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Välkommen!
onsdag 30/3

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

midfastosöndagen, 3/4

10.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Passion och 
stillhet
Gessie kyrka
Ord, bild och musik

5 söndag i fastan, 10/4

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Häxan och 
lejonet
Östra Grevie kyrka
Barnkören och GeHö-kören

palmsöndag 17/4

10.00 Högmässa
Östra Grevie kyrka
Kören Gospel Glory. 
Sopplunch på Pub Mose i vassen

stilla veckan 
måndag 18/4-onsdag 20/4

12-12.15 Bön, 
tystnad, musik
Vellinge kyrka

skärtorsdag 21/4

12.00 Mässa
Vellinge kyrka

Med altarets avklädande

19.00 Mässa
Gessie kyrka
Med altarets avklädande

19.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka
Med altarets avklädande

långfredag 22/4
10.00 Gudstjänst
Vellinge kyrka
Lisa Ekblad, cello

10.00 Gudstjänst
Gessie kyrka
GeHö-kören

påskafton, lördag 23/4

23.30 Påsknattsmässa
Västra Ingelstad kyrka
Kören Gospel Glow

påskdagen, söndag 24/4

10.00 Mässa med dop
Vellinge kyrka
Kören Cantica

annandag påsk, 
måndag 25/4

17.00 Mässa
Gessie kyrka
GeHö-kören och 
Sångkonfirmanderna

onsdag 27/4

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

2 söndagen i påsktiden, 1/5

10.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

lördag 7/5

12.00 och 16.00 
Konfirmation med 
mässa
Hököpinge kyrka
Upplevelsegrupperna

3 söndag i påsktiden, 8/5

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

Lekmannakåren
måndag 4/4 kl 18 
ankaret/gästis veranda

Trio me farmor
spelar vårlåtar

Café ankaret
torsdag 7/4 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Tankar och toner
Jörgen Tånnander, flöjtist. En skildring av 
påskens eviga hopp.

torsdag 5/5 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Nya Zeeland - 
Sveriges motpol
Ingemar Skogar, naturfotograf visar bilder 
och berättar om ett makalöst vackert land 
med snötäckta berg, djupa fjordar och 
mäktiga glaciärer.

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.

Ankarfrukost
lördag 9/4 kl 9.30 
ankaret/gästis veranda

Den goda 
tankens kraft
Görel Engstrand, trädgårdsdesigner 
från Hillesgården 
Gudrun Fromm, KBT-terapeut 
Karl-Bernad Ingelsson, musiker

Om att hitta kraft att bejaka sig själv. 
Hälsa i ny belysning.

Anmälan 040-42 93 00 från 21/3 
Entré 80 kr, inklusive frukostbuffé

morgonmässa
Morgonmässa tisdagar i 
Vellinge kyrka kl 8.15

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst med 
vokalgruppen Andetag. Se notis.

lördag 14/5

14.00 Konfirmation 
med mässa
Hököpinge kyrka
Sånggruppen

4 söndag i påsktiden, 15/5

10.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

14.00 Konfirmation 
med mässa
Hököpinge kyrka
Fjällgruppen

5 söndag i påsktiden, 22/5

16.00 Musikgudstjänst
Gessie kyrka
GeHö-kören. Avslutning på 
församlingsutfärden.

onsdag 25/5

19.00 Kvällsmässa
Östra Grevie kyrka
Pub Mose i vassen kl 19.30-21-30

bönsöndagen 29/5

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Konsert
Hököpinge kyrka
Konsert med Åsa Jinder, 
nyckelharpa, Jens Otter, gitarr, 
kören Cantica. Se annons.

Konsert
söndagen den 29 /5 kl 17 
hököpinge kyrka

Nu är tid att leva
Konsert med Åsa Jinder, nyckelharpa, 
Jens Otter, gitarr och kören Cantica.

Denna kväll bjuder Åsa Jinder på sina unika 
melodiösa sånger som hon sjunger med 
innerlighet, värme och humor. 
Räkna med att bli berörd!

Entré: 120 kr vuxen, 60 kr barn under 12 år.

Biljetter säljes på Ankaret, Malmövägen 2 och 
Vellinge Bok, papper och spel, Bankgatan 6 
från den 2 maj. 



Lidandets väg
Glädjen av träningsvärk Häxan och lejonet

Barn och vuxna är välkomna på 
minimusikalen Häxan och lejonet 
i Östra Grevie kyrka den 10 april 
kl 17. Texten och musiken är 
skriven av Monica Andersson.
Medverkar gör grupper
från kyrkans barnverksamhet
samt GeHö-kören och 
kompgrupp.

Stilla veckan och 
påsken
Se kalendariet för stilla veckan 
och påskens gudstjänster!

Församlingsutfärd
Den 22 maj åker vi på 
församlingsutfärd. Vi börjar med 
förmiddagsfika på Tunnbröds-
gården i Aggarp. Därefter åker 
vi till Statarmuséet i Torup där 
det blir guidning och lunch. På 
eftermiddagen fikar vi på
Hallongården i Bodarp.
 Dagen avslutas för dem som 
vill med Musikgudstjänst i Gessie 
kyrka kl 16, där GeHö-kören 
medverkar. 
 Avfärd med buss från 
Ankaret, Malmövägen 2, kl 9.30. 
Kostnad för medlem i Svenska 
kyrkan: 100 kr, buss, mat, inträde 
inkluderat. Biljett köpes på  
Ankaret från och med 2/5, 
Sista anmälningsdag 16/5. 
Begränsat antal platser.

för många år sedan brukade jag träna 
styrketräning på ett gym. Jag minns en gång 
när en vänlig instruktör kom fram till mig 
och sa: ”Du vet väl om att du egentligen inte 
behöver komma hit och träna varje dag.” Det 
var nämligen så att jag hade fått för mig att 
det var genom daglig träning, jag kunde uppnå 
mitt mål, vilket var att få starkare muskler. Än 
idag kan jag fortfarande minnas hans argument 
för detta, nämligen att våra muskler inte växer 
under tiden vi tränar, utan när vi låter dem vila.
 Alltså det är mycket viktigt för kroppen 
att hinna bearbeta den träning den får, annars 
är risken stor att musklerna blir utmattade 
och till och med kan förtvina. Träningsvärk 
är ett tecken på att kroppen helt enkelt 
inte är tillräckligt stark för att utsättas för 
fysisk press. Om man däremot inte längre får 
träningsvärk efter ett långt pass, så betyder 
det att kroppen nu är starkare och inte längre 
behöver protestera.

det som instruktören påpekade väckte i 
mig ett nytt perspektiv på livets utmaningar 
och prövningar. Vikterna ligger på gymmet 
och väntar på oss för att plåga oss och våra 
muskler. Vikterna är egentligen varken goda 
eller onda redskap, men att använda dem på 
rätt sätt ger oss det resultat vi önskar.
 Är inte livet som en träningshall med 
sina motgångar och framgångar? Är inte 
motgångens funktion, om den används rätt, 
att ge oss större kraft och styrka i livet? Är 
inte motgångar i sig en form av välsignelse, om 
vi låter oss vila i dem, till både kropp och själ? 
 Teoretiskt är det kanske lätt att se en 
välsignelse i de motgångar vi står inför i livet, 
men jag tror inte att styrkan kommer av sig 
självt, utan något som helst motstånd. 

i första söndagen i fastan som bär temat 
prövningens stund, påminns vi åter om att 
även Jesus fick genomlida prövningar, inte ens 
Guds Son fick slippa prövningarna. Jag tror att 
berättelsen har åtminstone två bottnar. Dels 
att Gud inte ville göra något undantag, Gud 
blev människa och Han skulle därmed få leva 
under samma förhållande som oss andra.
Men berättelsen vill också visa oss att 

prövningar och utmaningar är livets 
nödvändigheter, därför att det är genom 
utmaningar och genom motgångar vi växer 
och mognar.

för ett antal år sedan var jag på ett kort 
besök i Iran. Då passade jag på att besöka 
min gamla församling, där jag brukade vistas 
i mitten på 1980-talet. Församlingen hade 
förlorat en av pastorerna, han hade nämligen 
blivit mördad på grund av att han hade tagit 
emot nyfikna muslimer i sin församling. Flera 
av församlingsmedlemmarna var spårlöst 
försvunna och många hade avrättats. Jag 
förstod att det inte var lätt att ens gå i kyrkan 
och fira gudstjänst utan att man riskerade sitt 
liv.
 Men det som var häpnadsväckande för mig 
var att trots att de levde under ständigt hot, 
så hade församlingen vuxit mer än någonsin. 
Motgångarna hade fått församlingen att växa 
så det knakade! Detta är i och för sig inget 
nytt. Motgångar har alltid präglat kyrkan. Det 
var bland annat genom förlusten av många 
kristna under kejsar Nero (dog år 68) som 
församlingarna började växa ännu mera under 
denna tid då kyrkan fortfarande var ung. 

jag tänker tillbaka på gymmet, där jag 
frivilligt plågade mig själv dagligen. Jag kan 
minnas att den främsta anledningen till att jag 
tränade varje dag var att jag ville se ett snabbt 
resultat, här och nu.
 Vi kanske behöver bli bättre på att ta 
lärdom av de motgångar som vi möter, vare 
sig de rör vårt privata liv eller om de rör vår 
församling. Motgångar betyder inte för mig 
nödvändigtvis ett hinder, utan är också ännu 
ett avstamp i mognandets process. Jag tror 
att Gud vill verka i oss, så varför inte ta vara 
på både livets ”träningspass” och vilandet med 
Honom? Han finns och verkar på ”gymmet” 
genom livet! 

           Fredrik Gyllberg
                       präst

 slutet av september 2010  
 var jag, två kollegor och  
 några ungdomar från 
ungdomsgruppen i Frihetens 
kapell på Åkersberg i Höör och 
tittade på en fotoutställning om 
mobbing som heter 
Via Dolorosa.
 Via Dolorosa, eller lidandets 
väg, är berättelsen om Jesus väg 
från det att han döms till det att 
han dör på korset, en vandring 
kantad med lidande och 
förnedring. Bilderna, med 
Via Dolorosa som stöd, gestaltar 
mobbing ur olika perspektiv.

hopp ur hopplöshet
Utställningen är framtagen av 
Västerås stift tillsammans med 
fotografen Elisabeth Ohlson 
Wallin och en klass i årskurs 6 
i Västerås. Bilderna är oerhört 
starka och de fastnade som ett 
frimärke på näthinnan. Vi kände 
alla att det här är något som vi 
vill sprida vidare till människor i 
vår omgivning, i vår församling.
 Budskapet i utställningen är 
tydligt, att bli mobbad gör ont, 
både på utsidan och på insidan. 

I 

Via Dolorosa
Utsällningen finns i Vellinge 
kyrka 8 mars till 17 april. 
Boka gärna guidad visning, 
040-42 93 00.

Självklart går det bra att 
besöka kyrkan och titta 
på bilderna utan att boka 
visning. I vapenhuset finns 
ett häfte med en kort text 
om varje bild.

Omslagsbilden och bilden 
här intill är hämtade från 
utställningen.

Foto: Elisabeth O
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  Öh! Du platsar inte här! 
  Han säger det högt så alla ska 
höra. Jag vill hålla för öronen och skrika. 
Jag vill slå honom på hans äckliga käft för 
att han gör så att allas uppmärksamhet 
riktas mot mig. Men min blick, som har 
lärt sig hur man gömmer sig, är neutral. 
Inte ledsen, inte arg. Inte ens iskall. Bara 
neutral. Visar att jag inte bryr mig. Och 
armarna lutar mot cykelstyret som inget 
hänt. Men inuti blir jag bara mindre och 
mindre, tystare och tystare. Över tjugo 
år har passerat. Jag krymper fortfarande 
inombords när jag plockar fram minnet.
 Jag tänker att jag är lycklig som hade 
något i mig som gjorde att jag ändå gick 
vidare. Letade efter en annan plats där jag 
var välkommen. Och den fanns. Finns. Det 
finns alltid en annan plats med människor 
som har öppna armar istället för knutna 
nävar och de kommer att tycka om dig. 
Välkomna istället för att stöta bort.
 Man har bara två kinder, sen tycker 
jag det är okej att vända ryggen till. 
Ta tillbaka kontrollen som de trodde 
var deras. Och så bara gå. Det finns 
människor någon annanstans som väntar. 
Det är ingen idé att låta dem vänta länge. 
 Den var en liten by, min barndomsby 
Vellinge. Den är liten fortfarande. Undrar 
om han bor kvar, pojken som nu måste 
ha blivit man. Kanske hade jag känt igen 
honom om han gått förbi. Undrar om han 
överhuvudtaget kan dra sig till minnes 
den kvällen utanför skolan?
 Allt det gamla finns i mig, ändå är 
jag helt ny. Världen är en underbar plats. 
Världen är underbar.

 Karolina

Ingen ska behöva utstå den 
smärtan. Ändå slutar 
utställningen i hoppet, i 
uppståndelsen, vilket känns 
skönt. Det finns ett ljus, det finns 
en väg ut ur mörkret, jag duger, 
trots allt, som den jag är. 

allt kan såra
Mobbing är att behandla en 
människa på ett sätt som får 
personen att må dåligt och känna 
sig mindre värd. Det kan handla 
om våld, elaka kommentarer 
eller utfrysning. Ibland kan det 
räcka med att ha fel kläder, ofta 
är det en slump vem som väljs ut. 
Många gånger börjar det som ett 
skämt, men en gång är en gång 
för mycket. När jag gick i 
högstadiet hade jag två väldigt 
nära vänner som älskade att retas 
med mig ”för att jag var så 
tacksam att retas med och alltid 
blev så sur” sa de. Var det 
mobbing? Jag själv tyckte nog 
det ibland.

allas ansvar
Mobbing är tyvärr ett ständigt 
aktuellt ämne som dyker upp i 

alla sammanhang där människor 
finns. Det finns ett lidande för 
såväl den som mobbas som för 
den som mobbar och alla de som 
på olika sätt drabbas av att vara i 
närheten. Jag vågar nog påstå att 
alla varit i en situation, i ett 
sammanhang där mobbing 
funnits, ingen är förskonad.
 För att få bukt med 
problemen krävs att vi alla 
engagerar oss, slutar blunda och 
istället tar mod till oss att skapa 
förändring. Till alla oss därute 
som någon gång blivit mobbade, 
varit den som mobbar eller som 
stått bredvid och tittat på. Till 
alla oss som ser, inte ser, väljer 
att inte se eller som inte vågar 
göra något säger jag: Var 
modiga! Våga säga ifrån! Var 
inte rädda! 
 En bra och välkänd regel som 
aldrig blir omodern är: ”Allt vad 
ni vill att människor skall göra 
för er, det skall ni också göra för 
dem” (Matt 7:12). Tänk, och 
handla därefter!

Jennie Feldt, pedagog

Konfirmand 2011
Nu är det dags för dig som är 
född -97, och ska börja i årskurs 
8, att börja fundera på om du vill 
börja i en konfirmationsgrupp till 
hösten!
 Vi erbjuder grupper på både 
vardagskvällar, helger och under 
3 sommarveckor.
 Under din konfirmations tid 
får du tillsammans med andra i 
din egen ålder upptäcka kristen 
tro genom sång, skapande, 
diskussioner, andakter, 
gudstjänster, läger och mycket 
mer.
 Håll utkik i din brevlåda i 
slutet av April, då det kommer en 
inbjudan till en informationsträff 
i Vellinge kyrka.

Till dig som är 
konfirmerad 
Välkommen till Ungdoms-
gruppen, 14-18 år, som träffas 
tisdagar på Ankaret 
kl 19-21 för att dela tro, 
gemenskap och tankar. Vi 
diskuterar, leker, bakar, har  
filmkvällar och firar andakter.
 Ledarkåren träffas 4-5 gånger 
och har 4 lägerdagar under ett år.
Ledarkåren är till för dig som är 
intresserad av att vara ungdoms-
ledare i någon av våra 
konfirmandgrupper. 
 Vi kommer att skapa, leka, 
fira andakter och åka på läger 
tillsammans för att du ska få 
idéer och tankar kring hur du vill 
vara som ledare och förebild för 
andra. Du får möjlighet att 
parallellt med kursen vara ledare 
i en av våra grupper.

Mässa med 
sopplunch
På palmsöndagen den 17 april 
firar vi mässa i Östra Grevie 
kyrka kl 10, med sopplunch 
efteråt på Pub Mose i vassen. 
Kören Gospel Glory från 
Höllviken medverkar under 
ledning av Karolina Larsson. Då 
avslutar vi också 
Fasteinsamlingen 2011: 
”Allt för att utrota hungern”.

Det finns en rörelse i påsken som går från död till liv, från mörker till ljus. Om vi tar till oss det hoppet 
kan vi också få kraft att kämpa mot mörkret och ondskan. Påsken är som en vårvind som viskar: Ge inte upp! 
Vi vill sprida det hoppet till alla våra församlingsbor och vara en kraft som möjliggör ljus och liv.

Vi i redaktionen önskar er alla en Glad och välsignad Påsk!

Andetag
Välkommen till en Andetagskväll 
utöver det vanliga! Det blir en 
stund med sång och meditativt 
lugn där du bjuds in i en 
annorlunda klangvärld.
 Den 8 maj kl 17 i Mellan 
Grevie kyrka gästas Andetag av 
två eminenta musiker.
Inge Petterson-Lindbäck, 
klarinett/saxofon och 
Peter Tegnér, gitarr
 Vokalgruppen Andetag är:
Lena Jungmark, Helen Melin, 
Diana Nuñez och Inger Ohlén-
Reingold.

Andetag i Mellan Grevie kyrka.

Foto: Bengt Jakobsson


