
Välkommen!
1 söndag i advent, 28/11

11.00 Högmässa
Gessie kyrka
GeHö-kören

17.00 Öppna en väg!
Vellinge kyrka
Musikgudstjänst. Se baksidan.

2 söndag i advent, 5/12

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst

onsdag 8/12

10.00 Gudstjänst med 
små och stora
Vellinge kyrka

14.30 Gudstjänst med 
små och stora
Västra Ingelstad kyrka

torsdag 9/12

14.00 Gudstjänst med 
små och stora
Vellinge kyrka

3 söndag i advent, 12/12

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Luciagudstjänst
Hököpinge kyrka
Barnkören och Ungdomskören

onsdag 15/12

19.00 Lucia med 
Ungdomskören
Östra Grevie kyrka
Puben öppen kl 19.30-21.30

lördag 18/12

17.00 Konsert med 
the Lilies
Eskilstorp kyrka

4 söndag i advent, 19/12

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Kvällsmässa
Gessie kyrka

måndag 20/12

19.00 Wickers
Hököpinge kyrka
Se baksidan

julafton, fredag 24/12

12.00 Samling vid 
krubban
Gessie kyrka
Musikmedverkan

12.00 Samling vid 
krubban
Vellinge kyrka
Musikmedverkan

12.00 Samling vid 
krubban
Östra Grevie kyrka
Sångsolist

23.30 Midnattsmässa
Vellinge kyrka
Anna Lindahl, solosång

23.30 Midnattsmässa
Västra Ingelstad kyrka
Sångensemble ur kören Cantica

juldagen, lördag 25/12

7.00 Julotta
Eskilstorp kyrka
GeHö-kören

7.00 Julotta
Mellan Grevie kyrka
Musikmedverkan

annandag jul, söndag 26/12

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

Kören Cantica

nyårsafton, fredag 31/12

17.00 Nyårsbön
Gessie kyrka
Kören Cantica

nyårsdagen, lördag 1/1

17.00 Kvällsmässa
Vellinge kyrka
Musikmedverkan

söndag efter nyår, 2/1

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

trettondedag jul, 
torsdag 6/1

17.00 Julens sånger
Gessie kyrka
Med GeHö-kören, Anna-Lena 
Tideman, solosång, Agneta 
Bengtsson, flöjt

1 söndag e trettondedagen, 
9/1

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

2 e trettondedagen, 16/1

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Kvällsmässa
Vellinge kyrka

3 e trettondedagen, 23/1

11.00 Högmässa
Gessie kyrka

4 e trettondedagen, 30/1

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst



svenska kyrkan vellinge-månstorp
Adress Församlingsexpeditionen  Telefon 040-42 93 00 
Ankaret, Malmövägen 2   Telefax 040-42 22 31 
235 36 Vellinge   E-post vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
Öppet mån, ons-fre kl 10-14, tis kl 11-14 www.svenskakyrkan.se/vellinge

ankaret nr 5 • advent 2010

redaktion Karolina Larsson, Gunnel Rask 
ansvarig utgivare Ola Fornling 
foto Bengt Jakobsson
orginal Vellinge-Månstorps församling 
tryck Tryckfolket, Malmö 2010

3 söndag i advent 12/12 kl 17 
hököpinge kyrka

Luciagudstjänst
Barnkören och Ungdomskören under 
ledning av Gudrun Söderlund 
och Bengt Jakobsson.

onsdag 15/12 kl 19 
östra grevie kyrka

Lucia med 
Ungdomskören
Pub Mose i vassen har öppet kl 19.30-21.30

Lekmannakåren
måndag 29/11 kl 18 
ankaret/gästis veranda

Örongodis
Musikerna Gunnel Rask och 
Bengt Jakobsson spelar och sjunger.

café ankaret
torsdag 2/12 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Julens smaker och 
traditioner
Med Lill Spenninge från 
hushållningssällskapet

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.

1 söndag i advent 28/11 kl 17 
vellinge kyrka 

Öppna en väg!
Musikgudstjänst med kören Cantica, 
Suzanne Flink, sopran, Hans Nordström, 
trumpet, Andreas Stigsson, flöjt, trummor 
och Ulla Olsson, piano, orgel.

20/12 kl 19 • hököpinge kyrka

Bosse Wickström 
Wickers & the Brunettes
Biljetter á 150 kr säljes på Ankaret och hos 
Vellinge Bok-och pappershandel från 
den 29/11. Överskottet går till Rädda Barnen

Kyrkan är öppen från kl 18.30



församlingsbladet ankaret: advent 2010

Let it be
Brev från tystnaden



Let it be
när jag korsar torget i Vellinge nås jag av en 
insikt via min ipod. Mellan grönsaksståndet 
och kebabvagnen stannar jag upp och tänker: 
- Titeln på The Beatles sista album kan tolkas 
på två olika sätt!
 I den kalla kvällsluften får en av mina 
favoritlåtar nytt liv. För alla Beatlesfantaster 
är det läge att förtydliga att jag inte tänker på 
”Abbey road” som förvisso var den sista skivan 
de spelade in, utan på ”Let it be”, som var det 
sista albumet som gavs ut, även om låtarna 
spelades in tidigare. 
 När albumet kom ut var gruppen i praktiken 
upplöst. De fyra Beatlarna som några år 
tidigare utstrålade harmoni och kärlek, var 
slutkörda och på väg att splitras. Orden ”Let it 
be” har jag alltid tolkat som att ”strunta i det”. 
Ett sätt att säga: -Jag bryr mig inte. Jag låter 
det va.

men man kan också tänka orden på ett 
annat sätt, som att verkligen låta något vara, 
i betydelsen att existera och utvecklas på 
dess egna villkor. Om vi tänker på relationen 
med Gud kan vi låta Gud vara genom att vi 
struntar i Gud. Men vi kan också låta Gud vara 
i betydelsen att Gud verkligen får vara och ta 
utrymme på Guds egna villkor. 
 Vi låter sällan Gud vara. Istället försöker vi 
förklara, förminska, förstora och dogmatisera. 
Då befinner vi oss på ytan, i det vi tror oss 
kunna kontrollera. Men om vi verkligen låter 
Gud vara händer något annat. Då berörs våra 
liv och kärleken kan tränga ner i våra djupaste 
rum för att finna näring och växt.

på juldagen läser vi Jesajas text om hur 
folket som vandrar i mörkret skall få se ett 
stort ljus. I vår tradition kopplar vi det ljuset 
till Jesusbarnet som vilar i Marias famn. Gud 
kommer till ett folk som är trött på mörker och 
förtryck.
 Men redan i de första stavelserna i 
berättelsen om Jesu liv blir det tydligt att det 
inte sker på det sättet som folket tror. Hela 
Jesu liv sker i dissonans mellan hur Gud vill 
vara och folkets förväntade Gudsbild.

hur var nu texten? ”When I find myself in 
times of trouble, mother Mary comes to me. 
Speaking words of wisdom, Let it be!”.  
Jag vandrar vidare över torget. Det mörknar 
tidigt nu. Mörka gestalter skyndar fram i 
gatlyktornas sken. Framtiden känns oviss, jag 
märker att många tankar snurrar runt i mitt 
huvud utan svar. En ny låt börjar spelas med 
hjälp av ipodens shuffle funktion. Jag tar ett 
andetag och tänker att jag ska träna mig på att 
låta Gud vara.

               Ola Fornling
                           präst

Julen som en utmaning? Ja, så kan den nog kännas på många olika sätt. 
Kanske väntar den i år på att vi ger oss hän i det som vi vet gör oss hela. 
Den inre längtan delar Gud med oss, alltid. Och hos Gud som ett nyfött 
barn finns kärlek som säger: Bara kom! Så kan julen bli god och välsignad på 
det sätt vi behöver!

God jul och gott nytt år önskar redaktionen



  Brev från tystnaden
Åh Stiftsgård, Ljungskile oktober 2010

      ill tystnaden har jag  
      varit på väg länge. Det är 
           en kristallklar tanke som 
slår mig nu när jag är här på 
retreat. Den bullriga tågresan 
hit var kämpig och lång. Mina 
tankar virvlade runt, som tvätten 
i en centrifug.
 När jag installerat mig på 
mitt enkla rum gick jag den 
smala höstdoftande stigen genom 
skogen ut till havet och 
klipporna för att andas. Jag 
mötte en levande tystnad, lika 
verklig som en andra hud, som 
mjukt omfamnade mig. Ett djupt 
andetag och en aning om att 
möjligheter väntar här 
någonstans i djupen. Jag är på 
väg utan att veta var jag 
kommer hamna eller hur jag 
kommer färdas. Det enda jag 
säkert vet är att jag vill och måste 
resa sant och eftertänksamt.

in i tystnaden
Första kvällen går jag till- 
sammans med 18 andra män-
niskor ”in i tystnaden”. Många, 
inklusive jag själv, har skämtat 
om hur jag ska klara att vara tyst 
i fem dagar. Men ganska snart 
känner jag att det inte alls är 
svårt, tvärtom. Ju längre jag finns 
i tystnaden ju mer tycker jag om 
den. Och det är egentligen inte 
alls tyst.
 Dagarna passerar i en lugn 
växling mellan mässor och 
andakter, undervisningspass, 
bibelmeditationer, måltider, 
promenader, samtal med 
vägledare och vila. TV, tidningar, 
datorer och mobiler lyser med 
sin frånvaro, och jag saknar dem 
inte.
 En speciell gemenskap växer 
sakta fram. När vi äter kan jag 
särskilt tydligt märka hur var och 

själavårdspsalm
Att få känna det jag känner, 
att få vara där jag är. 
Det är så du helar mig Gud, 
det är så du alltid bär.

Våga lämna det som binder, 
våga ana hopp som gror. 
Det är här jag andas frihet, 
det är här din Ande bor.

Det som värker och som tynger, 
det som inte ger mig ro. 
Det är det jag ber om hjälp med, 
det blir växten för min tro.

Om jag låter allting vara, 
om jag lämnar det en stund. 
Det är då jag hör Din röst Gud, 
det är då min själ blir lugn.

När jag lyssnar till mitt hjärta, 
när jag sjunger sant mitt jag. 
Det är då du blommar i mig, 
det är då som du blir jag.

T en har landat i sina inre rum. Det 
är kroppar som rör sig lång- 
sammare och mera närvarande. 
Det är ögon som djupt förlorar 
sig i utsikten över havet. Det är 
genomskinliga ansikten där jag 
kan skönja sorg, väntan, lugn, 
begrundan och allvar.

ignatius av loyola
Inriktningen på retreaten är 
ignatiansk, det vill säga, bygger 
på jesuitordens grundare Ignatius 
av Loyola (1491-1556) och hans 
kunskaper och insikter förmed-
lade i boken Andliga övningar. 
Föreningen Kompass som är en 
kristen, ekumenisk och ideell 
förening, genomför retreaten i 
samarbete med Göteborgs stift. 
(www.foreningenkompass.se)
 De andliga råden är 
pedagogiska, sunda och väl- 
beprövade. Grundtanken är: 
Guds närvaro finns i det dagliga 
livet, i alla mänskliga 
erfarenheter. Därför kan och ska 
du tala med Gud, från djupet av 
ditt hjärta, om ALLT i ditt liv. 
Våga släppa fram din allra dju-
paste längtan, för den har 
oftast väldigt mycket med Gud 
att göra! Lita på att den helige 
Ande vägleder dig om du ber om 
hjälp. 

livgivande
I detta livgivande landskap 
vandrar jag med mig själv och 
Gud. Under veckan läser jag en 
Själavårdspsalm, ibland med ett 
tårdränkt ansikte och ibland med 
ett jublande hjärta! Och i 
tystnaden hör jag tydligt Gud 
säga: Du är min! Jag älskar dig 
mer än alla ord. Var inte rädd. 
Kom och följ mig!

Gunnel Rask



Nytt från kyrkogårdsförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare. Huvudmannen för 
begravningsverksamheten, Svenska kyrkan, är skyldig att föra gravbok 
där det ska anges namn, personnummer och adress på de personer som 
gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. På en del av 
gravplatserna på församlingens kyrkogårdar har vi satt upp skyltar med 
en uppmaning att kontakta oss. För att gravböckerna ska bli ordentligt 
uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller 
andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta 
på den skyltade gravplatsen. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt 
med anhöriga efter att skylten stått i två år, betraktas gravplatsen som 
återlämnad.
 Den 5 oktober invigdes askgravplatsen på Södra Åkarps kyrkogård 
(bilden) och den 9 november invigdes askgravplatsen på Eskilstorps 
kyrkogård.
 Vi hjälper gärna till att tända gravljus. Ljus, tändning 25 kr, 
ljuslykta, ljus, tändning 55 kr. Gravlyktor får alltså gärna sättas på 
gravplatsen, men för att underlätta skötseln och minska brandrisken då 
endast under tiden 1 oktober – 31 mars. 
 För prisuppgifter och beställningar, samt frågor om askgravplats, 
gravrättsinnehavare, gravskötsel med mera, kontakta 
församlingsexpeditionen på telefon 040-42 93 00.

Handarbetes- och stickcafé
På Ankarets glasveranda är det Handarbetescafé på torsdagar i udda 
veckor kl 18-20. Kontakt Yvonne Nejdefalk 0703-49 26 89. 
 Välkommen också till Stickcafé i V Ingelstad och Ö Grevie. Tredje 
tisdagen i månaden kl 19-21, växelvis i de två församlingshemmen. 
Nästa tillfälle är den 14 december i Östra Grevie församlingshem. 
Kontakt Ditte Lindskog 040-48 74 93, Ingalill Olsson 040-44 33 93.
 Var och en tar med sitt handarbete. Vi bjuder på kaffe och te.

Omslagsbilden
Minimusikalen Jona och valfisken i Hököpinge kyrka den 24 oktober.

  Vänta. Jag hinner inte förstå. Hur  
  liv tar fel riktning. Vänder ryggen. 
Tar slut. Vänta. Jag förstår inte. Hur orkar 
jag bära?
 Sammanflätade fingrar knäpper 
händer. Händer som greppar varandra 
greppar något. Större? Större än det 
ogreppbara. Ofattbara. Obärbara.
 Jag äger inte liv. Jag har till låns. 
Det jag lånar brukar jag lämna tillbaka. 
Varför är det så svårt att göra det samma 
med liv. Jag försöker lära mig känna att 
det inte är farligt att förlora och lämna 
tillbaka liv. Men det går inte alltid att veta 
vad jag ska göra med smärtan som blir i 
avskedet. 
 Vänta. Mina händer knäpper sig 
hårdare. Inte så knogar vitnar, utan bara 
fastare. Tryggare. Väntar. Jag kan vara 
förtvivlad, djupt, så länge det behövs. 
Och om jag bara tror på att det inte är 
farligt så kommer smärtan gå över. När 
jag har väntat klart.

 Karolina

Askgravplatsen på Södra Åkarps kyrkogård


