig till körledare Gunnel Rask,
0703-49 26 85. Du är efterlängtad!

Årets fastekampanj
Årets fastekampanj inleds på Fastlagssöndagen den 6 mars och avslutas 
som vanligt på Palmsöndagen den 17 april. Temat för Svenska kyrkans 
fastekampanj 2011 är Rätten till mat.
 Lördagen den 26/3 kl 10-13 går vår Hela världen dag av stapeln 
på Ankaret. Då samlar vi in pengar till förmån för Hela världen, 
Svenska kyrkans internationella arbete, genom våffelcafé, stort lotteri, 
lekar och tävlingar, brödförsäljning, önskemusik och mycket annat.

Medverka i våra gudstjänster
Varje söndag firas gudstjänst i någon av våra kyrkor. Vi försöker hela 
tiden utveckla gudstjänstfirandet så att det både bär traditionens 
igenkänning och speglar nutidens liv.
 Gudstjänsten firar vi tillsammans – därför behövs du! Om du kan 
tänka dig att medverka i gudstjänsten, det kan handla om att duka 
nattvardsbordet, läsa en text, be en bön eller något annat, kontakta 
någon av församlingens präster.

Handarbetes- och stickcafé
Välkommen till Ankarets glasveranda. Vi träffas varannan tisdag med 
start den 25/1 kl 18-20. Kontakt: Yvonne Nejdefalk, diakon 
040-42 93 08, 0703-49 26 89
 Välkommen också till stickcafé i Östra Grevie församlingshem. Vi 
träffas tredje tisdagen i månaden kl 19-21, med start 18/1. Kontakt: 
Ditte Lindskog 040-48 74 93, Ingalill Olsson 040-44 33 93
 Var och en tar med sitt handarbete. Vi bjuder på kaffe och te, men 
tag gärna med eget fikabröd.

       yrkoherde patrik lindskog har avlidit i en ålder av 59 år 
efter en längre tids sjukdom. Hans närmaste är familj, vänner 
och arbetslag. 
 Patrik tillträdde 1991. I hans yrkesgärning kan nämnas Svenska 
kyrkan Vellinge-Månstorps nuvarande geografiska och organisatoriska 
utformning, och byggnationen av församlingshuset Ankaret som 2004 
fick kommunens Stadsbildspris.
 Bakgrunden med faderns entreprenörskap, ungdomens kyrkospel 
och vänskapen som Patrik fann i kollegan Ingemar Thorin, präglade 
hans drivande och kreativa livshållning. Till hans ledarskap hämtades 
inspiration från kyrkans traditioner, likväl som från näringslivet. Patrik 
blandade erfarenhet med nyfikenhet och kom därigenom att uppskattas 
av många. 
 Som kyrkoherde såg Patrik varje anställds arbetsuppgift som 
betydelsefull och mötte de förtroendevalda med engagemang. En 
grundbult i ledarskapet var att med ständig omsorg bygga en varm 
gemenskap och laganda. Patrik såg möjligheter till samarbete oavsett 
om det var på lokal nivå med Vellinge Gästis eller Svenska kyrkans 
nationella nätverk ”Etik & Energi” med fokus på miljöfrågor.
 Patrik fann näring i bibelns berättelser och strävade ständigt efter 
att aktualisera och förankra dem i samtiden. I tidskrifter, böcker, 
tv-program, teater och musik hittades inspiration. Det gudomliga och 
mänskliga var förenat för Patrik. Han ville göra Gud synlig i livets alla 
sammanhang, och med öppenhet för varje människas tro, skapa 
mötesplatser och delaktighet.
 Patrik lämnar ett stort tomrum bland församlingsbor, 
förtroendevalda och anställda. Men vi ser även med stor tacksamhet på 
den livsglädje som Patrik delat med oss genom sitt liv. 
Guds evighet omsluter Patrik. 

Förtroendevalda och anställda i Svenska kyrkan Vellinge–Månstorp 
genom Linda Folebäck, präst

den 9 november 2010 dog vår kyrkoherde 
Patrik Lindskog efter en tids sjukdom. Jag 
tycker fortfarande att det känns onaturligt 
att formulera de orden. Ett par dagar 
innan han gick bort hade vi skickat iväg 
församlingsbladet till tryck, därför skrev vi 
inget om Patrik i förra bladet. Även om vi haft 
möjlighet att skriva några rader hade det varit 
svårt att formulera något. Det var en förvirrad 
och jobbig tid för oss alla.

vi är flera på Ankaret, i församlingshemmen 
och vaktmästarbodarna som ännu väntar oss 
att han ska ställa sig i dörröppningen och prata 
om någon ny idé. Det var ju så mycket Patrik; 
alltid en ny tankegång som kunde diskuteras 
och prövas.  Jag vänder mig om. Ingen där. 
Det känns lätt att instämma i trubaduren 
Stefan Sundströms franka ord: ”Jag är så djävla 
trött på döden”. Trött på tomrummet den 
lämnar, trött på att den kommer för tidigt, 
trött på att den hela tiden gör sig påmind. 
Trött på dess oberäknelighet.

jag går ut i fikarummet. Helena har med sig 
nybakat bröd, kaffet hälls upp i kopparna. 
Snart är samtalet igång. Skratten runt bordet 
ekar, känslan av en god arbetsgemenskap 
infinner sig.

i denna märkliga dubbelhet verkar vi just nu. 
Mitt i saknaden och tomheten finns också 
en energi och en arbetsglädje. Vi brinner 
för våra arbetsuppgifter, vi vill fortsätta 
församlingsbygget, vi vill så nya frön. Det är 
som om Patrik har lämnat kvar en del av sin 
energi och glädje hos oss.

i år har januari börjat snällt med en januarisol 
som möter oss med ett milt ljus. Samma sol 
skiner på Patrik på omslagsbilden som är tagen 
i samband med invigningen av Ankaret - en 
av hans förverkligade visioner. Jag tänker 
på psalmen som avslutade gudstjänsten 
på Annandagen i Vellinge kyrka: ”We are 
marching in the light of God!”. Under vår tid 
på jorden går vi i ljuset och bär på visioner, 
sedan tar andra över. Vårt ansvar är att föra 
församlingen vidare mot framtiden, men vi 
börjar inte från en nollpunkt. Vi bärs av det 
han gav.

               Ola Fornling
                           präst

K 

Vårdträd
Patrik var initiativtagare till vårt samarbete med 
föreningen Etik & Energi som är ett nationellt nätverk 
för att främja församlingarnas miljöarbete. Han 
arbetade inte bara med frågorna på lokal nivå utan 
var även invald i Etik & Energis styrelse som ledamot. 
Av den anledningen kommer man att plantera ett 
vårdträd i meditationslunden i Högsbo församling, 
Göteborg till minne av Patrik. Det kommer att ske i 
vår i samband med en minnesandakt. Trädet kommer 
att få en inskription vid sig där det framgår att det är 
planterat till minne av Patrik.

Ny kyrkoherde
Arbetet med att hitta en ny kyrkoherde har 
tagit sin början. Kyrkorådet kommer att 
arbeta fram en rekryteringsplan i januari 
och man hoppas att en ny kyrkoherde kan 
tillträda till hösten. Sökandet sker brett 
och öppet. Tills en ny kyrkoherde tillträder 
har kyrkorådet beslutat att Ola Fornling är 
tillförordnad kyrkoherde.

Stark som döden
När Döden kommer, kommer den. 

Stark. Fullkomlig. Oundviklig.
Vi kan inte komma undan.

Bara drabbas och falla.

Likadant med Kärleken.

Gud älskar oss mer än alla ord.
Gav oss livet.

I den kärleken släpper vår rädsla.
I den kärleken blir vi så hela 

som vi kan bli.

Spegeln är sprucken men klar.
Allt är nytt och förändrat.

Allt vilar i uppståndelsens frön. 
Välsignat. Förklarat. Genomlyst.

Gunnel Rask
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Foto: Björn Tufvesson


