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kyndelsmässodagen, 
söndag 3/2 

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Barnens stund. 
Vi uppmärksammar 
kyrkomusikens dag med 
extra musik av våra musiker.

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

fastlagssöndagen, 10/2

10.00 Gudstjänst med 
små och stora
Vellinge kyrka
Se notis: Tema Kärlek.

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka
Solomusik.

17.00 Mässa
Eskilstorp kyrka

askonsdag 13/2

19.00 Askonsdags-
mässa
Vellinge kyrka
Kören Cantica.

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

torsdag 14/2

18.00 Ungdomsmässa
Vellinge kyrka

1 söndag i fastan, 17/2

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Hans Nilsson, saxofon. 
Barnens stund.

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka
Astrid Hassgård, violin

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst med 
vokalgruppen Andetag.

2 söndag i fastan, 24/2

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
GeHö-kören. 
Barnens stund.

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

3 söndag i fastan, 3/3

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Barnens stund.

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

midfastosöndagen, 10/3

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Friskvårdskursen i sång. 
Barnens stund.

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka
Patricia Persson, sång

17.00 Gudstjänst
Arrie kyrka
Barn- och Juniorkören.

jungfru marie 
bebådelsedag, söndag 17/3

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Barnens stund. 
Invigning av askgravplatsen på 
Vellinge nya kyrkogård.

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst med 
vokalgruppen Andetag.

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

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

  När jag behöver stänga av här 
och nu, framtid, dåtid, återvänder minnet 
ofta till en kyrka i Krakow, Polen.
 Franciskanerkyrkan. Sitta i tystnaden. 
Följa mässans gång trots att jag inte 
kan språket. Nynna med i sångerna. 
Tröstas av skulpturen av den rödgråtna 
Maria. Drunkna i Gudabilden i den 
vilda glasmålningen ovanför ingången/
utgången. Det spelar ingen roll om vi 
kommer eller går. Han vakar över oss 
oavsett vart vi är på väg. Det jag kände 
där och då. Vördnad. Frid.
 Egentligen räcker det att jag sluter 
ögonen så är jag där. Kyrkan är mörk, 
liksom nedsläckt, men inte på ett 
avskräckande sätt utan omhuldande. 
Målningar av blommor täcker valven 
och rymden under dem är enorm. Från 
avskilda hörn hörs mumlande bikter och 
från andra sidan väggen förmanande, 
tröstande ord. Det vilar en nästan sorgsen 
stillhet över alltihop, och samtidigt så 
mycket hopp. Kanske är det i vår sorg, 
misströstan, vånda som hoppet verkligen 
får utrymme och chans att verka. Verka 
till tro. 
 Det råder mörker och tystnad, men 
så plötsligt utan större förvarning börjar 
mässan i ett av sidoskeppens kapell 
och i en hastig rörelse strömmar folk 
till. Där inne är det skimrande ljus som 
tycks komma från altartavlans bild av 
den gråtande Maria med guldkronan. Jag 
försöker förstå vad hennes tårar kommer 
av, hennes ansikte är inte helt enkelt 
att tyda. Jag tror inte det är förtvivlan. 
Kanske kommer tårarna av samma känsla 
som mässans alla deltagare förmedlar. 
Hängivelse. Och tacksamhet över en 
trygghet som är inom räckhåll.  
 Det finns ingen agenda, ingen 
psalmbok. Alla förväntas kunna mässans 
gång. Eller att bara falla handlöst och lita 
på att fångas upp. Ordlös tro, språklös 
tro, gränslös tro. Mumlet har blivit stolta 
röster.
 Jag förstår inte orden. Jag förstår att 
falla och att fångas. Jag flätar samman 
mina fingrar och knäpper händerna. 
Tänker Franciskus bön. Herre, gör mig till 
ett redskap för din frid.

Karolina

Café ankaret
ankarets veranda kl 14

torsdag 7 februari

Läsarsånger
Tord Krigström sjunger och berättar 
om en stor musikskatt.

torsdag 7 mars

Operettpärlor
Lena Wismar och Lars Gunnar Dahl med 
ackompanjatör underhåller med pärlor från 
operettens värld.

Kaffe och kaka 25 kr.

Välkommen också till vårt Lilla Café Ankaret. 
Varje torsdag träffas vi på Ankarets glasveranda 
mellan kl 14-16. Vi umgås i all anspråkslöshet med 
en kopp kaffe och kaka (2o kr), samtalar och 
njuter av utsikten.

Ankarfrukost
ankarets veranda kl 9.30

lördag 16 februari

Med skavsår 
genom Spanien
Ola Fornling, präst, berättar om sin vandring 
längs pilgrimsleden Santiago de Compostela.

Anmälan från 4/2 till 040-42 93 00 eller 
vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
Entré, inklusive frukostbuffé, 80 kr. 
Verandan är öppen från kl 9.15.

Mitt i byn 
nio samtalskvällar, en i varje kyrka

Under 2013 bjuder vi in till nio samtalskvällar. 
Vi diskuterar aktuella frågor och sådant som 
vi alltid har undrat över.

Du är välkommen att vara med vid alla 
tillfällen, men det går också bra att bara 
komma en eller några gånger.

Samtalet startar i Arrie kyrka den 31/1 
kl 18-19.30 och fortsätter i Eskilstorps kyrka 
den 28/2 och Västra Ingelstad kyrka den 21/3. 
Vi bjuder på fika.

För mer information: 
Iva-Katharina Kummer, 040-42 63 61

Kul på Sportlovet!

En spännande dag med skapande, sång, 
teater, lek och mycket mer. Vi bjuder på lunch 
och mellanmål. Ingen kostnad.

•Tisdag den 19/2 kl 10- 16 för åk 4-6 
  Ankaret i Vellinge

•Onsdag den 20/2 kl 8-16 för åk f-3 
  Västra Ingelstad församlingshem.

Sista anmälningsdag den 8/2.

För de barn som inom församlingen behöver 
skjuts kan detta ordnas.

Info och anmälan Cecilia Persson, 
församlingspedagog 040-42 93 20.

Mässa tisdagar kl 8.30 
i Vellinge kyrka.

Pub Mose i vassen 
onsdagar kl 19.30-21.30 
i Östra Grevie 
församlingshem.

Pub Mose i vassen
onsdag 13 mars kl 19.30

Pop på Puben
Bengts Band och medlemmar  
från ungdomskören. 



Fastan - tid och rum 
för något nytt
”ramadan” är svaret jag brukar få från 
våra konfirmander när jag frågar efter deras 
associationer kring fastan. Detta är det första 
ungdomarna och säkert många andra tänker 
på: Ramadan, den muslimska fasteperioden 
som innebär att man från gryning till skymning 
avstår från all mat och dryck.
 Möjligtvis går sedan tankarna till något 
slags hälsofasta för att gå ner i vikt eller rensa 
kroppen från stress eller giftiga ämnen.
Knappt någon tänker på de kristna 
fastetiderna. Ja, det finns nämligen till och 
med två stycken! I skrivande stund ligger den 
ena bakom mig, adventstiden. Den fyra veckor 
långa förberedelsetiden innan julfesten är en 
fastetid. Och snart kommer den sex veckor 
långa fastan som varar från askonsdagen till 
påskdagen.

i kyrkan innebär detta att vi ”fastar” i 
liturgin: Gloria, lovprisningen i gudstjänsten 
och hallelujasången faller bort och den 
liturgiska färgen är lila. I gamla tider innebar 
fastan att man fick avstå från kött, ägg och 
mejeriprodukter för att sedan bryta fastan 
med mycket god mat till jul respektive påsk.  
Tanken var att fasta för att skärpa sinnena, 
de yttre och de inre, för att rengöra och 
förbereda både kropp och själ på jul och påsk.
 Jag tycker faktiskt att även vi som lever 
i överflöd idag skulle kunna ha nytta av lite 
fasta då och då. Tänk att frivilligt avstå från 
något som vi gillar men inte verkligen behöver 
i några veckor innan påsk. Inte för att vara 
hårda mot oss själva, utan för att skapa rum 
och tid för något nytt. Den som är mätt 
behöver inte hungra, men den som avstår får 
aptit: på livet!

i tyskland finns det en kyrklig rörelse ”Sieben 
Wochen ohne” som uppmuntrar att avstå från 
något i sju veckor: som ungdom valde jag 
oftast att inte äta godis och choklad, en stor 
prövning för mig då!
 I mitt moderna vuxna liv finns det annat 
att avstå ifrån som skulle störa mig så pass 
mycket att jag blir uppmärksam på att just 
dessa veckor är en speciell tid, men som ändå 
inte skulle kräva alltför stora offer. Att avstå 
från sociala medier, att avstå från hiss och 
rulltrappor, att inte använda datorn på fritiden, 
att avstå från Tv:n på kvällarna. Listan med 
möjligheter är lång!

att bryta med vardagens självklarheter 
stör våra dagliga liv på ett tyst sätt, kanske 
kommer vi till och med ur takt, vi lämnar våra 
invanda banor, stannar upp och öppnar upp för 
nya erfarenheter och möten.
 Fastan är att öppna sig för Gud, att bli 
medveten om att vi inte alltid kan göra allt 
själva, utan behöver Guds närvaro i våra liv.   
 Att avstå från något för en kort tid, även 
om det känns tungt, kan leda till upptäkten att 
mycket kan vara bättre och annorlunda, det 
kan frigöra tid och tankar och krafter.

Så, vad väljer du att avstå ifrån den här fastan?

                         

   Jessica Sesko
                          präst

Invigning
Den 17 mars efter mässan 
kl 10 i Vellinge kyrka inviger vi 
askgravplatsen på Vellinge nya 
kyrkogård.
 Det blir den femte 
askgravplatsen i församlingen, 
även denna utformad av Lars 
Ekvall, kyrkovaktmästare. En 
viloplats för de döda men också 
en andaktsplats för de levande.
 Vill ni veta mer om vad som 
gäller för gravsättning på ask-
gravplatser kontakta kyrkogårds- 
förvaltningen, 040-42 93 00.

Barnens stund
Alla barn mellan 3-12 år är 
välkomna till barnens stund i 
gudstjänsten med start söndagen 
den 3 februari kl 10 i Vellinge 
kyrka. Barnen får följa med till 
ett mindre rum i kyrkan för att 
fira gudstjänst på sina villkor. De 
får möjlighet att ta till sig bibel- 
berättelser genom skapande och 
upplevelser, medan du som vuxen 
lyssnar till texter och predikan. 
Barnen kommer tillbaka lagom 
för att kunna vara med och fira 
nattvard.
 Info Cecilia Persson, försam-
lingspedagog, 040-42 93 20.

Nyårslöfte? 
Än är det inte försent att gå med 
i GeHö-kören! Blandad vuxenkör 
med blandad repertoir, trevlig 
gemenskap och hälsobringande 
sång! Övar tisdagar i Hököpinge 
församlingshem kl 19-21. Info 
Gudrun Söderlund, kyrkomusiker 
040-42 93 05.

Att göra en reträtt

Tillsammans...
...i Vellinge, tillsammans i världen
 Den 16 mars blir det 
massor av aktiviteter till förmån 
för Svenska kyrkans 
internationella arbete med Hela 
världendagen på Ankaret/Gästis 
parken och med Barnens dag på 
Vellinge Bibliotek.
 Mellan kl 10 och 14 
kommer det att finnas något för 
både små och stora med fika av 
olika slag, lotterier, försäljning, 
brödbord, bokbord med mera.

Pilgrimsvandringar 
under våren!
En vandring där mötet med dina 
medvandrare, dig själv och med 
Gud är centralt.
 Lördagen den 23 mars, 
halvdagsvandring i försam-
lingsområdet. Anmälan under 
februari.
 Lördagen den 18 Maj, 
heldagsvandring. Anmälan under 
april.
 Vid frågor maila eller ring:
Präst Ola Fornling, 040-42 63 69
ola.fornling@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Kristofer 
Burman, 040-42 93 12 kristofer.
burman@svenskakyrkan.se

Musiklek
Är ditt barn nyfiken på musiklek 
för barn mellan 3-5 år i 
Hököpinge församlingshem. Info 
Gudrun Söderlund, kyrkomusiker 
040-42 93 05.

 Att åka på reträtt/retreat är en 
möjlighet att under några dagar 
komma ikapp sig själv, få tid att 
reflektera över det som är viktigt 
i våra liv. På retreaten står själen 
och andligheten i centrum för 
uppmärksamheten. Större delen 
av tiden är man i tystnad. På 
så sätt får man en möjlighet att 
lyssna inåt till sina egna tankar.
 Under några dagar då hösten 
stod och knackade på dörren fick 
vi för tredje gången följa med på 
retreat till Åsljungagården, strax 
norr om Örkelljunga, med närhet 
till skog och sjö. Två gånger 
tidigare har medlemmar ur 
Friskvårdskören deltagit, denna 
tredje gång tillsammans med Ola 
och Gunnel som ledare och några 
medlemmar ur kören Cantica.   
 Rubriken för reträtten ”att 
vara mottagare” där vi fick 
känna av det underbara i att vara 
nerkopplade i tystnaden, inga 
smspling, ingen Facebook, ingen 
radio eller Tv. Naturligtvis sjöngs 
det mycket vid de gemensamma 
samlingarna där texterna 
handlade om det förunderliga i 
att få vara mottagare. Texter att 
meditera över i tystnaden där 
mottagandet ställdes i 
förhållandet till deltagandet.   
 Motion ger kraft och i ett 
stilla regn vandrade vi runt 
Åsljungasjön där meditativa 
texter om trädets förmåga lästes 
vid de olika rastställena. Lugna i 
själen återvände vi till vardagen 
något visare, kanske, om allt som 
vi kan vara mottagare av och att 
en del kan vi faktiskt välja bort.

Kommer du ihåg känslan av att sudda bort blyertsstreck från ett vitt papper 
med ett alldeles nytt och mjukt radergummi? Plötsligt uppenbarar sig en tom yta som en ny möjlighet. 

Så ser framsidan på det här bladet ut. En markering av fasta mitt i mångfalden av ord och bilder. 

På insidan av tidningen finns möjlighet till påfyllnad. En gudstjänst, 
en retreat eller en pilgrimsvandring kan vara sätt att skapa plats för något nytt mitt i livets flöde. 

Vi önskar er alla en god fastevandring mot påskens glädje! /Redaktionen

En svindlande 
tradition
Välkommen till en kväll om det 
nya kyrkohandboksförslaget och 
den nya mässmusiken som vår 
församling provar i år!
 Onsdagen den 27 februari 
kl 19-21 på Ankarets veranda.
 Det blir mycket sång, fika och 
delande.

Tema: Kärlek
Fastlagssöndagen 10 februari. 
Kom och fira gudstjänst med små 
och stora, ät fastlagsbulle och 
pynta ditt eget fastlagsris.
 Vi börjar kl 10 i Vellinge 
kyrka och fortsätter sen på 
Ankaret. Kören Cantica samt 
Barn- och Juniorkören 
medverkar. Ingen kostnad.

Stickcafé
Välkommen till stickcafé i Västra 
Ingelstad och Östra Grevie. Vi 
träffas tredje tisdagen varje 
månad, växelvis i de två 
församlingshemmen. 
(19/2 Västra Ingelstad).
Var och en tar med sitt 
handarbete. Vi bjuder på kaffe 
och te, men tag gärna med eget 
fikabröd.

Lekmannakåren
Lekmannakåren träffas på 
Ankarets veranda kl 18.  
Måndag 4 februari: Utsikt från 
Bolmers högar, en resa i tid och 
rum med Sigvard Tyge som 
konferencier.
Måndag 4 mars: Knut och Johns 
duo, två glada trubadurer med 
dragspel och gitarr.

 Hur gör du för att hämta 
ny kraft? Vart tog själen vägen? 
Retreat är en möjlighet att för 
några dagar leva i avskildhet och 
stillhet. Läs mer om retreat på 
www.svenskakyrkan.se

Lisbet Larsson och 
Bengt Gustafsson, 

Friskvårdskursen i sång

Att göra en reträtt kallas inom det militära att man drar sig tillbaka, 
organiserar om, vilar och får kraft att komma tillbaka.

”Det underbara 
i att vara 

nerkopplade i 
tystnaden, inga 
smspling, ingen 

Facebook, ingen 
radio eller tv.”

A
skgravplatsen Vellinge nya kyrkogård. Foto: Karolina Larsson 


