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1 söndag i advent, 27/11

10.00 Mässa
Östra Grevie kyrka
GeHö-kören.

17.00 Musikgudstjänst
Vellinge kyrka

Se annons baksidan.

onsdag 30/11

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

2 söndag i advent, 4/12

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst med 
vokalgruppen Andetag.

onsdag 7/12

17.00 Gudstjänst med 
små och stora
Västra Ingelstad församlingshem

19.00 Pubkväll
Pub Mose i vassen, 
Ö Grevie församlingshem
Svedala Manskör.

torsdag 8/12

17.00 Gudstjänst med 
små och stora
Ankaret/Gästis veranda

3 söndag i advent, 11/12

10.00 Mässa med 
kyrkoherdeinstallation
Vellinge kyrka
Se annons.

17.00 Luciagudstjänst
Hököpinge kyrka
Se annons baksidan.

tisdag 13/12

18.00 Luciagudstjänst
Mellan Grevie kyrka
Se annons baksidan.

onsdag 14/12

19.00 Luciagudstjänst
Östra Grevie kyrka
Se annons baksidan.

4 söndag i advent, 18/12

10.00 Mässa
Gessie kyrka

17.00 Jubileums- 
konsert
Södra Åkarp kyrka
Se annons baksidan.

onsdag 21/12

19.00 Julkonsert 
med Wickers
Hököpinge kyrka
Se annons baksidan.

julafton, 24/12

12.00 Samling vid 
krubban
Gessie kyrka
Barnkören.

12.00 Samling vid 
krubban
Vellinge kyrka
Sångensemble.

12.00 Samling vid 
krubban
Östra Grevie kyrka
Musikmedverkan.

23.30 Midnattsmässa
Vellinge kyrka
Anna Lindahl, sång.

23.30 Midnattsmässa
Västra Ingelstad kyrka
Musikmedverkan.

juldagen, 25/12

7.00 Julotta
Eskilstorp kyrka
Sångensemble och solosång.

7.00 Julotta
Gessie kyrka
GeHö-kören.

annandag jul, 26/12

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Julfirande på Ankaret/Gästis 
veranda efteråt.

nyårsdagen, 1/1

17.00 Mässa
Vellinge kyrka

tisdag 3/1

19.00 Julkonsert
Östra Grevie kyrka
Se annons nedan.

trettondedag jul, 6/1

17.00 Julens sånger
Gessie kyrka
Se annons nedan.

1 söndag efter 
trettondedagen, 8/1

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

1 söndag i advent, 27/11 kl 17 
vellinge kyrka

Himmelriket bär vi 
inom oss
Kören Cantica, Magnus Torstensson, baryton, 
Hans Nordström, trumpet, Andreas Stigsson, 
flöjt, trummor, Ulla Olsson, orgel, piano, 
Gunnel Rask, musikalisk ledning, 
Mona Jönsson, präst.

4 söndag i advent, 18/12 kl 17 
södra åkarp kyrka

Love came down 
at Christmas
Kören Cantica, Lia Lonnert, harpa, 
Suzanne Flink, sopran, Joachim Bäckström, 
tenor, Sven-Inge Frisk, ackompanjemang, 
Gunnel Rask, musikalisk ledning, 
Ola Fornling, präst.

21/12 kl 19 • hököpinge kyrka

Bosse Wickström 
Wickers & the Brunettes
Biljetter á 150 kr säljes på Ankaret och hos 
Vellinge Bok-och pappershandel från 
den 28/11. Överskottet går till Rädda Barnen.

Kyrkan är öppen från kl 18.30

Luciagudstjänst
söndag 11/12 kl 17 
hököpinge kyrka

Barn-, Junior- och 
Ungdomskören
under ledning av Gudrun Söderlund och 
Bengt Jakobsson.

tisdag 13/12 kl 18 
mellan grevie kyrka

Byns Luciatåg
Vellinge-Månstorps församling i 
sammarbete med Mellan Grevie byalag.

onsdag 14/12 kl 19 
östra grevie kyrka

Ungdomskören
under ledning av Bengt Jakobsson.

Pub Mose i vassen har öppet med servering 
kl 19.30-21.30.

tisdag 3/1 kl 19 
östra grevie kyrka

Julkonsert
Anders Jakobsson, sång, 
Amelia Jakobsson, cello och 
sång, Bengt Jakobsson, 
ackompanjemang.

trettondedag jul, 6/1 
gessie kyrka kl 17

Julens sånger
Anna-Lena Tideman, sång, 
Agnetha Bengtsson,flöjt och 
GeHö-kören under ledning 
av Gudrun Söderlund.

Tro i medvind
Välkommen Iva
Vardagstankar



Tro i medvind
”hur ska jag kunna lära mig hitta här?”
Nio kyrkor snurrade runt i mitt huvud 
tillsammans med trettiotalet nya 
medarbetarnamn.
 Min oro var obefogad. Tack vare min 
cykel och att sommaren dröjde kvar långt in 
i oktober, kunde jag cykla runt till alla kyrkor 
i församlingen och memorera namn mellan 
tramptagen! Uppdraget som vikarierande 
komminister fick en flygande start och 
fortsätter i medvind tack vare ett härligt 
arbetslag!
 I någon av kyrkorna, på kyrkogårdar, i 
församlingslokaler eller på puben Mose i 
vassen, överallt sjuder det av aktiviteter i ord 
och ton för stora och små. Det kan handla om 
söndagsmässan i Västra Ingelstad eller om ett 
rörligt sångkollage inför jublande föräldrar i 
Hököpinge; en kväll fylld av poesi på Ankaret 
tillsammans med författaren Margareta Melin 
eller stillsamma Andetag i Mellan Grevie kyrka.
 Det kan handla om så mycket mer som det 
aldrig skrivs om. Upplevelser som dopgäster 
eller begravningsföljen i till exempel Arrie 
kyrka tacksamt bär med sig hem i sina hjärtan.
För att inte glömma alla brudpar, kanske i 
Södra Åkarp, som ser kyrkan och prästens 
välsignelse som något efterlängtat och 
självklart!

mitt i detta virrvarr av upplevelser når 
mig så debattprogram i radio och artiklar i 
dagspressen där man påstår att ett samhälle 
utan Gud vore mycket bättre.
”Vi är ju ändå det minst religiösa landet i 
världen”, säger de som stöder sig på statestik 
och forskningsresultat.

Visserligen går vi i vårt land inte så ofta i 
kyrkan och vi protesterar inte högljutt (än) när 
rektorn bestämt att det inte skall vara några 
skolavslutningar i kyrkan. Men härom lördagen 
var vi sextio personer på dopgudstjänst i 
Eskilstorp kyrka, och nästa dag trettio till! Hur 
många familjer firade dop samtidigt i alla andra 
kyrkor i vårt land?

vi tror visst på gud och jesus i Sverige men 
vi är för blyga att säga det! Det är kyrkans 
uppgift att puffa på och berätta om den 
kraft som finns i människors tro. Även när det 
kanske bara handlar om en flämtande låga. Vi 
behöver inte ha upplevt något så dramatiskt 
som Mose, kung David, profeter eller apostlar 
fick uppleva. Vi behöver inte ens ha upplevt 
något möte med vare sig Gud eller Jesus. I våra 
liv finns så många andra oförklarliga händelser. 
Stunder av förundran och som Tomas 
Tranströmer så fint diktar:
”Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

snart kommer kanske våra nio kyrkor att 
bäddas in i snöyra och vinterkyla. Jag tror det 
är då vi längtar dit som allra mest! Änglarnas 
tid är här och du kan vara med när de landar 
ute på ängarna eller i någon av våra kyrkor. 
Kanske mitt i natten i Västra Ingelstad? Undret 
du hört om så många gånger kommer att 
berättas igen. Runt krubborna i Vellinge, Gessie 
och Östra Grevie står barnen med tindrande 
ögon och någon kommer nog att fråga: ”Vem 
är det som ligger där?”

           Mona Jönsson
                       präst

Jag heter Iva-Katharina Kummer 
och är sedan den 14 november 
kyrkoherde i Vellinge-Månstorps 
församling.
 Jag är gift med Niklas och vi 
har två barn, Elie 8 år och Cilia 
6 år. Jag kommer närmast från 
Laholm, där vi har bott i nästan 
tio år.
 I Laholm, vilket tillsammans 
med Skummeslöv bildar ett 
pastorat som till sin storlek är 
väldigt likt Vellinge-Månstorp, 
började jag först som ungdoms-
präst, men blev så småningom 
kyrkoherde. Innan vi flyttade till 
Laholm bodde vi i Göteborg, 
där jag också är prästvigd och 
har sett en del församlingar som 
både volontär, extra vaktmästare, 
pastorsadjunkt och komminister.
 Att jag ville bli präst hade jag 
redan som barn klart för mig. 
Kyrkan har alltid haft en viktig 
och självklar roll i mitt liv. Jag 
är född och uppvuxen i Berlin/
Tyskland och började redan 
som treåring i församlingens 
barnverksamhet. Sedan blev det 
söndagsskola, konfirmand- 
undervisning, ungdomsgrupp och 
ungdomskör.
 Jag fick gitarrundervisning i 
kyrkan, främst för att kunna 
spela på läger, och hjälpte till 
med gudstjänster på ett äldre- 
boende. Dessutom var jag 
engagerad i den öppna ungdoms-
verksamheten, där vi ungdomar 
fick ta ett stort ansvar. Läger, 
både som deltagare och som 

Välkommen Iva! 
  Omvärlden och jag går inte  
  jämna steg dessa dagar. Ibland 
struntar jag i det och strosar vid sidan 
om allt. Men just nu känner jag mig 
väldigt ur takt och på efterkälken.
 Jag försöker hänga med alla andra på 
Facebook, men har ingen Smartphone 
så jag är oftast för sent ute med mina 
inlägg. Dessutom har jag inte tillräckligt 
med intresse för att lära mig alla nya 
funktioner som kommer hela tiden. Det 
känns som jag bara kan vart annat ord 
som talas i den elektroniska världen.
 Jag har gjort några tafatta försök att 
ge mig ut i den riktiga världen också, 
bland nya människor... Söker någon sorts 
kontakt. Når inte fram. Möter en vägg 
av självupptagenhet. Alldeles för många 
är så svältfödda på uppmärksamhet. 
Eller är de så vana att få uppmärksamhet 
att de har glömt hur det är att ge? 
Känns som folk har börjat tro att de har 
ensamrätt på att vara i centrum.
 Jag har alltid varit en sådan som 
avvaktar. Inväntar sin tur. Men nu för 
tiden kommer den allt mer sällan. Ingen 
ger mig ordet om jag inte kräver det. 
Det gör mig mer rädd än ledsen. Jag 
klarar mig utan att berätta vad jag 
tycker. Jag tror jag är född lyssnare. Men 
om vi lyssnare blir färre och färre och 
pratarna bara pratar på? Vad kommer 
att hända då?
 Mycket vill ha mer. Ljudet från dem 
som kräver uppmärksamhet kommer att 
bli öronbedövande.
 Jag förstår inte den elektroniska 
världen och jag förstår inte den 
mänskliga världen. Och de två är nästan 
ett idag. Var står jag i det? Vart går jag 
nu? 

Karolina

ledare har också betytt mycket 
för mig och för många andra. Till 
Vellinge tar jag med mig 
minnen och erfarenheter från 
flera församlingar.
 Eftersom kyrkan i Tyskland 
länge har fått klara sig utan 
några större ekonomiska 
resurser, är jag van vid att tänka 
in och uppskatta allas 
engagemang, både anställdas och 
frivilligas. Att som tonåring få 
ta ansvar och bli behandlad som 
om man är vuxen, är också något 
jag bär med mig och som jag har 
försökt att tillämpa när jag själv 
har arbetat med ungdomar. 
 I Laholm har vi de senaste 
åren arbetat mycket med vår 
organisation och dess 
strukturer, men vi har också 
försökt att utveckla och förnya 
både gudstjänstlivet och 
verksamheten. Det har varit 
roligt att se vad som kan hända, 
när alla hjälps åt. 
 Men nu har jag alltså kommit 
till Vellinge-Månstorp och ser 
fram emot att få lära känna och 
upptäcka församlingen. Att vara 
kyrka i vår tid är en stor och 
spännande utmaning, som kräver 
att vi hela tiden måste fundera 
på varför vi gör det vi gör. Hur 
bygger vi gemenskap, när allt 
fokuserar på individen? Hur 
bjuder vi in till våra gudstjänster, 
när vi vet att alla har fullt upp?
 ”Ni är jordens salt och 
världens ljus” säger Jesus i 
bergspredikan. Vågar vi vara 

det i Vellinge, alla vi som tillhör 
Svenska kyrkan? Finns vi till för 
den som behöver vår hjälp och 
vågar vi säga ifrån, när vi ser att 
människor i vårt samhälle 
kommer i kläm?
 Att vara kyrka i vår tid är en 
stor och spännande utmaning 
som jag hoppas att vi i Vellinge-
Månstorp tar oss an tillsammans.
 Som sagt, jag ser fram emot 
att få lära känna er i 
församlingen och hoppas på 
många givande samtal och 
intressanta möten.

Har ni frågor, ta gärna kontakt 
med mig!

Iva-Katharina Kummer 

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.

Rubriken på Monas ledare kan stå som rubrik för det skede församlingen är i just nu. Det blåser nya vindar. 
Iva-Katharina Kummer installeras som kyrkoherde i början av december. Advent är på väg med budskap om det 

nya riket som kommer. Dessutom finns vi numer på www.facebook.com/vellingemanstorp (gilla oss!). 
Det är inte enkelt med förändringar, men vad var det nu Dag Hammarskjöld skrev? 

Till det förgångna: Tack. Till det kommande: Ja! 
Vi önskar er alla en god adventstid!

Café Ankaret
Torsdagen den 1 december kl 14 
är det Café Ankaret på 
Ankaret/Gästis veranda. 
Församlingens friskvårdskör 
framför sånger i advent under 
ledning av Gunnel Rask.
 Kaffe och kaka 25 kr.

söndag 11/12 kl 10 vellinge kyrka

Mässa med kyrkoherdeinstallation
Alla är välkomna på brunch på Ankaret/Gästis veranda efter mässan.

Ankarfrukost
Lördagen den 10 december är det 
Ankarfrukost kl 9.30 på Ankaret/
Gästis veranda.
 Lars-Erik Axelsson, präst på 
Killans bönegård, talar om att i 
en föränderlig värld hitta 
stillheten i sin inre källa.
 Anmälan till 040-42 93 00 
från den 28/11. Entré, inklusive 
frukostbuffé, 80 kr. 

Jubilerande kör
Cantica, församlingens största vuxenkör, firar 40 år!

Detta firas bland annat med musikgudstjänst första advent 
och en festlig jubileumskonsert den 18/12. Cantica deltog också 
tillsammans med flera körer i Lunds stift i framförandet av 
Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud” i Lunds Domkyrka den 13/11.

Alten Kerstin Sundholm var med redan 1971 då kören startades 
av dåvarande kyrkomusikern Gun Gudmundsson. Efter piano och 
orgellektioner samt körsång i Bodens kör och orkesterförening, var 
hon en av de första som började i Pastoralkören, som kören hette 
på den tiden. 

Berätta om hur det var när kören startade!

Vid vår första träff var vi bara 6 personer, men otroligt snabbt kom 
fler med och vi blev en riktigt bra kör. Vårt första framträdande var vid 
Allhelgonahelgen -71 i Eskilstorps kyrka. Efter hand fick vi sjunga lite 
större verk, ofta med instrumentalister ledda av Egon Nilsson. 2004 fick 
vi vår nuvarande körledare Gunnel Rask. Nu är vi 30 medlemmar och 
heter Cantica. 

Vad har körsången betytt för dig? 

Den ger gemenskap i både sången och träningen. Någon sorts 
avslappnad kamratkänsla. Att efter övningar höra hur vackert vi faktiskt 
kan sjunga när vi blandar våra röster, känns fint.

Hur hann du med att sjunga under de hektiska småbarnsåren?

Ju mer arbete jag hade, ju bättre avkoppling var det att sjunga. Jag 
släppte tankarna på allt jag hade omkring mig.

Har du något särskilt musikminne?

Nej, inget särskilt, men det kan till exempel vara när vi sjunger något 
mycket svagt och det för övrigt är alldeles tyst bland församlingen. 
Eller när alla stämmer in i till exempel ”När Juldagsmorgon glimmar”. Då 
har det hänt att det känts som om 
himlen sjunger med!

Körens medelålder har blivit 
ganska hög. Det visar att många 
har trivts och stannat länge. Men 
hur tänker du om framtiden?

Jag hoppas att allt det som berikar 
vår sång kan nå nya generationer 
sångare! Riktigt akut är det att 
hitta fler herrar, det vill säga tenorer 
och basar, men även yngre kvinnor 
behövs. Ibland tror jag att många 
tänker att vi som sjungit länge kan 
allt, men det är viktigt att komma 
ihåg att vi alla är amatörer!


