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Välkommen!

morgonmässa
Morgonmässa tisdagar i 
Vellinge kyrka kl 8.15

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

pubkväll
Onsdagar kl 19.00 är det som 
regel andakt på Pub Mose i 
vassen, Ö Grevie

Puben har öppet kl 19.30–21.30

stilla veckan, 
måndag 29/3 - onsdag 31/3

12.00-12.15 Bön, 
tystnad, musik
Vellinge kyrka

skärtorsdag, 1/4

12.00 Skärtorsdags-
mässa
Vellinge kyrka

19.00 Skärtorsdags-
mässa
Gessie kyrka
GeHö-kören

19.00 Skärtorsdags-
mässa
Västra Ingelstad kyrka

långfredag, 2/4

11.00 Gudstjänst
Vellinge kyrka
Stämbanden

11.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

påskafton, 3/4

23.30 Påsknattsmässa
Västra Ingelstad kyrka
Kören Gospel Glow från Malmö

påskdagen, 4/4

11.00 Mässa med dop
Vellinge kyrka
Cantica, Olle Steimer, trumpet

annandag påsk, 5/4

17.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

2 söndagen i påsktiden, 11/4

11.00 Mässa
Vellinge kyrka

17.00 Kvällsmässa
Västra Ingelstad kyrka

3 söndagen i påsktiden, 18/4

11.00 Gudstjänst med 
små och stora
Mellan Grevie kyrka
Barnkören. Döpta 2009 är 
inbjudna och vi firar med 
tårtkalas i kyrkan. 

17.00 Konsert
Eskilstorp kyrka
Malmö Mottetkör

lördag 24/4

12.00 och 16.00 
Konfirmation med 
mässa
Hököpinge kyrka

4 söndagen i påsktiden, 
25/4

11.00 Mässa
Vellinge kyrka

5 söndagen i påsktiden, 2/5

11.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka
Lekmannaledd

17.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka
Vellinge Klarklang, 
klarinettensemble, under ledning 
av Christoph Liabäck.

lördag 8/5

14.00 Konfirmation 
med mässa
Hököpinge kyrka

bönsöndagen, 9/5

14.00 Konfirmation 
med mässa
Hököpinge kyrka

17.00 Konsert
Eskilstorp kyrka
Körerna Cantica och Stämbanden

Pubkvällar
onsdag 14/4 kl 19.30 
pub mose i vassen, östra grevie

Pop på Puben
Solister från Ungdomskören tillsammans 
med Bengts band.

torsdag 27/5 kl 19 
pub mose i vassen, östra grevie

Avrusta
Annika Spalde, diakon i Svenska kyrkan 
och författare till ett flertal böcker kring 
fred och rättvisa, civil olydnad och att leva 
i sin övertygelse.
Det bjuds på lätt förtäring och ett föredrag som 
kan utmana våra tankar och ge mod till att våga 
stå upp mot orättvisor.

Entré: 40 kr, studenter 20 kr. Anmälan till 
Ankaret, 42 93 00 från och med den 10 maj

Café Ankaret
onsdag 7/4 kl 14 
ankaret/gästis veranda

En resa i 
mystikens värld
Revyartisten och illusionisten Renee alias 
Rune Anebring bjuder på en förtrollad 
eftermiddag.

onsdag 5/5 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Frälsningsarmén
Vi gästas med sång och musik av 
Limhamnskåren.

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, 
samtalar och njuter av utsikten.

Vårkonserter
söndag 18/4 kl 17 
eskilstorp kyrka

Den blida vår är inne
Malmö Mottetkör under ledning 
av Robert Hallberg

söndag 9/5 kl 17 
eskilstorp kyrka

Sångerna har 
kommit tillbaka!
Musik och texter i påskens tid med körerna 
Cantica och Stämbanden under ledning av 
Gunnel Rask, Eva Peterson-Dahl, recitation

Trots allt
Dela sårbar hud

Ankarfrukost
lördag 24/4 kl 9.15 
ankaret/gästis veranda 
första anmälningsdag 14/4

Kampen om sjalen
Lotta Wahlqvist, chefredaktör på 
Lokaltidningen och prisbelönt författare till 
artikelserien Kampen om sjalen.

Lotta kom i höstas ut med boken Hallå, 
är du muslim? Då måste jag fråga... När Fru 
Svensson möter Fru Muslim. Boken beskriver 
nära möten med kvinnor som alla har en 
gemensam nämnare, de är uppvuxna 
med islam.

Frukostbuffén serveras 
kl 9.30 och kostar 80 kr

Anmälan, 040-42 93 00

kristi himmelsfärdsdag, 
torsdag 13/5

7.00 Gökotta
På Jiddebjer vid Västra Ingelstad 

11.00 Mässa
Gessie kyrka

söndag före pingst, 16/5

11.00 Mässa
Vellinge kyrka

pingstdagen, söndag 23/5

9.30 Avfärd 
församlingsutfärd
Ankaret, Malmövägen 2. Se notis!

16.00 Musikgudstjänst
Gessie kyrka
GeHö-kören

helaiga trefaldighets dag, 
söndag 30/5

11.00 Gudstjänst med 
små och stora
Gästisparken, vid regn 
Vellinge kyrka
Barnkören. Avslutning för 
barngrupperna med picknick 
i parken

17.00 Kvällsmässa
Västra Ingelstad kyrka



 Dela sårbar hud

Trots allt

  årbar. Under påsken möter  
  vi Gud som går rakt in i 
smärtan för att livet ska bli 
möjligt på nytt. Precis som 
fröet som täcks av mörker för 
att sedan resa sig upp mot ljuset 
igen. Vad kan det betyda för oss 
undrar jag? Att vi är sårbara och 
kan uppleva smärta vet vi. Och 
att verkligen leva innebär alltid 
risker, annars inget liv. 

omslutna
Guds kärlek omsluter allt i livet, 
ingenting är utanför. Därför upp-
manas vi i evangelierna att utan 
rädsla vara sanna mot oss själva. 
Där, djupast inom oss, möter 
Gud oss på olika sätt. Att möta 
sig själv med sin sårbarhet och 
sin styrka, är att möta Gud.

dela
Kan vi dela detta med varandra, 
utan att för den skull förlora vår 
integritet? Kan gemenskapen i 
kyrkan innesluta detta utan att 
reducera oss till att ”bara” vara 
trevliga?

det finns sådant i mitt liv som jag önskar inte 
vore. Det finns minnen som fortfarande gör 
ont och bilder som fortfarande skrämmer. 
Jag kan fortfarande se framför mig en gång 
då det hände, det där som inte fick hända. 
Och chocken gick som vågor genom min 
kropp. Jag minns att jag städade. Städade, 
städade och städade. Skrubbade det smutsiga 
laminatgolvet. Jag kunde inte sluta, för så fort 
jag slutade kom rädslan och slog mig som ett 
knytnävsslag i magen.

jag sträckte mig efter någon. Någon att 
hålla tag i när det omöjliga hade hänt och 
verkligheten vacklade. Och jag mötte en blick 
och jag hörde en röst: Gå i frid!

och jag gick. I en verklighet som jag inte 
riktigt kände längre gick jag och minuterna 
blev till timmar, timmarna till dagar, dagarna 
till veckor och veckorna till månader. Sakta, 
sakta upphörde chocken att gå som vågor 
genom kroppen. Sakta, sakta släppte rädslan 
sitt grepp. Sakta, sakta började jag se världen 
omkring mig. Sakta, sakta började jag 
känna mig levande igen. Och jag minns den 
dag då jag förvånat upptäckte att jag log. 
Påskdagsmorgon hade grytt.

mitt livs påskdagar har inte varit hallelujarop 
eller färgsprakande raketer. Men i mörkret 
har Gud tänt en gnista och den gnistan har 
värmt mig inifrån och sakta gjort livet möjligt. 
Och jag har låtit värmen komma. Förundrats 
över att livet bär trots allt. För livet kan 
rämna och verkligheten vackla, men det är 
min tro att ingen verklighet någonsin vacklar 
utan att vackla i Guds famn. Och för mig 
gör det skillnad. Det gör skillnad att veta att 
min verklighet aldrig skrämmer Gud. Att hur 
skakigt livet än känns, så kan jag aldrig ramla 
ur. För under allt finns en värme och den 
värmen väcker mitt mod. Modet att vilja leva 
ett levande liv. Trots allt. 

jag glömmer inte mitt livs långfredagar. Jag 
tror inte på glömska. Men jag tror på att jag 
inte måste hänga kvar på korset för alltid. 
Jag tror att jag får lov att gå ut ur graven 
och lämna den tom bakom mig. Och jag tror 
att den Gud som genomlever chockvågor 
och rädslans knytnävsslag med mig, den Gud 
går också med mig när jag går ut ur graven, 
välsignar min vilja att leva trots allt, säger: Gå 
i frid!
   Marie Appelros
   präst

När våren kommer sätter sig hoppet i kroppen! Fåglarnas kvitter väcker något till liv i oss som 
vi nästan hade glömt. Kärleken till livet exploderar som en kraft som inte går att hejda 
- vilken uppståndelse! Att vara en del av detta är att få nytt liv, igen, trots allt.

Att du som läser kan finna något av detta här är vår ödmjuka önskan.

Och så säger vi förstås, Glad påsk!

”Vi har alla olika personliga gåvor i mötet med varandra.”

svaghetsgåvan
När någon visar sin sårbarhet 
och svaghet blir det ofta mycket 
lättare för andra att andas. Det 
är som en gåva som gör livet 
både rikare och sannare. Och 
eftersom vi hör ihop och är 
beroende av varandra så sätts en 
delandets rörelse igång. För om 
någon ska kunna trösta måste 
någon visa att den är ledsen. Om 
någon ska kunna visa vägen 
måste någon visa att den är 
villrådig. Om någon ska kunna 
ge mod måste någon visa att den 
är rädd. Sådär kan man fortsätta 
hålla på. I en varm och ärlig 
gemenskap kan vi frimodigt och 
tryggt vara dem vi är. Då kan 
också våra personliga gåvor i 
mötet med varandra falla 
på plats. det finns ingen som 
inte behövs i detta sammanhang. 
Allas liv och erfarenheter är 
ovärderliga för helhetens och 
delandets skull. När många blir 
till ett är Gud alltid där!

Gunnel Rask

Jazzkväll
Nu har vårt nyrenoverade 
Vellinge Gästis öppnat igen, 
med Ralf Pedersen som krögare. 
Därmed starar också Jazz- 
kvällarna med B-gänget på 
Ankarets veranda. Vårens datum 
är 15/4 och 13/5 kl 20. Bord 
bokas genom Gästis, 
040-42 49 00.

Syförenings nytt
Västra Ingelstad och Östra Grevie 
syföreningar har tagit beslut om 
att upphöra i nuvarande form. 
Under 50 år har medlemmarna 
uthålligt stöttat utsatta männis-
kor över hela världen, liksom bi-
dragit till våra kyrkors prydande 
- ett arbete att känna glädje och 
stolthet över. 
 I V Ingelstad och Ö Grevie 
startar nu istället ett Stickcafé dit 
alla är välkomna. Tredje tisdagen 
i månaden kl 19-21, växelvis 
i de två församlingshemmen, 
nästa tillfälle är den 20 april i 
Västra Ingelstad församlingshem. 
Kontakt Ditte 48 74 93, Ingalill 
040-44 33 93.

Spa för själen
En annorlunda stresshantering. 
Välkommen till Östra Grevie 
kyrka sista torsdagen varje 
månad kl 17.30.

Församlingsutfärd
Den 23/5 åker vi på församlings-
utfärd till Trumpetarbostället i 
Billinge och Spångens Gäst- 
givaregård. Avfärd med buss från 
Ankaret, Malmövägen 2, kl 9.30. 
Vi bjuds på guidad tur, fika och 
träffar Trumpetarboställets djur. 
På vägen hem äter vi smörgås-
bord på Spångens Gäst- 
givaregård. Dagen avslutas för 
dem som vill med Musik- 
gudstjänst med GeHö-kören i 
Gessie kyrka kl 16. 
 Kostnad för medlem i Svenska 
kyrkan: 100 kr, buss, mat, inträde 
inkluderat. Anmälan med 
betalning till Ankaret från och 
med 3/5, 040-42 93 00, 
ej på telefonsvararen.

Påskbön
-Är det något mer jag kan göra för 
dig? frågade han där han satt mitt 
emot mig med ögon så fulla av kärlek 
att jag knappt kunde tro att det var 
sant.
 –Jag vet inte, svarade jag lite 
överraskad. Kunde jag verkligen be 
om mer?  Så tog jag mod till mig och 
sa: I så fall skulle det vara att bli hel 
igen. Ibland känner jag mig så trasig 
och rädd.
 –Jag vet, sa han. Det fanns ingen 
tvekan i hans röst, bara detta enda 
att han visste allt. Så tog han min 
hand i sin med ett lugn som skulle 
kunna stilla ett stormigt hav, eller 
varför inte mitt oroliga hjärta.
 –Tillsammans med mig har du 
allt du någonsin behöver. Allt som 
är trasigt och dött kan få nytt liv. På 
något sätt. Tro mig bara!
 Jag tittade förundrad upp och in 
hans varma ögon. Vi log långsamt och 
som ett stilla vårregn kom våra tårar.  
Jag torkade hans våta kind och sa:
 – Kom, jag vill visa dig trädgården! 
När vi kom ut lyste påskliljorna av den 
efterlängtade vårsolens sirliga gloria.
Kunde jag inte höra deras 
trumpetfanfarer jubla över livets alla 
möjligheter? Det är påsk och jag lever 
här med honom. Nu och för alltid!
Amen

Gunnel Rask

Nytt från kyrko-
gårdsförvaltningen
Vid frågor om askgravplats, grav-
skötsel och  gravrättsinnehavare,  
kontakta kyrkogårdsassistent 
Marie-Louise Kristoffersson, 
telefon 42 93 13 
måndag-fredag kl 8-12.

Meditation i 
påsktid, 
i ignatiansk anda
Onsdagen 14, 21 april och
onsdagen 5, 12 maj kl 18-19.30. 
Vi mediterar i Vellinge kyrka och 
avslutar kvällen med ett samtal 
över en kopp kaffe på Ankarets 
glasveranda.
 Maxantal: 10 personer. Inga 
förkunskaper behövs och det 
kostar ingenting att vara med.
Anmälan och frågor till: 
Marie, 0703-686615
marie.appelros@svenskakyrkan.se

Nytt ansikte
I maj börjar Sonja Lemheden att 
jobba som kyrkovaktmästare i 
vår församling. Hon kommer att 
sköta delar av Vellinge gamla 
kyrkogård samt ha innetjänst 
i Mellan Grevie kyrka. Sonja 
ersätter Anne Berndtsson som 
går i pension efter att ha jobbat i 
församlingen sedan 1968, var av 
23 år som kyrkovaktmästare.

På rymmen! Den 6 mars träffades nästan 300 konfirmander och konfirmandledare från 
Vellinge-Månstorp, Höllviken och Anderslövs församlingar tillsammans med Behrang Miri, 
rappare, musikpedagog och samhällsdebattör i Vellinge kyrka.

torsdag 6/5 kl 19 • ankaret/gästis veranda

Ankarkväll
Mat och dryckenskap på Hvellinge Gästgivaregård med Ralf Pedersen och Cecilia Högberg.

Entré: 80 kr, kvällsmåltid inkluderad. Verandan öppnas kl 18.30

Anmälan till Ankaret, 42 93 00, ej på telefonsvarare, från och med 22/4

torsdag udda veckor kl 18-20 
ankarets glasveranda

Handarbetescafé
Var och en tar med sitt handarbete och vi 
fikar och samtalar. Välkomna!

Kontakt: Yvonne Nejdefalk 42 93 08

stilla veckan 29/3 - 1/4 kl 12 
vellinge kyrka

Bön, tystnad, musik
15 minuters reflektion varje dag i 
Stilla veckan. På skärtorsdagen firas 
nattvard med altarets avklädande inför 
långfredagsgudstjänsten. 
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