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Välkommen!

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

vägkyrkoandakt
Varje dag kl 14 mellan den 
27/6 - 18/7, ej 17/7. Söndagar 
mässa kl 14.

1 söndag efter 
trefaldighet, 6/6

11.00 Ängagudstjänst 
med dop
Eskilstorps ängar

2 söndag e tref, 13/6

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

3 söndag e tref, 20/6

11.00 Kontraktsmässa
Skanör-Falsterbo

torsdag 24/6

20.00 Sommarmusik
Hököpinge kyrka
Se baksidan

midsommardagen 26/6

14.00 
Friluftsgudstjänst
Församlingshemsparken i Gessie
Se notis

den helige johannes 
döpares dag, 27/6

14.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka
Vägkyrkostart

torsdag 1/7

20.00 Sommarmusik
Mellan Grevie kyrka
Se baksidan

lördag 3/7

12.00 och 16.00 
Konfirmation med 
mässa
Hököpinge kyrka
Lägergruppen

apostladagen, söndag 4/7

12.00 Konfirmation 
med mässa
Södra Åkarp kyrka
Hästgruppen

14.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka
Vägkyrka

torsdag 8/7

14.00 Vägkyrkomässa
Västra Ingelstad kyrka

20.00 Sommarmusik
Östra Grevie kyrka
Se baksidan

6 söndag e tref, 11/7

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

14.00 Vägkyrkoandakt
Västra Ingelstad kyrka
Lekmannaledd

torsdag 15/7

20.00 Sommarmusik
Västra Ingelstad kyrka
Se baksidan

kristi förklarings dag, 18/7

14.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka
Vägkyrkoavslutning

torsdag 22/7

20.00 Sommarmusik
Arrie kyrka
Se baksidan

8 söndag e tref, 25/7

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

torsdag 29/7

20.00 Sommarmusik
Södra Åkarp kyrka
Se baksidan

Grönt är skönt
Ett slut är också en början

9 söndag e tref, 1/8

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

torsdag 5/8

20.00 Sommarmusik
Gessie kyrka
Se baksidan

10 söndag e tref, 8/8

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

torsdag 12/8

20.00 Sommarmusik
Vellinge kyrka

11 söndag e tref, 15/8

10.00 Mässa
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 19/8

20.00 Sommarmusik
Eskilstorp kyrka
Se baksidan

12 söndag e tref, 22/8

10.00 Mässa
Vellinge kyrka

13 söndag e tref, 29/8

18.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

torsdag 24 juni kl 20

Unga röster
hököpinge kyrka
Vellinge-Månstorps ungdomskör med kompgrupp 
sjunger pop, gospel och musikal under ledning av 
Bengt Jakobsson.

torsdag 1 juli kl 20

Lätt berusande
mellan grevie kyrka
Trio Mellow Motions bestående av Per Bäcker, 
saxofon och klarinett, Håkan Andersson, 
accordeon och kontrabas och Thomas Hallberg, 
gitarr, bjuder på välarrangerad musik i svensk 
folkton, jazz och sydamerikansk bossa och 
argentinsk tango. Mellow betyder klangrik, 
hjärtlig, lätt berusande!

torsdag 8 juli kl 20

Sång i sommarkväll
östra grevie kyrka
Många är vi som lyssnat till Anna Lindahl på 
julnattsmässorna i Vellinge, nu får vi lyssna till 
henne i en hel konsert. Gospel, spirituals och 
musik av nyare snitt med ackompanjemang 
av Bengt Jakobsson

torsdag 15 juli kl 20

Psalmer i 2000-talet
västra ingelstad kyrka
Hanna och Andreas Stigsson, sång ,tvärflöjt 
och slagverk samt Henrik Lundström, gitarr 
ger programmet ”Psalmer i 2000-talet”.                                        
Svensk folkmusik och jazz präglar deras 
arrangemang av nyskrivna psalmer.

torsdag 22 juli kl 20

Trio Boyarsky
arrie kyrka
Den Londonbaserade trion består av violinisten 
Ben Baker, violasten och kompositören Konstantin 
Boyarsky och cellisten Amelia Jakobsson 
Boyarsky. De framför musik från skilda epoker, 
till exempel Schuberts monumentala stråktrio i 
B-dur, Beetovens trio i G-dur.

 

torsdag 29 juli kl 20

Klassiskt & Festligt
södra åkarp kyrka
Hela familjen Hellgren musicerar och tillsammans 
skapar de en konsert för både stora och små. 
Till sin hjälp har de över 40 instrument. Förutom 
klassiska stycken på bland annat violin, trumpet 
och tvärflöjt så spelar de även på duschslang, 
kohorn, näsflöjt och cykelhorn. 

torsdag 5 augusti kl 20

Hysteriskt gammal musik!
gessie kyrka
Allsångskonsert med de allra största psalmhitsen 
från de senaste 2000 åren tillsammans med 
historiska  instrument; blockflöjt, luta, cello och 
medeltida slagverk. Dessutom har ensemblen 
Flatterie med sig en alldeles egen operasångerska, 
koloratursopranen Mette af Klint.

torsdag 12 augusti kl 20

Kärlekens ansikten
vellinge kyrka
Ett program med Mia Karlsson, sopran, och Ulla 
Olsson, orgel och piano. Musikal, opera och fransk 
orgelmusik av Mikael Wiehe, Giacomo Puccini och 
Eugenie Gigout.

Mia Karlsson är just nu aktuell på Det Ny Teater i 
Köpenhamn som Cosette i Les Misérable, och ger 
konsert på Tivoli i höst.

Ulla Olsson framträdde senast i Göteborgs 
domkyrka och skall i sommar använda sitt 
orgelspel på Malmö Sommarscen.

torsdag 19 augusti kl 20

Gospelglädje
eskilstorp kyrka
Finalkonsert med Österlen Gospel som har 
medlemmar från hela Skåne och delar av Blekinge, 
Traditionell gospel inspirerad av Brooklyn 
Tabernacle Choir med blandning av gammalt, 
nytt, känt och okänt.

Sommarmusik!



  Ett slut är också 
en början

Grönt är skönt   tt slut är också en  
  början, försöker jag  
        säga till henne. 
Kanske kan jag vara hos dig 
snart igen. På ett nytt sätt. 
Människorna är inte som 
blommorna. Det är inte bara att 
vattna och ge näring för att vi 
ska växa. Vi kräver mod också. 
Samtidigt som vi är fulla av 
instinktiv kunskap står vi nakna 
och ofärdiga. Jag måste vara 
ifrån dig för att hitta mod.

då
Den lilla flickan är jag. Jag har 
lovat henne att aldrig glömma 
något av det hon tagit sig 
igenom, goda stunder som 
dåliga. Jag gav henne ett löfte 
och ändå är jag sällan hos henne 
nu för tiden. Kanske för att 
jag inte vågar? Är jag rädd för 
vad som ska hända om jag ser 
för mycket bakåt? På samma 
sätt som något alltid driver mig 
framåt, lockas jag lika lätt att 
bara stagnera. Bli stående. Och 
inte alltid på ett bra sätt.
 Länge, länge klamrade jag 
mig fast vid det som varit. 
Stannade hos den lilla flickan 
varje dag. Hade svårt att ta klivet 
ut av rädsla att det inte fanns ett 
annat jag där.
 Det gnagde en fråga. Vem blir 
man när man släpper det gamla? 
När det inte finns något färdigt 
liv som väntar. Svaret var alltid: 
stanna.

när jag tänker på sommaren är det inte 
främst värmen som slår emot mig. Eller 
festliga sammankomster. Eller uppskruvade 
förväntningar på resor. Eller ledigheten som 
ska vara maxad.
 För mig är sommaren färg. De starka 
kontrasterna mellan himmel och jord. Fälten 
med all sin gröda som brer ut sig över slätten. 
Och havet som omger oss. Mot horisonten så 
ser det ut som om havet smälter samman med 
himlen. Den svarta asfalten som vid vägs ände 
blir mjukt gräs. Grönt. Gult. Blått. Och den 
röda vallmon som påminner mig om kärlekens 
skörhet men samtidigt dess obändiga livskraft. 
Skönhet.

färgpaletten är ofta det som möter mig 
på vägen mellan våra nio kyrkor i Vellinge 
- Månstorp. Helgerna är fullbokade med 
dop och vigslar. Söndagarnas mässor har 
bibeltexter om växande och livskraft. På 
vardagarna gör jag samma resa genom fälten 
men med målet att besöka de människor som 
planerar bröllop eller att döpa sitt barn.  
 Men även om världen är färgrik så finns den 
svarta konturen som vittnar om dess gräns. 
Vid begravningarna samlas vi för att ta farväl. 
Kärleken och hoppet bär oss även där. Hela 
livet ryms i Gud. Att vara präst i sommartid är 
för mig en gåva med förtroende och ansvar. 
Att i Guds skapelse få ta del av livets färger.

sommaren är en tid för bön och tjänst. Att vara 
på vägen mellan himmel och jord. Självklart 
behövs ledigheten och återhämtningen för 
oss alla. Att vandra barfota i det gröna och 
att bada i det blå. Det är en tid av växande. 
Vi kan se ut över fälten och se livet växa runt 
omkring oss. Vi är en del av det.

jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet 
sommar? Eller vad som är dina drömmar 
och din längtan? Vilka färger som ditt liv 
målas med? Men jag vet att vi kan lära oss 
av naturens prakt och färgernas kontrast. 
Då blir inte sommaren bara några veckors 
ledighet från arbete, eller stress över att 
alla förväntningar ska infrias. Snarare blir 
sommaren en möjlighet till att låta livet 
komma oss riktigt nära. Våra liv blir grönt, gult, 
blått och rött. Långt borta från det gråa och 
färglösa.
 För visst är det lättare även för människor 
att blomstra när hela skapelsen slagit ut i 
blom? Under kyrkvalven eller ett grönskande 
träd kan vi stanna upp och insupa den färgrika 
världens skönhet. Och vi får känna att vi är på 
vägen mellan himmel och jord.

   Linda Folebäck
   präst

Det är gratis. Det är nåd. Det är sommar! Gödsla rikligt ditt hjärta med allt som ger liv 
och tröst. Följ vägen och se vart den leder.... 

GLAD SOMMAR önskar redaktionen

Det blir så tryggt att hålla kvar 
det slitna och lite trasiga. För 
hellre något som inte är bra än 
inget alls.

växa
Ändå vet man innerst inne när 
det är dags för förändring. Att 
släppa taget. Att växa. Ibland 
får man tvinga sig. Vissa gånger 
väger nyfikenheten tyngre. Men 
beslutet att gå från känsla till 
handlig är så svårt. Kanske 
eftersom vi vet att vinna något 
nytt oftast betyder att förlora 
något gammalt.
 I mitt fall har det varit att 
tappa kontakten med mitt gamla 
jag och mycket av det som var 
viktigt för mig då. Men kanske 
är det tvunget. Kanske måste 
man släppa taget om den man 
har varit för att kunna bli den 
det är meningen att man ska bli. 
Man måste bända upp ögonen 
och se allt på ett nytt sätt för att 
åstadkomma förändring, och 
då går det inte alltid att ha kvar 
gamla sätt.

nu
Det är skrämmande att välja nya 
vägar och nya världar samtidigt 
som man också är ny inombords. 
Jag frågar mig ofta om jag gjort 
rätt. Har jag valt bort rätt av de 
gamla sakerna? Har jag valt rätt 
bland det nya? Jag vet inte. På 
samma sätt som det krävs mod 
att växa, krävs det också tid. 
Innan man vet.

Vägkyrka
Västra Ingelstad kyrka är öppen 
söndag 27 juni - söndag 18 juli 
alla dagar kl 12-16 med andakt 
kl 14 varje dag, ej andakt 17/7, 
och mässa på söndagar kl 14.
 Vägkyrkovärdarna guidar 
gärna i kyrkan och serverar kaffe 
med hembakat. Årets konstnär är 
Birgitta Sivermark Wedberg som 
ställer ut sina ikoner och oljemål-
ningar. Försäljning finns av 
böcker och rättvisemärkta pro-
dukter från IM. 
 Sommarmusik torsdagen den 
15 juli med Andreas Stigsson
och co.
 Handikappingång, hörslinga, 
WC finns.

Friluftsgudstjänst
Midsommardagen, lördag 26 juni  
firar vi midsommar med frilufts-
gudstjänst i församlingshems- 
parken i Gessie. GeHö-kören och 
Södra Skytts folkdanslag 
medverkar och det bjuds på fika. 
Vid regn är vi i Gessie kyrka. 

Café Ankaret
onsdag 2 juni kl 14 
ankaret/gästis veranda

Försommarmusik
Gunnel Rask och Bengt Jakobsson bjuder på ett musikprogram 
innehållande sommarens favoritsånger.

E

  Varför säga det själv när någon   
  annan redan sagt det bra?

Har du någonsin hört en sång 
du önskade aldrig skulle ta slut.
Har du någonsin haft ett samtal med en 
riktigt god vän du önskade skulle vara för 
evigt.
Då vet du vad jag söker.

Har du någonsin haft en smak på tungan 
av något nytt, som först känts konstigt, 
men efterhand fyllt dig med vällust 
och blivit något du inte kan leva utan.
Då vet du vad jag söker.

Har du någonsin haft en dröm där du 
verkligen kunde flyga och av en gudomlig 
anledning inte behövde veta varför. 
Och du vaknar och känner dig stark 
och glad att möta en ny dag.
Då vet du vad jag söker.

Ola Salos Have you ever heard a song 
i fri översättning. 

Karolina

Ett ögonblick...
Unna dig en stunds samtal och 
reflektion i sommarkvällen. 
Samtalets innehåll bygger på vad 
som i ögonblicket är aktuellt i 
livet för oss som är där. Vi 
kommer att använda oss av bilder 
som vi på ett högst opretentiöst 
sätt skapar och som vi sedan 
har som utgångspunkt för våra 
samtal. 
 Vi träffas på Ankaret i 
Vellinge, tisdagarna 29/6, 6/7, 
13/7 och 20/7 kl 18-21. Anmälan 
till 040-42 93 00 senast 22/6. 
Övrig kontakt Monica Andersson 
0730-31 79 46 eller Yvonne 
Nejdefalk 0703-49 26 89.

Ängagudstjänst
Den 6 juni kl 11 firar vi guds-
tjänst med dop på Eskilstorps 
ängar. Körerna Cantica och 
Stämbanden medverkar med sång 
och efter gudstjänsten bjuder vi 
på fika. Vägbeskrivning: 
Eskilstorps ängaväg, sen vänster 
vid havet. Vid regn hålls guds-
tjänsten i Eskilstorps kyrka.

FamiljeVERKSTAN
Under hösten och våren erbjuds 
en studiecirkel om att förebygga 
konflikter och utveckla goda 
relationer mellan föräldrar och 
barn. Den vänder sig till alla som 
har barn i åldrarna 3-12 år.  
 Familjeverkstan omfattas 
av åtta filmer, avsedda för lika 
många träffar, som skildrar 
vardagliga situationer i familje-
livet. De ska framförallt fungera 
som ett diskussionsmaterial utan 
att ge färdiga svar. Svaren 
genereras istället genom grupp-
diskussioner.
 Träffarna är torsdagkvällar 
på Ankaret, 30/9, 14/10, 28/10, 
11/11, 25/11 plus fyra dagar 
under januari till mars. 
 Sista anmälningsdag 15/9, 
till Ankaret 040-42 93 00. 
6-9 deltagare. 
 Kostnad 250 kr, i samarbete 
med Sensus studieförbund. 
Ledare är Lennart Engberg.

Jag ser en bild av en flicka bland blommorna. Hennes ögon växlar mellan 
kameran och det färgglada hon plockar. Det är spring i hennes ben. Jag 
hör hennes röst då och då när jag hamnar i närheten: Du säger att du är 
med mig alltid. Men du är ju aldrig här.

Jag tänker ofta på hur man når 
djupet där allt klarnar? Hur har 
man tålamod att gräva inåt och 
låta det nya sjunka in? Och hur 
vågar man vänta på att lära sig 
leva med det nya sättet och de 
nya tankarna?

alltid
Jag tror på att varje människa 
har det i sig att slå ut i blom. 
Växa och vissna, och knoppas 
på nytt. Vi kanske aldrig når vår 
fulla kapacitet på en gång. Och 
på ett sätt är det en tröst, så att 
vi inte kör slut på all kraft i ett 
och samma andetag. För då nästa 
gång, när vi känner att vi inte 
mäktar med, när vi behöver stå 
stilla ett tag. Då finns det ändå 
oceaner av styrka i oss som vi 
kan använda lite i taget, i takt 
med att vi börjar jobba för att 
växa lite igen. På så sätt kan man 
ta det steg för steg. Börja om när 
det behövs. Och gräva djupare de 
gånger vi orkar det.
 Glöm aldrig att ett slut också 
är en början. När hemlängtan 
hugger tag i dig, vänd inte om. 
När allt känns stort och 
skrämmande. Kryp inte ihop. 
Låt nyfikenheten ta överhand.

Karolina Larsson


