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Att mötas är att dela liv

Engagemang, tillhörighet, delaktighet, möte. I årets första nummer av församlingsbladet  
finns många ord som på ett eller annat sätt uttrycker samhörighet. Varför skriver vi  
om det i januari 2009? Kanske för att framtidens utmaningar mer än någonsin kräver människors 
samhörighet. Kanske för att vi lever i en splittrad tid. Kanske för att samhörigheten är  
så grundläggande för kristendomen.

Omslagsbilden är ett slags meditativ bild av församlingens devis ”möte vid vägen”.  
I vårt blad möter du människor, tankar och åsikter. Vi hoppas de kommer att berika dig. 

Trevlig läsning önskar redaktionen.

när vi känner tillhörighet i ett sammanhang  
skapas vår identitet. Tillhörigheten kan byggas på 
familjeband, vänskap, ideal och värderingar. Vi ingår  
i en gemenskap och bygger våra liv tillsammans. 
I möten som uppstår delas en stund av liv som vi får  
bära med oss som erfarenheter och minnen. Det ger 
tillförsikt inför framtiden.
 Svenska kyrkan är en mötesplats där många känner 
tillhörighet. Flera av oss har ett livslångt medlemskap att 
växa i. Dopet är medlemskapets grund och kyrkan vill vara 
en del av livets alla sammanhang. Vi möts i de kyrkliga 
handlingarna som dop, vigsel och begravning eller  
helgens gudstjänst. Och under veckans vardagar strömmar
människor genom våra verksamheter i Vellinge-Månstorps 
församling.

är man medlem i Svenska kyrkan benämns man tillhörig. 
Det syftar helt enkelt på att man ingår i ett sammanhang.
 Medlemskapet kan bygga på solidariska skäl. För 
kyrkan gör många sociala insatser i samhället, både på 
hemmaplan och i de fattiga delarna av världen. Vi vårdar 
kyrkor som är en del av vårt kulturarv. Genom diakonin 
står vi på de svagas sida, där hemtjänst och sociala 
myndigheter inte räcker till. I barn- och ungdomsarbetet 
varvas lek med etiska frågor, och det ges redskap att möta 
de frågor som livet väcker.
 Kyrkan är med och skapar mönster för att tyda tiden 
och själva livet. Kyrkan vidgar perspektivet från det 
synliga och materiella, och påminner om att Tillvaron är 
större än bara det som syns. Utan den dimensionen som vi 
ibland kallar den andliga, blir livet platt och torftigt.

jag tror kyrkan spelar en viktig roll i samhället 
och i den enskilde individens liv. Men det bygger på 
församlingsbornas medverkan. Att vara medlem är  
att vara solidarisk och tillhörig. Tillsammans är vi med  
om att skapa trygghet och gemenskap för många.  
Och genom att mötas får vi tro på ett 
hoppfullt, nytt gott år.

Linda Folebäck 
präst



 ag träffar två ledamöter  
 från kyrkorådet i Vellinge-  
 Månstorps församling för 
att samtala kring deras uppdrag 
och om varför man ska engagera 
sig i kyrkans beslutsprocesser. 
Det första som slår mig efter 
några minuters samtal är deras 
hjärtliga engagemang. Det märks 
att de brinner för sin sak och be-
rättar gärna om sitt förhållande 
till kyrkan. 

söndagsskola
För Monica har kyrkan funnits 
med hela livet. Hon gick i sön-
dagsskola i Norrköping och när 
familjen sedan flyttade till Skåne 
fortsatte hon i ungdomsverk-
samheten. Hon har från och till 
arbetat som söndagsskolelärare 
och har nu en rad frivilligenga-
gemang i Vellinge-Månstorps 
församling, bland annat vice 
ordförande i kyrkorådet.

påverkan
Willy började engagera sig 
1982 i dåvarande Arrie kyrko-
råd. Redan från början var han 
intresserad av att vara med och 
påverka kyrkans beslut. För 
Willy kändes kyrkans sociala 
och internationella dimension 
viktig. Engagemanget håller i sig. 
Inte minst när vi kommer in på 
kyrkans ungdomsarbete där han 
har många åsikter. För honom är 
det viktigt att kyrkan når ut med 

sitt budskap till unga människor 
och önskar att fler unga män-
niskor vill engagera sig i kyr-
korådet. Även Willy har många 
frivilliguppdrag i församlingen, 
bland annat är han ordförande i 
fullmäktige.

spännande beslut
Vi talar om att alla idéburna 
organisationer som bygger på 
frivilliga insatser har svårt att 
engagera människor. Det finns en 
fara i det. Båda två understryker 
vikten av att många människor 
bidrar till arbetet i kyrkofull-
mäktige och hur viktigt det är att 
lära sig av att lyssna på andras 
erfarenheter. Det skapar ett mer 
öppet och dynamiskt försam-
lingsarbete.
 När jag frågar om de mest 
spännande besluten de varit 
med och tagit nämner de båda 
sammanslagningen till Vellinge-
Månstorps församling samt när 

Träffa Monica  
och Willy
Den 20 september 2009 är det kyrkoval. Svenska kyrkan är en  
öppen demokratisk folkkyrka som är lokalt förankrad i olika församlingar.  
Det betyder i grunden att beslutsprocesserna är öppna för insyn  
och att medlemmarna har rätt att påverka besluten som tas.  
Som i alla demokratiskt styrda organisationer finns det både  
möjligheter och svårigheter i systemet. 

J

församlingen byggde Ankaret 
som församlingshem. Dessa två 
beslut har lett in församlingen på 
nya vägar mot framtiden. Det är 
tydligt att det finns en drivkraft 
hos dem att vara med och skapa 
framtidens kyrka. Dessutom är 
deras engagemang personlig-
hetsutvecklande. Genom deras 
medverkan i kyrkorådet har de 
deltagit i givande fortbildningar 
som även gett dem ökad själv-
kännedom.

goda samtal
Slutligen ber jag dem formulera 
en mening som beskriver varför 
man ska engagera sig i kyrko-
rådsarbetet. ”Gemenskapen 
skapar ett harmoniskt liv med 
goda samtal”, menar Willy. 
 Monica säger: ”Kyrkan finns 
i glädje och sorg och att delta 
ger ytterligare en dimension till 
livet”.

Ola Fornling

Monica Christensen och  
Willy Olsson, två av församlingens 

förtroendevalda eldsjälar.



Hela världen
En dag för Fastekampanjen 2009 
och Hela världen, med barn- 
loppis, ponnyridning, våffel- 
bageri, kaffeservering, lotterier 
och tipsrunda. Årets tema är 
klimat med fokus på vatten.
 Välkommen till Ankarets 
veranda och Gästisparken den  
21 mars kl 10.00-14.00.  

vandra och 
konfirmeras till 
sommaren
Är du ung och söker en utma-
ning? Det finns fortfarande 
några enstaka platser kvar i vår 
vandringskonfirmandgrupp som 
drar igång i sommar. Vi träffas 
på vardagar under de tre första 
veckorna på sommarlovet. Under 
den andra veckan kommer vi att 
göra en vandring under tre dagar 
med två övernattningar.  
 Är du intresserad? 
 Kontakta Ola Fornling, präst, 
ola.fornling@svenskakyrkan.se, 
040-42 63 69.

musiklek på 
ankaret
Musikleken på torsdagar  
kl 15.30 har flyttat från Hö-
köpinge församlingshem till 
Ankaret. Det finns platser lediga 
för alla barn mellan 3 och 5 år. 
 Kontakta Gudrun Söderlund, 
0703-49 26 87.

bibelmeditation
Under några onsdagskvällar i 
fastan 
möts vi 
och medi-
terar kring 
ett antal 
bibel-
texter. Vi 
använder 
en metod 
som utar-
betades av 
Ignatius av Loyola på 1500-talet. 
Kvällarna vänder sig till dig som 
bär på en längtan efter fördjup-
ning och andligt sökande. 
 Vi träffas den 4, 11, 18, 25 
mars och den 1 och 8 april. Tid 
kl 17.30-19.00. 
 Anmälan: Ola Fornling, präst, 
ola.fornling@svenskakyrkan.se, 
040-42 63 69. 

nomineringsmöte
Den 20 september 2009 är det 
kyrkoval, därför kallar vi till  
nomineringsmöte den 17 februari 
kl 19.00 på Ankarets veranda. 
Alla medlemmar som är intresse-
rade av att engagera sig i försam-
lingens arbete är välkomna. 

Café ankaret
Välkomna på torsdagar kl 14.00 
till vårt lilla Café Ankaret på 
glasverandan. Där njuter vi av 
utsikten, dricker kaffe och sam-
talar under trivsamma former.

nytt från 
kyrkogårds-
förvaltningen
Aktuellt för våren är att vi har 
försäljning av planteringslådor 
med bevattning, där man endast 
behöver vattna 5-6 gånger under 
säsongen. 
 Pris 58x39 cm: 525 kr, 
montering med jord 300 kr. 
För beställning eller om du har 
andra frågor kring gravplatser, 
gravrättstid, gravskötsel och 
gravrättsinnehavare kontakta 
Marie-Louise Kristoffersson,  
040-42 93 13, må-fr kl 8-12.

välkommen!
Vi välkomnar Fredrik Sandberg 
i arbetslaget! Fredrik ska vika-
riera som församlingspedagog 
under tiden Kristofer Burman är 
pappaledig. Fredrik stannar hos 
oss fram till juli och kommer i 
huvudsak att arbeta med konfir-
mander och ungdomsgruppen. 
 Han har pluggat teologi i 
Lund där han också bor. Ur-
sprungligen kommer han från gö-
ingebygden utanför Hässleholm 
där hans engagemang för kyrkan 
en gång väcktes genom Svenska 
kyrkans unga. 
 För att ta sig till Vellinge har 
han nyligen köpt en Volvo 240. 
Han berättar att han gärna stan-
nar vid olika gatukiosker när han 
är ute och åker bil för att sträcka 
på benen och ta en glass.

sedan sist: Alla barnen samlades runt  
jultomten vid den årliga Julfesten på  
Ankarets veranda trettondedag jul.



4 söndagen efter 
trettondedagen, 1/2 
11.00 Högmässa 
V Ingelstad kyrka

17.00 andetag 
M Grevie kyrka

kyndelsmässodagen, 
söndag 8/2
11.00 gudstjänst med 
små och stora 
M Grevie kyrka 
Barnkören

17.00 mässa 
Vellinge kyrka 
Kören Stämbanden

sexagesima, söndag 15/2
11.00 gudstjänst 
V Ingelstad kyrka 
Lekmannaledd. Kören Cantica

17.00 mässa 
Gessie kyrka

fastlagssöndagen, 22/2
11.00 Högmässa 
Vellinge kyrka

Fastlagsbulle på verandan

askonsdagen, 25/2
19.00 mässa 
Ö Grevie kyrka

Välkommen!
1 söndagen i fastan, 1/3
11.00 Högmässa 
V Ingelstad kyrka

17.00 andetag 
M Grevie kyrka

2 söndagen i fastan, 8/3
11.00 Högmässa 
Gessie kyrka
Kören Cantica

17.00 mässa 
Vellinge kyrka

3 söndagen i fastan, 15/3
11.00 Högmässa 
V Ingelstad kyrka 
Kören Stämbanden

17.00 Ungdomsmässa 
Hököpinge kyrka 
Ungdomskören

jungfru marie 
bebådelsedag, söndag 22/3
11.00 Högmässa 
Vellinge kyrka

17.00 möte vid vägen 
Gessie kyrka

5 söndagen i fastan, 29/3
11.00 gudstjänst med 
små och stora 
M Grevie kyrka 
Barnkören

17.00 möte vid vägen 
Gessie kyrka

morgonbön
Morgonbön fredagar i Vellinge 
kyrka kl 8.30

ö grevie
Varje onsdag kl 19.00 är det 
andakt på Mose i vassen,  
Ö Grevie.  
Sista onsdagen i månaden  
är det mässa i kyrkan.

morgonmässa
Morgonmässa tisdagar i 
Vellinge kyrka kl 8.15

söndag den 1/2, 1/3, 
5/4 kl 17.00  
mellan grevie kyrka

Andetag
Meditativ sånggudstjänst 
med Vokalgruppen 
Andetag. 

En stund med sång, 
stillhet och varande.

	 	 Tystar	jag	mig	själv?	Väljer	jag	en	
	 	 	annan	enklare	längtan?	Har	jag		
glömt	att	jag	lovade	mig	själv	att	det	alltid	
är	okej	att	ta	fram	det	fula	i	ljuset?
	 För	ganska	exakt	tre	år	sedan	sa	en	
lärare	på	författarskolan	till	mig	att	jag	
skrev	om	det	som	är	fult	på	ett	vackert	
sätt.	Jag	gjorde	det	fula	vackert.	Det	är	
den	finaste	komplimang	jag	någonsin	fått.
	 Då	lovade	jag	mig	själv	att	aldrig	sluta	
skriva	om	ångestkänslorna.	Avundsjukan	
över	att	det	verkar	så	lätt	för	vissa	
människor	att	leva.	Det	förtvivlade	och	
bittra	som	man	inte	får	säga	högt,	knappt	
tänka	eftersom	man	egentligen	har	det	så	
bra	här	i	livet.	Jag	lovade	att	göra	allt	det	
tillåtet	genom	att	göra	det	vackert.	Skapa	
hopp	genom	att	skriva	om	hopplösheten.	
Låta	ilskan	skrika.	Trösta	självömkan.
	 Pretentiöst.	Det	har	gått	tre	år.	
Vardagstankarna	är	det	enda	jag	för	
tillfället	skriver.	Här	är	det	svårt	att	berätta	
om	vägen	som	jag	så	ofta	irrar	in	på,	där	
allt	är	svart	och	skitigt.	Och	nu	ligger	den	
orörd	eftersom	jag	inte	låtsas	om	den.	
För	att	jag	är	rädd	att	ingen	kommer	att	
förstå	mitt	slags	hopp	och	tröst.	För	alla	vill	
kanske	bara	ha	leenden	ändå.
	 Jag	har	ett	jobb,	tak	över	huvudet,	en	
handfull	vänner	och	min	dotter	trivs	med	
livet.	Ändå	har	jag	varannan	dag	en	klump	i	
magen.	För	att	jag	väljer	det	enkla?
”Livet är en gåva, inte ett krig att 
utkämpa.”	Martin	Lönnebo	från	Hjärtats	
fäste,	Frälsarkransmeditationer.	Jag	gråter.	
Jag	lutar	mig	mot	orden.

Karolina
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5/2 kl 14.00 • ankaret/gästis veranda 

Bellman och  
hans visor
Anna Gustavsson gästar oss med ett 
program om vår kände 1700-talspoet.

5/3 kl 14.00 • ankaret/gästis veranda

Stenen som blev  
lämnad kvar
Ett spännande berättarprogram med 
John och Knitte Stenlund

tisdag 3 februari kl 19.00 
ankaret/gästis veranda

Ungdomscafé
Behrang Miri,  
rappare, musikpedagog  
och samhällsdebattör  
som får alla att lyssna när han talar  
om mångfald och integration.

www.behrangmiri.com
  

lördag 28 februari kl 9.15 • frukostmöte för kvinnor

Från Antikrundan  
till Himlen kan vänta
Anne Lundberg, journalist och tv-personlighet 
delar med sig av livet bland antikrundor och  
möten med människor i dödens närhet.

Första anmälningsdag 18/2, anmälan se nedan.

26/2 kl 18.30 • ankaret/gästis veranda

louise Hallin:  

barns behov och  
föräldrars möjligheter
Louise Hallin, barnmorska, leg. psyko-
terapeut, författare och specialistrådgivare 
i barn- och familjefrågor i TV4s 
nyhetsmorgon. En föreläsning som till stor 
del bygger på frågor från lyssnarna, om det 
som känns angeläget i barns olika åldrar.

Kvällsmåltid och föreläsning 100 kr. 
Begränsat antal platser. Anmälan senast 
den 23/2, se nedan.

Ankaret/Gästis veranda  
öppnar kl 9.15,  
frukostbuffé kl 9.30, 50 kr 


