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1 söndag i advent, 2/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
GeHö-kören, Barn- och 
Juniorkören. Barnens stund.

14.00 Advents- 
gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka
Agneta Jönsson, trumpet.

17.00 Musikgudstjänst
Eskilstorp kyrka

Se notis.

måndag 3 december

Lekmannakåren
Ankarets veranda
Livets guldkorn med livsfilosofen 
Carl Bertil Widell, Malmö.

onsdag 5/12

17.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka
Avslutning för barnverksamheten.

torsdag 6/12

17.00 Gudstjänst
Vellinge kyrka
Avslutning för barnverksamheten.

2 söndag i advent, 9/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka

torsdag 13/12

18.00 Luciagudstjänst
Mellan Grevie kyrka

Sammarbete med MG byalag.

19.00 Luciagudstjänst
Hököpinge kyrka
Barn-, Junior- och Ungdomskören 
under ledning av Gudrun 
Söderlund och Bengt Jakobsson.

3 söndag i advent, 16/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

onsdag 19/12

19.30 Välgörenhets- 
konsert
Hököpinge kyrka
Se baksidan.

4 söndag i advent, 23/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

julafton, måndag 24/12

12 Samling vid krubban
Gessie kyrka
Barn- och Juniorkören.

12 Samling vid krubban
Vellinge kyrka
Sånggruppen Sometimes.

12 Samling vid krubban
Östra Grevie kyrka

23.30 Midnattsmässa
Vellinge kyrka
Hedvig Becke, sång.

23.30 Midnattsmässa
Västra Ingelstad kyrka
GeHö-kören.

juldagen, tisdag 25/12

7.00 Julotta
Eskilstorp kyrka
Sångensemble ur kören Cantica.

9.00 Julotta
Gessie kyrka
Gunnel Rask, solosång.

annandag jul, onsdag 26/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Julsångs-
gudstjänst
Mellan Grevie kyrka

söndagen efter jul, 30/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

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

nyårsafton, måndag 31/12

17.00 Nyårsbön
Vellinge kyrka
Kören Cantica.

nyårsdagen, 1/1

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 3/1

19.00 Julkonsert
Östra Grevie kyrka
Se notis.

trettondedag jul, 
söndag 6/1

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

17.00 Julens sånger
Gessie kyrka
Se notis.

1 e trettondedagen, 
söndag 13/1

10.00 Gudstjänst 
med små och stora
Vellinge kyrka
Julgransplundring för alla åldrar 
efteråt på Ankarets veranda.

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

17.00 Mässa
Arrie kyrka

2 e trettondedagen, 
söndag 20/1

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

septuagesima,  
söndag 27/1

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

17.00 Mässa
Hököpinge kyrka

Välgörenhetskonsert
onsdagen den 19 december kl 19.30 i hököpinge kyrka

För människans skull
Till förmån för Skåne Stadsmissions arbete 

för utsatta människor

Steve Grahn och Mattias Malm

Magnus Nilsson och Jenny Petersen-duett, Stefan Adregård-tenor

Vokalgruppen Andetag, Agnetha Bengtsson-flöjt

Emilia och Maria Bengtsson, sång, komp

GeHö-kören, Kören Cantica, Friskvårdskursen i sång

Birthe Wallin - direktor på Stadsmissionen

Ola Fornling - präst

Före och efter konserten serveras glögg på kyrkbacken. 
Insläpp från kl 19. 

Konserten är gratis 
men kom ihåg att ta med kontanter 

så att ni kan stödja insamlingen!

svenska kyrkan vellinge-månstorp
Adress Församlingsexpeditionen  Telefon 040-42 93 00 
Ankaret, Malmövägen 2   Telefax 040-42 22 31 
235 36 Vellinge   E-post vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
Öppet mån, ons-fre kl 10-14,  www.svenskakyrkan.se/vellinge
         tis kl 11-14   www.facebook.com/vellingemanstorp

I en sargad värld

Kyrkohandbok

Vardagstankar



Jul i en sargad värld
jag vaknade tidigt, innan gryningen. En av de 
första riktigt råkalla mornarna, gräsmattan 
täcktes av ett tunt frostlager. Jag snörade 
på mig löparskorna, tog på mig tightsen 
och jackan. För säkerhets skull också en 
mössa. Sedan gav jag mig ut i det tvekande 
morgonljuset. Först huttrande, men i takt 
med att pulsen ökade kom också värmen. 
Det var tyst på Malmös gator, inte många 
ute. Men så skymtar jag en gestalt längre 
fram vid soptunnan som står och rotar efter 
burkar. Han ser målmedveten ut i sitt letande, 
jag springer förbi. Nästa person som möter 
mig för en kundvagn framför sig, jag hinner 
inte se vad som ligger i den, men blicken på 
henne som föser den framför sig ser ut att ha 
slocknat. Vid nästa papperskorg rotar en man 
som på ytan ser alldaglig ut men aktiviteten 
avslöjar honom. Jag ökar tempot, springer, 
springer, springer…

när jag en timme senare sitter nyduschad vid 
ett välfyllt frukostbord och en kopp kaffe med 
varm mjölk kan jag inte riktigt släppa tanken 
på de jag mötte under min morgontur. De som 
lösgjorde sig ur nattens skuggor på jakt efter 
sitt dagliga bröd.

första gången jag såg någon rota i en 
papperskorg efter tomburkar var på 90- 
talet i Umeå.  Det var en slags oskuld som 
försvann där och då. Nu är de många, 
papperskorgsletarna. Oskulden känns 
långt borta och världen har sedan 90-talet 
brännmärkts av terrorism, rasism, kriser och 
elände.

rolling stones har som vanligt 
fingertoppskänsla för tidens tendenser när 
de har kallat sin senaste singel ”Doom and 
Gloom”. Mick Jagger beklagar sig i texten 
över att allt som hörs nu är just doom and 
gloom. Samtidigt är låten i sig så energifylld 
att den ger hopp om något annat. Jag tänker 
att världen vore mycket fattigare utan Rolling 
Stones. Det finns en styrka i att de, trots sin 
ålder, gång på gång sätter sig vid instrumenten 
och spelar. Varje gång tänker man: Ännu en 
gång! Hur orkar de?

när julen firas i kyrkan påminner den mig om 
Rolling Stones, må vara att den har 2000 år på 
nacken istället för 50. Första advent kommer 
som ett kraftfullt intåg i vintermörkrets doom 
and gloom, sedan fullbordas det hoppet i 
julens gudstjänster. Det är ett sätt att säga: 
-Vi börjar om. Vi ger oss inte. Hoppet kommer 
till en sargad värld ytterligare en gång. 
Julens psalmer påminner för övrigt också om 
Stoneslåtar. Vi kan dem utantill, samtidigt är 
de så fulla av energi och kraft att vi uppfylls av 
något hoppingivande när vi sjunger dem. 

den 19 december möts både julsånger 
och blues i Hököpinge kyrka under vår 
välgörenhetskonsert ”För människans skull”.  
Under kvällen kommer vi att lyssna till sånger 
som föder hopp, men som också får oss att 
stanna upp inför de som saknar vad vi har. 
Istället för att springa förbi som vi ofta gör 
annars. 

Jag önskar er alla en jul 
fylld av sång, bön 
och glädje!

                         Ola Fornling
                            präst

Ny präst
Vi tackar Mona Jönsson och 
hälsar Jessica Sesko varmt 
välkommen som ny präst!
 Jessica har tidigare jobbat i 
Kristianstad och börjar sin tjänst 
här den 1 december.

Tack Vellinge 
syförening!
Den 30 oktober avslutades 
Vellinge kyrkliga syförening. 
 De sista medlemmarna Greta 
Holmgren, Gertrud Karlsson, 
Astrid Arnskill och Maj-Britt 
Gundel samlades för att över ett 
vackert kaffebord minnas och 
prata om svunna tider.
 Genom åren har vi fått höra 
om den stora föreningen, om 
julauktioner som pågick i två 
dagar och utfärderna på vårarna. 
 Tyvärr är trenden att våra  
syföreningar landet runt sakta 
tynar bort. Men vi får aldrig 
glömma allt det goda de har sytt 
ihop till våra kyrkor och alla 
pengar som genom auktioner och 
lotterier skänkts till välgörande 
ändamål.
 Ett stort tack riktar vi till alla 
flitiga händer som genom många 
år har funnits i Vellinge kyrkliga 
syförening.

Julkonsert
Östra Grevie kyrka torsdagen 
den 3 januari kl 19. Medverkar 
gör sånggruppen Malindanna, 
Bengt Jakobsson, Jessica Sesko, 
präst.

Ny kyrkohandbok på väg...

  Gud, jag ber inte om att kärlek 
gratis ska komma till mig. Jag ber om 
mod att våga älska villkorslöst. Jag ber 
om mod att våga lita. Att se det som 
finns hos mig, inom mig. Att se, att 
lita på det som finns hos den som står 
framför mig.
 I en natt som aldrig blir mörk är du en 
känsla i mig och i allt utanför. Gud, det 
heliga hos dig ger kämparanda hos mig. 
Du gråter med mig när jag gråter och 
du skrattar med mig när jag är glad. Där 
emellan låter du mig växa.
 Låt mitt ansikte lysa mot dem jag 
älskar. Det du helar blir helt. Och då är 
kärlek.

Karolina

Musikgudstjänst
Första Söndagen i Advent, 
2 december i Eskilstorps kyrka 
kl 17.
 ”Han är redan på väg för att 
möta dig!” Medverkar gör Kören 
Cantica, Stefan Adregård, tenor, 
Hans Nordström, trumpet,
Gunnel Rask, musikalisk ledning 
och Ola Fornling, präst.

Café Ankaret
Skapa till jul på Ankarets veranda 
kl 14 onsdagen den 5 december.
 Patricia från Blomstergalleriet 
kommer att leda oss i skapandet 
av något till julen. 
 30 platser finns till skapandet, 
anmälan krävs, materialkostnad 
ca 200 kr. Det går också bra att 
bara komma och fika och 
inspireras.

Julens sånger
Traditionell julkonsert i Gessie 
kyrka söndagen den 6 januari 
kl 17 med GeHö-kören, 
Anna-Lena Tideman, sång, 
Agnetha Bengtsson, flöjt, Bengt 
Jakobsson, komp och Gudrun 
Söderlund, musikalisk ledning.

Kyrkodagar
34. Evangelischer Kirchentag i 
Hamburg 1 – 5 maj 2013.
Vartannat år arrangerar de 
protestantiska kyrkorna i 
Tyskland ”kyrkodagar” med upp 
till 250.000 deltagare.
 Programmet består av 3000 
evenemang och rymmer allt från 
stora gudstjänster och konserter 
till bibelstudier och teater- 
föreställningar. Men viktigast av 
allt är mötet med andra.
Oavsett om man väljer att gå till 
ett församlingshem, till mäss-
området eller åker buss – överallt 
möter man människor.
 Den som anmäler sig till 
kyrkodagarna har dessutom 
möjlighet att bo i en familj. Allt 
ordnas av arrangörerna.
 Jag har själv fått uppleva 
kyrkodagar i flera tyska städer. 
Det är svårt att beskriva vad 

man får vara med om. Men ett 
är säkert: det blir ett minne för 
livet och kanske en tankeställare 
för oss i Svenska kyrkan. Därför 
kommer vi – om intresse finns - 
att ordna en resa till kyrko-
dagarna i Hamburg. Alla är 
välkomna att vara med – ung 
och gammal, gärna barnfamiljer 
också! Det är bra om man förstår 
tyska, men det är inget krav. 
 Välkommen att höra av dig 
till mig om du är intresserad, 
kh Iva-Katharina Kummer
040-426361 före den 20/12. Jag 
svarar gärna på frågor! I januari 
bjuds du då in till ett 
informationsmöte. Kostnad för 
resan beror på val av boende och 
antal resenärer.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster som t. ex. högmässa, dopgudstjänst, 
vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst. Den handbok som används i Svenska kyrkan sedan 
1986 är nu på väg att ersättas. Det finns ett förslag till ny handbok som ska användas på försök. 
 Ungefär 30 procent av alla församlingar medverkar, och Vellinge-Månstorp är en av dessa. Det 
innebär att vi från 1 Advent 2012 till Domsöndagen 2013, ska pröva förslaget. Om kyrkomötet, 
efter försökstiden, beslutar om en ny kyrkohandbok tas den i bruk 2016 och blir den åttonde 
handboken i Svenska kyrkan sedan reformationen. Den byts med andra ord inte ut så ofta!
 Ett par exempel på hur det nya förslaget skiljer sig från den gamla handboken är att här finns 
en strävan efter ett mer inkluderande språk. Ett språk som synliggör människor oavsett kön, ålder, 
förmågor och bakgrund. Till exempel vigselgudstjänsten ska fungera väl för par av olika kön och 
samma kön och för par i olika åldrar och med olika familjesituation.
 De nya gudstjänstordningarna präglas av flexibilitet och igenkännande. Flexibilitet, att det 
finns fler förslag att välja mellan och möjligheter att göra lokala anpassningar. Igenkännande, att 
strukturen gör att man kan känna igen sig var man än firar gudstjänst i Sverige eller världen.
 Den traditionella mässmusiken har kompletterats med andra musikaliska genrer som t. ex. jazz, 
visa, gospel och musik som används internationellt. Mycket av musiken är nykomponerad.

... och med den, ny mässmusik
Vad är liturgisk sång? Det grekiska ordet liturgi betyder folkets ansvar/tjänst. Tanken är att våra 
liv är en gåva från Gud. Som ett svar på det finns en längtan att gemensamt fira och ta emot att 
vårt liv och Guds liv hör samman. Kyrkan, vi alla, är kallade att påminna varandra om detta. 
 Gudstjänsten är en mötesplats mellan himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Den är ett 
erbjudande till ett helande möte med oss själva, Gud och varandra. Den liturgiska sången är en 
viktig länk till en svindlande historisk sångtradition som skapas ständigt på nytt.
 Det händer något stort när vi sjunger tillsammans! Genom sången och musiken får orden 
vingar och når skikt inom oss som vi inte annars har tillgång till på samma sätt. Våra röster blir 
förenade till en enda röst. Det kan vara magiska ögonblick som berör oss på djupet.
 Allas sång är värdefull. Tankar om att det inte skulle duga kan vi lugnt lägga åt sidan. Vår 
röst är en del av vår likhet med Gud. Vi får vara oförställda, precis så som allting är i vårt liv. 
Förmågor och styrka, svagheter och sårbarhet, likheter och skillnader, allt ryms i sången och 
blir till välsignelse när vi delar det. Vi lyfts från ensamhet till den gemenskap vi är tänkta för, 
gemenskapen med Gud och med varandra.
 Förhoppningen är att försöksverksamheten kommer engagera och beröra många 
församlingsbor och gudstjänstfirare. Så väl mött i våra gudstjänster!

Christine Hansson, präst och Gunnel Rask, kyrkomusiker

Fyra viktiga sånger i mässan
Kyrie ”Herre, förbarma dig” Gud, hjälp oss med det som är svårt och verkar hopplöst i våra liv. Vi behöver 
din hjälp. Vi öppnar oss för din närvaro och dina möjligheter. 

gloriA ” Ära” Tack för livet! Vi förundras över allt det goda som trots allt bär våra och jordens liv. Men det är 
inte färdigt. Vi sjunger också ut vårt hopp, vår längtan - det kan bli bättre. 

sAnctus ”Helig” Gud är helig. Vårt liv är heligt, okränkbart. Det ska brukas, inte missbrukas. Det tål att stava 
på. Vårt liv hör dessutom samman med allas liv, både levande och döda. Tillsammans förenas vi i en enda tidlös 
jublande sång!

Agnus dei ”o, guds lamm” Denna sång sjunger vi just innan delandet av vin och bröd, kärlekens måltid. 
Sången är en meditation kring mysteriet i Guds kärlek, visad genom Jesu liv, förlåtelse, död och uppståndelse. 
Ondskan, döden och allt det som bryter sönder och förstör livet, har inte fått sista ordet. Godhet och Kärlek är 
starkare! 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.

Nomineringsmöte den 27/11 kl 19 
på Ankaret, Malmövägen 2.

Hälsningar Valnämden
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