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Välkommen!

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

vägkyrkoandakt
Varje dag kl 14 den 27/6 - 16/7 i 
Västra Ingelstad kyrka. 
Söndagar mässa kl 14.

kristi himmelsfärdsdag, 
torsdag 2/6

7.00 Gökotta
Jiddebjer, Västra Ingelstad

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

söndag före pingst, 5/6

10.00 Ängagudstjänst 
med dop
Eskilstorps ängar

pingstdagen, 12/6

10.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

torsdag 16/6

20.00 Sommarmusik
Eskilstorp kyrka
Se baksidan

heliga trefaldighets dag, 
söndag 19 juni

18.00 
Musikalgudstjänst
Hököpinge kyrka
Se notis

torsdag 23/6

20.00 Sommarmusik
Vellinge kyrka
Se baksidan

midsommardagen, 
lördag 25/6

14.00 
Friluftsgudstjänst
Gessie park
Se notis

johannes döparens dag, 
söndag 26/6

14.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka
Vägkyrkostart

torsdag 30/6

20.00 Sommarmusik
Östra Grevie kyrka
Se baksidan

2 e tref, söndag 3/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 7/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

20.00 Sommarmusik
Västra Ingelstad kyrka
Se baksidan

lördag 9/7

12.00 och 16.00 
Konfimation med mässa
Hököpinge kyrka

3 e tref, söndag 10/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 14/7

20.00 Sommarmusik
Mellan Grevie kyrka
Se baksidan

4 e tref, söndag 17/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka
Vägkyrkoavslutning

torsdag 21/7

20.00 Sommarmusik
Gessie kyrka
Se baksidan

apostladagen, söndag 24/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

torsdag 28/7

20.00 Sommarmusik
Södra Åkarp kyrka
Se baksidan

6 e tref, söndag 31/7

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

torsdag 4/8

20.00 Sommarmusik
Arrie kyrka
Se baksidan

kristi förklarings dag, 
söndag 7/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

torsdag 11/8

20.00 Sommarmusik
Vellinge kyrka
Se baksidan

8 e tref, söndag 14/8

10.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 18/8

20.00 Sommarmusik
Hököpinge kyrka
Se baksidan

9 e tref, söndag 21/8

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

10 e tref, söndag 28/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

torsdag 16 juni kl 20

Petri Sångare
eskilstorp kyrka
Kören Petri Sångare från S:t Petri församling i 
Malmö med dirigent Alexander Einarsson framför 
en körkonsert med musik av Poulenc, Sven-David 
Sandström, Stenhammar och Brahms.

torsdag 23 juni kl 20

Fyra röster
vellinge kyrka
Vokalkvartetten Fyra röster kommer med en 
salig blandning av stämningsfull a cappella sång. 
Kvartetten består av Karolina Larsson, Sofie 
Falkenström, Cosima Lamberth och Nadia Naddi.

torsdag 30 juni kl 20

Blueskväll
östra grevie kyrka
Blueskväll med Steve Gran och Mattias Malm. 
Välkommet återbesök av denna prisade duo som i 
höstas släppte ett nytt album, Final Route. 

torsdag 7 juli kl 20

I denna ljuva sommartid
västra ingelstad kyrka
Konsert med Lena Wismar och Aino Bengtsson. En 
nostalgisk tillbakablick i musikens värld! Det bästa 
från mor och dotters mångåriga musicerande 
tillsammans. 

torsdag 14 juli kl 20

Jazzkväll
mellan grevie kyrka
Jazzkonsert med Alf Grön och hans Primörer. 
Bandet som har sitt säte i Öresundsregionen och 
bildades 2008 består av Anna Andersson, sång, 
Jack Andersson, trumpet och sång, Håkan Ekvall, 
saxofoner och klarinett, Marcus Anderberg, 
kontrabas, Lars-Olof Johansson, klaviaturer och 
Alf Green, trummor och sång. 

 

torsdag 21 juli kl 20

Genom tid och rum
gessie kyrka
Svensk och irlänsk folkmusik med Maria Bojlund, 
fiol och sång och Markus Tullberg, flöjt och 
bouzouki. Temat är folkmusikens föränderliga 
natur som löper runt tiden som den röda tråden.

torsdag 28 juli kl 20

Himlarum
södra åkarp kyrka
Ett sång och musikprogram om livets värme 
och vemod varvat med texter och tankar. 
Sånger av och med Anette Olsson, mammaledig 
teologistuderande och Håkan Olsson, 
kyrkomusiker i Tomelillabygdens församling.

torsdag 4 augusti kl 20

La Corda
arrie kyrka
Musik från medeltid till barock. "Ett måste för 
hälsan, ett näste för själen." Eva-Lis Carlsson, 
sång, Gertrud Sonesson, sopran, Karin Palm-
Lindén, viola da gamba, Sigrid Sjöstrand, 
renässansluta och barockgitarr. 

torsdag 11 augusti kl 20

Orgelkonsert
vellinge kyrka
Orgelkonsert med Ulla Olsson. Denna färgstarka 
diplomorganist bjuder på ett spännande program 
från sin senaste CD.

torsdag 18 augusti kl 20

Gospelglädje
hököpinge kyrka
Gospelkonsert med Gospel Glory från Höllvikens 
församling under ledning av Karolina Larsson. 
Kompgrupp med Mattias Björkenrud Karlsson 
och Hugo Lundwall. Denna 15-årsjubilerande 
kör ger oss en festlig konsertfinal med mycket 
gospelgung. 

Sommarmusik!

Vid en landsväg
Låt livet växa

Vardagstankar



  Vid en landsväg

Låt livet växa

kyrkan ligger väldigt vackert 
ovanför byn och ståtar med det 
ärgade koppartaket och tornet 
utmed landsväg 101. Med byn på 
ena sidan och sädesfälten på den 
andra är vår lättillgängliga kyrka 
en oas för de bilister och 
vägfarare som passerar förbi. 
Det finns många anledningar att 
stanna till, vilket många också 
gör.

du som är församlingsbo eller 
är ute och semestrar i Sverige - ta 
en stilla stund, vila och njut av 
den frid och stillhet och det 
sköna och heliga som kan 
erbjudas här. Vi tar inte semester, 
snarare tvärtom. Vi slår upp 
portarna och har massor av tid 
för dig! Kaffepannan puttrar och 
om vädret tillåter serverar vi
kaffet och de hembakade
bullarna utanför kyrkan där ni 
kan träffa andra resande eller 
församlingsbor och göra nya 
bekantskaper i trevliga
omgivningar. Vi som är
kyrkovärdar står redo
och väntar.

sommar. och jag känner att det som såtts under året får växa och mogna i solens värme. Den 
tidiga ljusa gryningen och den långa ljumma kvällen ger mig kraft och näring. De goda frön som 
planterats sträcker sig mot ljuset. Här finns liv och skönhet. Det känns som om allt är enklare på 
något vis!

men om tillvaron alltid vore som min förväntan på sommaren skulle jag förlora delar av mig själv. 
Det är vardagens möda och glädje som bär frukt och jag skördar under dessa veckor. Och det 
ska bära mig mot vardagens strävan igen. Den större delen av våra liv, lever vi i det som vi kallar 
vardag.

genom höst, vinter och vår väntar jorden i våra liv på att brukas. Där får vi så och skörda våra 
drömmar, baka brödet och bereda vinet. I våra mässor lyfts bägare och brödet bryts som ett 
tecken på att Gud delar varje skifte i våra liv. Fyller oss med kraft och ger färdkost på vägen. Och 
vårt uppdrag är att hjälpsamt sträcka ut våra händer till våra medmänniskor. Vi är en gemenskap 
som vill göra frid och fred synligt på jorden. Vi vill ge livsrum, livsmod och livsmöjligheter. 

oavsett hur din sommar ser ut, med regn eller sol, så är våra kyrkor fyllda med gudstjänst och 
musik. Här finns möjligheter för återhämtning och inspiration. Tala en stund med dig själv, eller 
Gud. Försök att lyssna till de tankar och böner som lyfts fram av tidigare generationer och de som 
kommer att komma efter oss. Tänd ett ljus och gläd dig de stunder solen lyser över just dig. Du är 
en länk i en kedja. Du bärs av ett sammanhang. Och i gemenskapen får du dela de gåvor som du 
fått i ditt liv.

sommar. och jag säger till mig själv: Fånga dagen och lev i nuet. Låt mitt liv växa och mogna av 
solens ljus och regnets svalka. Med tacksamhet ta emot de gåvor som ges mig.

         Linda Folebäck
         präst

vi har daglig andakt kl 14, cirka 
en kvart och oftast med musik. 
För dem som vill kan vi erbjuda 
personliga samtal och guidning 
av kyrkan och dess medeltida 
historia. Det finns mycket att 
berätta om altartavlan, 
predikstolen, kryptan, 
arkitekturen men också om den 
för sommaren tillfälligt utställda 
konsten. I år är det en 
utställning med Alejandra 
González de Flink, konstnär och 
konsthantverkare med glas som 
utgångsmaterial.

vägkyrkans verksamhet 
bygger i allt på frivilliga insatser 
av vägkyrkovärdarna. Vi är rikt 
belönade i kontakten med alla 
sommarglada människor. Det är 
fantastiskt att kunna få vara med 
och lyssna till, tala och umgås 
med underbara besökare som 
kommer förbi. För det 
roligaste är just att träffa alla 
dem som kommer och som vill 
dela gemenskapen med oss i vår 
sommarkyrka.

Jacquline Abbås, vägkyrkovärd

Under sista veckan i juni och två veckor in i juli mellan 
klockan 12 och 16 kommer den medeltida kyrkan i 
Västra Ingelstad även i sommar att vara öppen.

Änga- 
gudstjänst
Den 5 juni kl 10 firar vi guds-
tjänst med dop på Eskilstorps 
ängar. Efter gudstjänsten bjuder 
vi på fika. Vägbeskrivning: 
Eskilstorps ängaväg, sen vänster 
vid havet. Vid regn hålls guds-
tjänsten i Eskilstorps kyrka.

Tankar och toner
Café Ankaret torsdagen den 
9 juni kl 14 på Ankaret/Gästis 
veranda med Jörgen Tånnander, 
flöjtist och Claes Ottelid, gitarrist 
och sångare. Pris 25 kr.

Musikal- 
gudstjänst
Söndagen den 19 juni kl 18 är det 
musikalgudstjänst i Hököpinge 
kyrka. Joakim Jensen, trummor, 
Jonas Rudlow, gitarr, 

Kajsa Orrteg, piano och 
Hugo Lundwall, bas. Solister ur 
Ungdomskören.
 Ungdomskören framför en 
nyskriven musikal framarbetad 
av dem själva. Den är inspirerad 
av fotoutställningen 
Via Dolorosa, där budskapet är 
tydligt: Det kommer bli bättre.

Frilufts- 
gudstjänst
Midsommardagen, lördag 25 juni  
kl 14 firar vi midsommar med 
friluftsgudstjänst i Gessie park.
GeHö-kören och Södra Skytts 
folkdanslag medverkar och det 
bjuds på fika. Vid regn är vi i 
Gessie kyrka.

Vårdträd
I samband med mässan 
söndagen den 8 maj planterades 
ett vårdträd i Högsbo församling 

  Jag har ett eget sätt att tala. 
  Lågmält svävar mina fraser. Vill 
ryta. Tappar tråden. Takten. Träffar rätt 
men når inte alltid fram. Letar länge, 
djupt, samlar ord som blir mina.
 Jag har ett eget sätt att göra saker. 
Väljer omvägar. Viker av. Letar mig 
tillbaka till den breda vägen. Börjar om. 
Väljer noggrant, eftertänksamt. Önskar 
jag inte alltid visste mitt eget bästa.
 Jag har ett eget sätt att leva. Vill 
tillbaks, längtar framåt. Uppmuntrar 
smärtan. Ger den ro. Önskar stort, 
hamnar mitt emellan. Försöker lappa 
ihop mitt trasiga synsätt till ett mer 
sammansatt. 
 Jag har ett eget sätt att be. Ber om 
tystnad. Ber att få lyssna på livet.
 Jag har en egen dröm jag bär. Min 
Gud är hos mig. En hand på mitt huvud, 
välsignar det som är jag. Den enda jag 
vill vara.

Karolina

till minne av vår kyrkoherde 
Patrik Lindskog. Anledningen till 
planteringen var Patriks 
engagemang i Etik och Energi. 
Enhetschef Ulf Ekman var 
behjälplig vid planterandet och 
tf kh Ola Fornling höll ett tal 
kring Patriks engagemang för en 
hållbar skapelse.

Hela världen
Stort tack till alla som på ett 
eller annat sätt medverkade vid 
Hela världen dagen! Både ni som 
skänkte pengar eller ställde upp 
med er tid, samt alla affärer i 
Vellinge som skänkte vinster till 
vårt lotteri.
 Resultatet av insamlingen blev 
drygt 13.000 kr. Inklusive 
kollekterna samlade samlade vår 
församling in 16 377 kr under 
Svenska kyrkans fastekampanj 
2011. Pengar som ska hjälpa till 
att utrota hungern i världen.

Nu är det dags att vässa pennorna, gnugga geniknölarna, 
ta en kopp kaffe och vara med i vår Kyrkquiz! 
 Vår församling har nio kyrkor och nedan finns ett påstående 
om varje kyrka. Det gäller att para ihop rätt påstående med 
rätt kyrka. 
 Maila svaret till vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
eller skicka det till Malmövägen 2 235 36 Vellinge. 
 Bland de med flest rätt lottar vi ut ett helt unikt pris, 
nämligen ett ex av biskop Antje Jackeléns senaste bok "Gud är större" som är signerat av författaren! 
 Skicka in ditt svar senast den 31/7. Vinnaren presenteras i nästa församlingsblad.

1. Kyrkovaktmästare Lars Ekvall har formgivit askgravplatsen på bilden. Vilken kyrka ligger den vid?

2. Vilken av våra kyrkor har tornet i öster och altaret i väster.

3. I vilken kyrka ligger Karl XII:s fältpräst Petrus Hedengren begraven?

4. En av våra kyrkor har inga kyrkbänkar. Vilken?

5. I den här kyrkan finns ett dopaltare med en pieta.

6. Den här kyrkan har en natthimmel i kortaket.

7. I den här kyrkan konfirmeras cirka 100 konfirmander varje år.

8. Enligt folksägen är den här kyrkan byggd av en man som heter Eskil.

9. I vilken kyrka finns en krypta?

KyrkquizJag bröt mitt bröd, som andras hand fått baka,
och drack mitt vin, som jag ej själv beredde.
De, som haft mödan, fingo aldrig smaka
dess frukt, förrn de på mörka vägar trädde.

Vad jag har sått, skall du i morgon skörda.
O må mitt säde hundrafaldigt bära!
De bära fröjd, som bära andras börda,
de skära liv, som andras skördar skära.

Karin Boye, Till en okänd efterkommande ur Moln

Tack Kerstin!
Under 25 år har vår barnledare 
Kerstin Petersson mött oräkneliga 
barn och vuxna med glädje och 
värme.
 Hon tycker fortfarande det är 
lika roligt varje dag, men nu är 
det dags att gå i pension.
 Tack Kerstin, för det 
fantastiska arbete du gjort under 
alla dessa år. Det har varit en 
glädje att ha dig som medarbetare 
i vår församling.


