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14 efter trefaldighet 
söndag, 9/9

11.00 Mässa
Stortorget Malmö
Sammanlyst avslutande mässa för 
Världens fest. Se notis.

17.00 Mässa
Arrie kyrka
Solosång.

onsdag 12/9

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

15 e tref, söndag 16/9

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Kören Cantica

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka

16 e tref, söndag 23/9

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

den helige mikaels dag, 
söndag 30/9

10.00 Nallegudstjänst
Vellinge kyrka

17.00 Mässa
Hököpinge kyrka

18 e tref, söndag 7/10

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Kören Cantica

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

onsdag 10/10

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

tacksägelsedagen, 
söndag 14/10

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

17.00 
Skördegudstjänst
Gessie kyrka

20 e tref, söndag 21/10

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Ensemblen Cantica Corona

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

21 e tref, söndag 28/10

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

17.00 Konsert
Eskilstorp kyrka

Lunds Kammarkör

alla helgons dag, 
lördag 3/11

15.00 
Minnesgudstjänst
Eskilstorp kyrka

17.00 
Minnesgudstjänst
Vellinge kyrka

17.00 
Minnesgudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

söndag efter alla helgons 
dag, 4/11

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka

Café ankaret

ankarets veranda kl 14 
ingen anmälan, kaffe och kaka 25 kr

torsdag 6 september

På Ulla Billquists tid
En nostalgisk resa i ord och ton där 
schlagerdrottningen från Eslöv presenteras av 
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson.

torsdag 4 oktober

Bang - Barbro Alving
Cecilia Tireus berättar om den legendariska 
journalisten, kåsören och författaren som blev 
känd för sina krigsskildringar.

torsdag 1 november

Malmö 
Dragspelsensemble
6 glada spelmän förgyller vår eftemiddag.

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.

Ankarfrukost

ankarets veranda kl 9.30

lördag 22 september 
anmälan från 10/9

På vägarna 
genom Afrika
Två journalister, en bil och drygt två tusen 
mil genom södra och östra Afrika, ett 
äventyr med utmaningen att nyansera 
bilden av kontinenten. Görel Espelund, 
utrikeskorrespondent på Sydsvenska 
Dagbladet berättar.

lördag 20 oktober 
anmälan från 8/10

Uppdrag förälder
Lars H Gustafsson, barnläkare, ifrågasätter 
de nyauktoritära uppfostringsprogrammen 
och förespråkar en kombination av kunskaper 
om barns utveckling och att våga lita på sin 
föräldraintuition.

Det finns möjlighet för barn från 3 år att 
under Ankarfrukosten fika, leka m.m. i 
barnlokalen, där ungdomsledare finns på plats. 
Föranmälan till detta samtidigt som ovan.

lördag 24 november 
anmälan från 12/11

Jul- och nyårs-
traditioner i EU
Det finns många olika sätt att fira jul och 
nyår i Norden och EU. Eja Nilsson, journalist, 
författare och matskribent på Sydsvenska 
Dagbladet berättar.

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

morgonmässa
Tisdagar kl 8.30 i Vellinge kyrka.

pub mose i vassen
Onsdagar kl 19.30-21.30 i 
Östra Grevie församlingshem, 
med andakt kl 19.

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

onsdag 7/11

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

23 e tref, söndag 11/11

10.00 Mässa
Vellinge kyrka
Ensemblen Cantica Nova

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

17.00 Mässa
Arrie kyrka

söndag före domsöndagen, 
18/11

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

17.00 Minimusikal
Östra Grevie kyrka

domsöndagen, 25/11

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

17.00 Mässa
Hököpinge kyrka

Stickcafé

Välkommen till stickcafé i Västra Ingelstad 
och Östra Grevie. Vi träffas tredje tisdagen 
varje månad kl 19-21, växelvis i de två 
församlingshemmen. (18/9 Östra Grevie)

Var och en tar med sitt handarbete. 
Vi bjuder på kaffe och te, men tag gärna med 
eget fikabröd.

mässa=gudstjänst 
med nattvard

gudstjänst kl 14 = 
enkel, kortare 
gudstjänst

gudstjänst/mässa 
kl 17 = enklare 
kvällsgudstjänst



Tappa inte modet!
nu går sommaren mot sitt slut för de 
välsignade barnen! Jo, jag läste Välsignelsen 
tyst framför barnen och fröknarna i kyrkan 
när sommaren stod för dörren. Det var första 
gången jag följde skolverkets uppmaning 
istället för att lyda min egen kallelse. 

varför har lärarkår, rektorer och präster 
kommit på kollisionskurs med varandra?
Vi behöver ju bara vara sanna mot oss själva, 
skolstadgan och kyrkans lära! 
 Religionsundervisningen i skolan skall vara 
neutral, heter det. Barnen får inte utsättas 
för någon religiös påverkan. Psalm 199 – Den 
blomstertid nu kommer, är undantagen, i alla 
fall vers ett för där nämns varken Gud, Jesus 
eller den Helige ande.
 Lärarkåren skall följa skolstadgan och 
prästen skall följa sin kallelse – alltså vad han 
eller hon lovat i sina prästlöften.
 Läraren säger: ”Det är så vackert och 
högtidligt i kyrkan. Vi vill gärna komma dit men 
prästen får inte be någon bön.”
 Nu är det ju så, att kyrkan är ett heligt rum 
med religiösa bilder och symboler. Gissa om 
barnen med vidöppna ögon och stort intresse 
påverkas av allt det vackra därinne! När orgeln 
brusar och altarljusen brinner framför Jesus på 
korset, behöver inte prästen säga nånting alls
för att tankar och funderingar skall komma 
igång. Religiös påverkan sätter igång så fort 
kyrkklockorna börjar ringa!

om jag i fortsättningen gör som rektorn vill, 
kan det gå riktigt illa med kunskaperna i vår 
kristna lära: När föräldrarna frågar barnet hur 
det var i kyrkan på skolavslutningen, kanske 
barnet svarar:  ”Jag såg Tarzan på ett kryss!”
I dagens dataspelsvärld har Tarzan säkert flera 
ännu häftigare efterföljare, men jag får ju hålla 
mig till de referenser jag har och de kunskaper 
jag hade innan söndagsskolan och mina 
skolavslutningar vidgade de religiösa vyerna.

 När jag gick i grundskolan tillhörde så gott 
som alla Svenska kyrkan. Idag finns fler barn 
med en annan religionstillhörighet och barn till 
föräldrar som valt att inte låta döpa sina barn.
 I en skola där det finns flera religioner och 
olika trosuppfattningar, är det fantastiskt 
när sång och musik från olika kulturer och 
miljöer kombineras med alla fina ord från lärare 
och rektor. Efter avslutningen i skolan kan 
församlingen bjuda in de olika årskurserna till 
en andaktsstund i kyrkan. De som vill kommer.
 Dessa inbjudningar kan sedan återkomma 
vid  terminens början, i juletid, till påsk och så 
vidare! Kyrkan står kvar där den alltid stått 
och vi som tjänar denna kyrka skall finnas 
där för att tillsammans med alla som kommer 
sjunga samtliga  verser på sommarpsalmen och 
för att frimodigt berätta om kyrkan och vår 
kristna tro.

det krävs mod av oss alla för att stå upp för 
våra värderingar i livet. Barnen behöver klara 
besked och jag tror de är kloka nog att själva 
ta ställning, bara vi som vuxna vågar och vill 
visa var vi själva står. 
 Kyrkan är en del av samhället. En plats där  
sökare, tvivlare och övertygade kan ställa 
frågor, finna hjälp, stöd, hopp och tro.

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet!
   (Jesus i sitt avskedstal)

Guds Välsignelse!

                        Mona Jönsson
                            präst

Världens fest 
7-9 september
Denna helg kommer tusentals 
människor från Svenska kyrkan i 
Sverige samt en lång rad interna-
tionella gäster att sätta Malmö på 
kartan! Det är en stor händelse 
som vill utmana, inspirera och 
engagera oss i de internationella 
frågorna. Vad är det att vara 
en kristen kyrka i vårt land och 
vad är det att vara en del av den 
världsvida kyrkan?
 Ärkebiskop Anders Wejryd 
och vår egen biskop i Lund, Antje 
Jackelén skriver: ”Först när vi 
relaterar till varandra och andra 
kan vi förstå och beskriva vår 
identitet, vilka vi är.”
 Det finns många möjlighe-
ter att vara med och delta i det 
mycket späckade och varierade 
programmet. Inte mindre än ett 
40-tal olika programpunkter är 
öppna för alla. Läs mer på www.
svenskakyrkan.se/världensfest
 Söndagen den 9 september kl 
11 äger en stor avslutande Mässa 
rum på Stortorget i Malmö. Vår 
Mässa här i Vellinge kyrka är 
därför flyttad dit. En 50-manna 
blåsorkester kommer att leda mu-
siken och sången och det kommer 
säkerligen att bli en alldeles spe-
ciell upplevelse att tillsammans 
manifestera kyrkans och Guds 
närvaro i Malmö och världen!

Nio kyrkor
och ingen är lik den andra - nytt gudstjänsttänk!

Att ha många kyrkor ger stora valmöjligheter. Vi kan alltid välja den kyrka som vi tror lämpar sig bäst för 
just skördegudstjänst eller lucia, minnesgudstjänst eller julotta. Samtidigt är det inga lätta avvägningar. Hur 
ofta ska vi fira gudstjänst i våra nio kyrkor och vad är viktigast? Kontinuitet eller flexibilitet, tradition eller 
nytänkande? De senaste åren har vi försökt att koncentrera oss på tre kyrkor, från och med september prövar 
vi något nytt. 
 Vi vill erbjuda flera gudstjänsttillfällen, -tider och -former. Målet är att vi får möjlighet att kunna fira guds-
tjänst vid olika tillfällen i alla nio kyrkor och att vi varje söndag kl 10 firar mässa i Vellinge kyrka. Detta för 
att du som församlingsmedlem å ena sidan ska kunna 
fira gudstjänst just i din kyrka, samtidigt som du också 
ska kunna gå i kyrkan utan att behöva ta reda på ”var, 
när och hur”. Därför vill vi satsa på ett regelbundet-
gudstjänstliv i Vellinge, där de flesta av våra 
församlingsbor finns.
 Vill du döpa ditt barn, kan detta ske i så gott som 
alla söndagsgudstjänster. Då kan församlingen vara 
med och välkomna sin nya medlem – ditt barn blir ju 
kyrkotillhörig genom dopet. Att få vara med om ett 
dop, är en glädje för alla, en fin och stor upplevelse!
 Har ni svårt för att hitta en dopsöndag, erbjuder 
vi fortfarande dopgudstjänster på lördagarna 
kl 13.30 och 15. Vi hoppas på god gemenskap och  
fina gudstjänstmöten!

Lovverksamhet
Välkommen att vara med på en 
spännande dag med skapande, 
sång, dans, teater, lek och mycket 
mer. Vi bjuder på lunch och 
mellanmål. Ingen kostnad.
•	 Tisdag	den	30	oktober	kl	8-16	
för åk f-3 på Ankaret i Vellinge
•	 Onsdag	den	31	oktober 
kl	8-16	för	åk	4-6	i	Västra 
Ingelstad församlingshem.
 Sista anmälningsdag för båda 
grupperna är onsdag den 
24 oktober.
 För de barn som inom  
församlingen behöver skjuts till 
Vellinge respektive Västra 
Ingelstad, kan detta ordnas.
 För mer information och 
anmälningslapp se hemsidan eller 
kontakta Cecilia Persson, 
församlingspedagog, 
040-429320.

Ny krögare
Vi välkomnar Frans Xaver 
Zigerer som ny krögare på 
Vellinge Gästis. Xaver har jobbat 
som köksmästare på Restaurang 
Årstiderna i Malmö men har 
länge velat driva egen restaurang.
 Han vill satsa på traditionell, 
prisvärd mat med personlig tvist 
och närproducerade råvaror.
Läs mer på www.vellingegastis.nu

Kyrkoavgiften
Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar efter ekonomisk 
förmåga till kyrkans verksamhet. Hur stor din kyrkoavgift 
är beror på din inkomst och var du bor. Svenska kyrkans 
viktigaste finansieringskälla är kyrkoavgiften. Som medlem 
stödjer du och bidrar till:

•Olika slags verksamhet för vuxna och barn, t.ex. körer

•Jourhavande präst

•Kostnadsfria enskilda samtal och stöd av präst och diakon

•Diakonal verksamhet

•Att underhålla, bevara och hålla kyrkorna öppna

•Vigslar

•Begravningsgudstjänster

•Gudstjänster och konserter

•Att kyrkan kan finnas närvarande på sjukhus, skolor, 
  regementen, häkten och kriminalanstalter

•Svenska kyrkan i utlandet

•Svenska kyrkans internationella arbete

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Kyrkans öppna för små och stora
Välkommen till vår öppna verksamhet där barn (0-5 år) och 
vuxna tillsammans leker, sjunger, skapar, umgås och lär känna 
varandra och kyrkan. Fika serveras till självkostnadspris. Ingen 
anmälan. Start vecka 36 i Vellinge och Västra Ingelstad samt 
vecka 39 i Östra Grevie.

Måndagar  9-11.30 i Västra Ingelstad församlingshem 
  9-11.30 på Ankaret i Vellinge  
Onsdagar  9-11 i Östra Grevie församlingshem. Nyhet!

Torsdagar  9.30-12 på Ankaret i Vellinge är det föräldra- 
  och babycafé med barn upp till 1½ år

Barn- och juniorgrupper 
Vi har också barn- och juniorgrupper (3-12 år) där man måste 
anmäla sig. I vissa grupper finns fortfarande platser kvar. 
För mer information se vår hemsida.

Barn och 
gudstjänst
Familjegudstjänst
Några gånger varje termin 
inbjuds barn och vuxna att 
genom sång och spel, liv och 
rörelse, färg och form, fira  
familjegudstjänst tillsammans. 
 I höst sker detta den 30/9 
Nallegudstjänst kl 10 i Vellinge 
kyrka,	18/11	Minimusikal 
kl 17 i Östra Grevie kyrka, 5/12 
Vardagsgudstjänst kl 17 i 
Västra	Ingelstad	kyrka,	6/12	
Vardagsgudstjänst kl 17 i Vellinge 
kyrka.
Barnens stund i gudstjänsten
Kl 10 i Vellinge kyrka alla 
söndagar i oktober och november 
(ej	18/11).
 En stund i gudstjänsten där 
barnen får följa med till 
sakristian i kyrkan för att fira 
gudstjänst på sina villkor.
 Barnen får möjlighet att ta 
till sig bibelberättelser genom 
skapande, upplevelser, enklare 
berättelser med mera. 

Konsert
Den	28	oktober	kommer	Lunds	
Kammarkör till Eskilstorp kyrka 
kl 17.
 Musik av renässanskom- 
positören	Johannes	Ockeghem 
samt Max Reger och Joseph  
Rheinberger	från	den	Tyska	
romantiken blandas med svensk 
modern musik av Sven-Eric 
Johanson och Jan Sandström och 
ett nästan helt nytt filippinskt 
stycke av John Pamintuan.
 Kören under ledning av 
dirigent Daniel Åberg hoppas att 
konserten ska bli till en helhet 
som påminner oss om det tidlösa 
faktum att livet är ändligt, och 
att de kan bidra till den tröst som 
människor i alla tider funnit i 
musiken i svåra stunder. Fri entré.

Lekmanna 
kåren

ankarets veranda 
kl 18

måndag 3 september
Zittronilorna, musik- och 
sånggrupp från Trelleborg 
underhåller.

måndag 1 oktober
Blandade minnen från min 
tid på TV. Bertil Svensson 
kåserar.

måndag 5 november
Vita bussarna. Bo Fröberg, 
Malmö, berättar om ett 
kritiskt slutskede av andra 
världskriget: mottagningen 
av flyktingar från Tyskland.

Dop i friluftsgudstjänst. Foto: Martin Runeberg


