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kyndelsmässodagen, 
söndag 5/2

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Taizémässa
Eskilstorp kyrka
Kören Cantica, GeHö-kören, 
Ungdomskören.

sexagesima, söndag 12/2

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

fastlagssöndagen, 19/2

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Fastlagskaffe med semlor efteråt 
på Ankarets veranda.

onsdag 22/2

19.00 Askonsdags- 
mässa
Vellinge kyrka

1 söndag i fastan, 26/2

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst.

onsdag 29/2

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

2 söndag i fastan, 4/3 

10.00 Mässa
Gessie kyrka

17.00 Kvällsmässa
Vellinge kyrka
Ungdomskören och 
Dramakonfirmanderna.

3 söndag i fastan, 11/3

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

midfastosöndagen, 18/3

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

17.00 Mässa med små 
och stora
Västra Ingelstad församlingshem
GeHö-kören och Barnkören.

jungfru marie bebådelsedag 
söndag 25/3

10.00 Mässa
Gessie kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst.

vellinge kyrka 
tisdagar kl 8.15

Mässa
fredagar kl 8.30

Fredagsbön
Innan firade vi mässa en 
gång i månaden på fredagar, 
däremellan morgonbön.

Nu kallar vi det Fredagsbön 
varje fredag och firar inte 
mässa vid de tillfällena.

Vill man fira mässa på 
morgonen är man varmt 
välkommen på tisdagar.

Café ankaret
ankarets veranda kl 14
torsdag 2 februari

En butlers 
levnadshistoria
Richard Bratten Hill berättar om ett 
gammalt, anrikt yrke.

torsdag 1 mars

Säg det i toner
Agnes Berg och Karin Turesson sjunger en 
blandning av barock, jazz och Bellman.

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 
(20 kr), samtalar och njuter av utsikten.

Ankarkväll
ankarets veranda kl 18.30
onsdag 21 mars

Livet som utrikes- 
korrespondent
Kristina Kappelin, välkänt ansikte i media 
när det handlar om Italien, både kulturellt 
och politiskt. Berättar och kåserar om livet 
som utrikeskorrespondent.

Anmälan från 5/3 till 040-42 93 00. 
Entré, inkl kvällsmåltid 80 kr. 
Verandan är öppen från kl 18.15.

Ankarfrukost
ankarets veranda kl 9.30
lördag 11 februari

Kärlek och stålull
Lisbeth Pipping, författare, berättar om sin 
uppväxt med en utvecklingsstörd mamma. 
Om att behöva bli vuxen i förtid. En stark 
och engagerande föreläsning med många 
bottnar.

Anmälan från 30/1 till 040-42 93 00. 
Entré, inkl frukostbuffé 80 kr. 
Verandan är öppen från kl 9.15.

onsdag 15/2 kl 19
pub mose i vassen, östra grevie 

Pop på Puben
Solister från Ungdomskören 
med kompband under ledning 
av Bengt Jakobsson.

söndag 26/2 och 25/3 kl 17 mellan grevie kyrka

Välkommen in i en 
annorlunda klangvärld med 
vokalgruppen Andetag

Magins mirakler
Det finns någon

Vardagstankar



Magins mirakler
vår tillvaro är full av magiskt tänkande och 
på olika sätt hoppas vi att lyckan ska svinga 
sitt trollspö över oss. Några kanske söker svar i 
stjärnornas positioner, andra köper en trisslott. 
Vissa söker i rymden bakom en skimrande 
dataskärm efter kontakt med något som kan 
skänka mening. Ytterligare någon kanske 
finner regler och instruktionsböcker för livets 
konst, och tänker att här finns en väntande 
belöning även om det sker senare än förr. Vi är 
nog många som längtar efter en bit av himlen 
på vår jord.

att med våld försöka rycka till sig en bit 
av himlen för egen lycka och vinning brukar 
dock aldrig få ett gott slut, förr eller senare 
rasar korthuset.  Jag tillhör dem som tror att 
himmelriket tränger sig fram med sanning och 
rättvisa. Vi har möjligheten att vara delaktiga 
men vi måste ge det tid och tålamod. Och 
vi måste ge oss själva. Detta är säkerligen 
det svåraste. Det är en gammal sanning; att 
många försöker att förändra världen, men få 
av oss försöker att förändra sig själva. Under 
tiden som vi grubblar över detta så tränger 
himmelriket fram.

de senaste månaderna har jag vandrat långa 
promenader genom folkvimlet. Då och då 
har jag stannat upp för att se människorna 
runt omkring mig. Jag minns den unga kvinna 
som grät över en trasig parkeringsautomat 
samtidigt som något inom henne gick 
sönder. Och jag minns de främlingar som 
skrek förolämpningar åt varandra över hur 
man borde bete sig, uppenbart att ingen av 
dem lyssnade på sina egna råd. Ibland har 
mina steg svängt av till Malmös folktomma 
industriområden och i dagsljuset har jag 
sett spåren av nattens oro och desperation 
då gatorna får helt andra invånare. Bland 
mänskliga felsteg kan det ibland vara svårt att 
tro att himlen finns mitt ibland oss.

samtidigt vet vi att det finns stunder i 
människors liv, ögonblick som är förvandlande, 
som i efterhand beskrivs som mirakulösa 
och magiska. Det kan vara en omvändelse. 
En öppen famn då man förväntar sig att bli 
förskjuten. Ett svek som leder vidare. Ja, du 
vet nog själv! Kanske har du mött sådana 
stunder? Och mött sanningen som läkt och 
befriat. Vägen till att nå en bit av himlen 
kräver ofta stor möda och mycket mod, men 
när du är där, då vet du. För då är det lätt att 
vara. Himmelriket har trängt sig fram – och du 
har tagit emot det.

när någon ger mig en trisslott kan man vara 
säker på att det är en nitlott. Men jag tillhör 
dem som stannar upp under stjärnrymden 
och förundras över livet. Jag söker utanför 
tid och rum efter mening. Och jag tror på 
gudsingripande stunder. Jag har en bok som 
tar en livstid att läsa men som hjälper mig 
att tolka livets konst. I den, Bibeln, så finns 
Matteusevangeliet 11:12 som berättar hur 
himmelriket tränger fram. De berättelser som 
finns i Bibeln visar hur mycket vi behöver 
varandra i samtal och handling för att göra det 
verkligt stora och viktiga synligt. Du har en bit 
av himlen att ge till en annan människa. 
Dröj inte.

           Linda Folebäck
                       präst

själavård istället 
för sjukvård
Jag är en av alla dem som någon 
gång har suttit på psykakuten. 
Jag tillhör den stora skaran som 
väntat flera veckor på en tid hos 
psykolog. Jag har ingen svårare 
psykisk sjukdom. Men vid fler 
än ett tillfälle har livet blivit mig 
övermäktigt och jag har behövt 
mer stöd än vad jag orkat begära 
av min familj.
 Av någon anledning har jag 
aldrig tänkt på att kontakta en 
präst. Jag jobbar för Svenska 
kyrkan och ändå glömmer jag att 
det finns stöd att få från annat 
håll än sjukvården.
 Kanske kunde Svenska 
kyrkan bli ännu bättre på att 
nå ut med att vi finns där i den 
enskilde människans kris. Kanske 
kan Svenska kyrkan vara ännu 
mer tydliga med att det finns 
någon när vargtimmen ekar öde. 
Någon som inte kommer att 
prata om Gud om man inte 
uttryckligen ber om det, utan 
som verkligen vill lyssna utan att 
kräva något i gengälld.

natt
”Jourhavande präst fyller en 
oerhört viktig funktion i vårt 
samhälle”, säger Monica 
Eckerdal, samordnare för 
Jourhavande präst. ”Människor 
är oerhört ensamma och många 
kan ha en psykiatrisk diagnos 
men hör inte hemma på 
psykakuten.”
 De vanligaste samtalsämnena 
i jouren är psykisk ohälsa, 
relationer och ensamhet. Men 

Det finns någon

  Nytt år. Nya mål. Gamla 
drömmar som går att återvinna. 
Fortsätta att bygga på. Nu har jag 
bestämt mig för att vara lycklig.
 Jag är inte säker på att man bara kan 
bestämma det så rakt av, men jag tänker 
på alla andra år när jag bara tagit lyckan 
för given. Det har inte alltid gått så bra 
det heller. Och ofta har jag inte märkt 
den alls fast den varit där. Kanske är 
lyckan värd att man bestämmer sig för 
den, väljer den. Istället för att vänta och 
se om den kommer eller inte, och om 
man är uppmärksam nog att känna den.
 Jag glömmer lätt bort att vara 
lycklig. Jag är inte olycklig. Jag är 
upptagen. Av att skapa ordning i kaoset, 
trygghet i vardagen. Jag är inte olycklig 
men jag glömmer bort att beröras. 
Imponeras. Uppslukas. Jag gråter ofta 
för att rena men fäller alltför sällan en 
tår över allt det fantastiska. 
 Jag önskar bli hänförd till 
bristningsgränsen. Vill försvinna in i en 
känsla av djupaste tacksamhet, vildaste 
glädje, stillsammaste ödmjukhet. Fyllas 
av vördnad ända in av allt det underbara.   
 Ju mer jag radar upp här desto lättare 
känns det. Livet har lärt mig att det är 
inte bara att tänka tanken, uttala ordet, 
knäppa med fingrarna så sker det. Det 
är aldrig så enkelt som det verkar. Men 
kanske är det inte så svårt som man ofta 
gör det heller.
 Finns det liv är det aldrig försent. I 
det påståendet vilar min lycka tryggt.

Karolina

även frågor om tro och liv 
förekommer.
 Vem som helst kan ringa 
Jourhavande präst, oavsett 
etnicitet och tro, för att få akut 
samtals- och krisstöd. 
Telefonnumret är 112, samtalet 
är gratis och jouren är öppen 
varje natt mellan kl 21 och 06.
 I riktlinjerna för Jourhavande 
präst ingår anonymitet både för 
prästen och den som ringer. Det 
anges också tidsramar för att 
jouren ska bevara sin karaktär av 
akut krisjour.
 Genom att samverka i en 
jourtjänst via SOS-alarm blir det 
en stabil organisation med 
modern teknik, och 9 av 10 
samtal kommer fram till den 
jourhavande prästen.
 Präster från olika delar av 
Sverige ingår i jouren, några 
med stora uppdrag, andra med 
tjänstgöring några gånger per 
år. De som tjänstgör i jouren har 
särskild utbildning och 
tystnadsplikt.
 Jourhavande präst har funnits 
i över 50 år. Det började som 
lokala verksamheter runt om i 
landet i slutet av 50-talet. Idag är 
verksamheten organiserad 
nationellt genom att Svenska 
kyrkans stift samverkar i denna 
tjänst.
 Man behöver inte tillhöra 
Svenska kyrkan för att ringa. 
Tron på Gud är en självklarhet 
för dem som arbetar i jouren, 
men om du inte själv frågar efter 
det talar man inte om Gud, läser 
bibeln eller ber böner under 
samtalet.

förtroende
Det finns inte några särskilda 
bibliska belägg för att präster ska 
ha jour nattetid. Men det står 
skrivet om hur människor sökte 
upp Jesus i skydd av nattens 
mörker. ”Det handlar mer om ett 
Jesusmönster, att möta 
människor där behoven finns”, 
säger Monica Eckerdal.
 Intresset för människor är 
den viktigaste drivkraften, 
berättar en präst som jobbar i 
jouren. Hon kan förstå hur 
människor ibland kan ha ett 
helvete så som livet och 
samhället ser ut i dag.
 Hon möter både gamla 
obearbetade händelser och 
akuta kriser, ensamhet, ångest 
och människor som är redo att 
avsluta sina liv.
 Hon har lärt sig att medan 
varje människa ansvarar för sitt 
eget liv så har hon ansvar för 
hur hon bemöter människor i 
samtalet. I de flesta fall är det 
lyssnandet som behövs. Men hon 
ger också tips för att bearbeta 
negativa livsmönster och 
förmedlar samtalskontakter. 

dag
Där Jourhavande prästs akuta 
stöd slutar tar den lokala 
församlingens hjälp vid, för 
kortare eller längre 
samtalskontakt.
 Dagtid går det naturligtvis 
även att vända sig akut till 
församlingen, både på telefon 
och genom personligt besök.
 Det går bra att kontakta 
präst och diakon direkt, eller 

Onsdagscafé
Här är träffpunkten för gamla 
och unga. Lär känna varandra 
över åldersgränserna! 
 Vi samtalar, skapar något 
tillsammans och fikar till 
självkostnadspris.
 Välkommen till 
Västra Ingelstad församlingshem 
på onsdagar kl 9-11.30.

Mässa och semlor
Fastlagssöndagen, 19/2 kl 10 
firar vi mässa i Vellinge kyrka. 
 Efter mässan blir det kaffe 
och semla på Ankarets veranda. 
Där finns det också möjlighet att 
pynta fastlagsris att ta med hem. 

Hela världen dagen
Lördagen den 24/3 blir det en 
förmiddag med aktiviteter till 
förmån för Svenska kyrkans 
internationella arbete.
 Kom förbi Ankaret och 
Gästis parken kl 10-14! Det blir 
våffelcafé, ponnyridning, lotteri, 
brödbord och mycket mera. Mer 
information kommer på 
www.svenskakyrkan.se/vellinge.

Om man vill träffa en butler, lyssna till en livsberättelse om hur det är att växa upp med en utvecklingsstörd 
mamma, träffa en utrikeskorrespondent eller lyssna på pop i Östra Grevie 

får man reda på hur man går till väga här i tidningen.

Man kan också läsa om arbetet som jourhavande präst. 
Vardagstankar och ledare reflekterar om det som finns under ytan. Livet kan vara så mycket.

Vi önskar er alla ett välsignat Gott nytt år!

”Människor söker en präst när allt känns hopplöst, när det är kris, när 
behovet av stöd är akut. Samtalen till Jourhavande präst i Svenska 
kyrkan har ökat med mer än 30 procent sedan 2008. Under 2011 
tog Jourhavande präst mot över 62 000 samtal. En ökande andel av 
kontakterna är återkommande och regelbundna.”

genom att höra av sig till 
församlingens expedition. På 
expeditionens telefonsvarare 
finns alltid hänvisning till präst. 
 Fullständig anonymitet kan 
bara garanteras vid telefon- 
samtal, men tystnadsplikten 
gäller alltid, oavsett om man 
talar med präst, diakon, eller vid 
kontakt med expeditions- 
personal.
 Diakonen och prästerna 
erbjuder enskilda samtal som är 
kostnadsfria. Det kan handla om 
livskriser, sjukdom, arbetslöshet, 
sorg, åldrande eller relationer.
 I Vellinge-Månstorps för-
samlingsinstruktion står ungefär: 
Varje människas livsväg går 
genom smärta och glädje, vardag 
och fest, arbete och vila. Ingen 
bit av vägen är främmande för 
Gud. Därför är heller ingen bit 
av vägen främmande för 
församlingens ansvar. Alla våra 
möten ska präglas av ett mod att 
våga dela en medmänniskas 
upplevelser, både i smärta 
och glädje.  

Karolina Larsson

kyndelsmässodagen, söndag 5/2 kl 17 i eskilstorp kyrka

Taizémässa
Kören Cantica, GeHö-kören och  Ungdomskören. Präst Mona Jönsson.

det finns någon att prata med!

präst 
iva: 040-42 63 61, 
iva-katharina.kummer@svenskakyrkan.se

präst 
ola: 040-42 63 69, 
ola.fornling@svenskakyrkan.se

präst 
christine: 040-42 63 67 
christine.hansson@svenskakyrkan.se

diakon 
yvonne: 040-42 93 08, 0703-49 26 89 
yvonne.nejdefalk@svenskakyrkan.se

Källa Jourhavande präst: www.svenskakyrkan.se


