
Välkommen!

morgonmässa
Morgonmässa tisdagar i 
Vellinge kyrka kl 8.15

morgonbön
Morgonbön fredagar i 
Vellinge kyrka kl 8.30

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

Puben har öppet kl 19.30–21.30

kyndelsmässodagen, 
söndag 7/2

17.00 Taizémässa
Vellinge kyrka
Cantica, GeHö-kören, 
Stämbanden

fastlagssöndagen, 14/2

11.00 Gudstjänst med 
små och stora
Vellinge kyrka
Fastlagsfest med fastlagsbulle 
efteråt på Ankaret

17.00 Mässa
Gessie kyrka

askonsdagen, 17/2

19.00 Mässa
Vellinge kyrka
Cantica

1 söndagen i fastan, 21/2

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka
Ungdomskören

onsdag 24/2

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

2 söndagen i fastan, 28/2

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst med 
vokalgruppen Andetag

3 söndagen i fastan, 7/3

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Passionsandakt
Gessie kyrka

midfastosöndagen, 14/3

11.00 Högmässa
Västra Ingelstad kyrka

17.00 Passionsandakt
Gessie kyrka

jungfru marie bebådelsedag 
söndag 21/3

11.00 Högmässa
Vellinge kyrka

17.00 Passionsandakt
Gessie kyrka

palmsöndagen, 28/3

11.00 Högmässa
Östra Grevie kyrka
Ungdomskören. Sopplunch, 
Pub Mose i vassen fyller 15 år

17.00 Andetag
Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst

stilla veckan, 
måndag 29/3-torsdag 1/4

12.00-12.15 Bön, 
tystnad, musik
Vellinge kyrka

Foto: Bengt Jakobsson

  Min inre kompass står alldeles 
  stilla nu. Jag vet inte om det är 
för att den pekar åt det håll jag ska gå 
eller om det är för att jag är där jag ska 
vara. Om man känner sig tillfreds i livet. 
Ska man då stå stilla eller fortsätta i den 
riktning man var på väg när känslan infann 
sig?
 Det är så lätt att gå vilse, tappa fokus, 
vika in på fel stig. I ett obevakat ögonblick 
låta sig påverkas av alla orosmoment, 
synliga och osynliga, både nära och ute i 
världen.
 Och det är lätt att bli för ivrig. Det är 
alldeles för lätt att vilja för mycket. Och 
utan att man märker det sinar kraften och 
stegen blir tunga. Allt snurrar planlöst på. 
Ändå fortsätter man att gå för att man 
tror att rätt riktning är något man måste 
leta upp.
 Det är också lätt att bli sittande. Till 
slut överväldigad. Som stelnad i skräck. 
Oförmögen att vila i stunden, oförmögen 
att se framåt.
 Jag har varit där det känns bra. Jag har 
varit där min vilja varit för stor och jag har 
varit fastfrusen. Jag har irrat men nu står 
jag stilla. Igen. Just nu. Jag tror faktiskt 
det är så att rätt riktning kan hitta dig. 
Om du vågar stanna där kompassen 
snurrar som mest. Och bara vänta.
 Tids nog fylls benen och sen sinnet av 
ny kraft och du orkar vända dig åt rätt 
håll. Kompassen får riktning och stannar, 
eller pekar. Sen är det bara att bestämma 
sig för nästa steg. Eller vänta lite till.

 Karolina
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lördag 20/3 kl 10-14 
ankaret/gästis veranda

Hela världen dagen
Våffelcafé, stort lotteri, lekar och tävlingar, 
brödförsäljning, fiskedamm, tipsrunda, 
önskemusik

Nytt för i år är att Gessie syförenings 
vårauktion hålls den här dagen på Ankarets 
veranda, cirka kl 12

2010-års fastekampanj inleds på 
Fastlagssöndagen den 14 februari och avslutas 
som vanligt på Palmsöndagen den 28 mars. 
Temat för fastekampanjen 2010 är liksom 
året innan klimatet med fokus på vatten, som 
grunden för allt liv och därmed vårt viktigaste 
livsmedel.

Ankarfrukost
lördag 27/2 kl 9.15 
ankaret/gästis veranda 
första anmälningsdag 17/2

Berörd
en musikalisk, poetisk och underhållande 
stund om inre och yttre beröring

Eva Hallberg, sångartist, musiker, 
taktilmassör, filosoferar kring frågorna: 
Hur och varför berör musiken oss? 
Vad händer med händer?

Frukostbuffén serveras 
kl 9.30 och kostar 80 kr

café ankaret
torsdag 4/2 kl 14 
ankaret/gästis veranda

En del av Malmös 
dofthistoria
Leif Mazetti-Nissen kåserar kring 
Malmös chokladfabrik

onsdag 3/3 kl 14 
ankaret/gästis veranda

Swing it igen 
- Alice Babs
Karin Turesson och Agnes Berg gästar oss 
med ett program om vår stora sångerska

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.

kyndelsmässodagen 7/2 kl 17 
vellinge kyrka 

Taizémässa
Cantica, GeHö-kören och Stämbanden 
medverkar

tisdagar kl 19 • ankaret 

Ungdomsgruppen
För ungdomar från 14 år och uppåt

torsdagar kl 19 • ankaret

Tjejgruppen
För tjejer från 14 år och uppåt
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Leva som barn

När barnet lagt sig



Leva som barn
kall, snövit vintermorgon. Ikonen i fönstret. 
Maria med Jesusbarnet, mitt bland alla 
träleksaker. Och så plötsligt vår spegelbild 
som skimrar i fönstret just när solens bleka 
strålar går upp. Det känns heligt och stort. 
Den väldiga cypressen i trädgården bildar 
bakgrund och jag sitter lugnt med mitt barn 
i famnen. Mina ännu sömniga läppar nuddar 
ömt hans mjuka tinning och jag matar honom 
med nappflaskan. 

att möta ett barn är att möta Gud. 
Förunderligt - Gud i min famn när jag älskar 
mitt barn. Ett under större än det mesta. Ett 
sådant möte efterfrågar egentligen bara en 
enda sak; att jag är helt närvarande. Bara så 
kan jag ge och ta emot kärlek. Det innebär 
rent praktiskt för mig att försöka att inte ha 
några planer eller tankar på hur allt ska göras 
eller vara, utan istället leva öppen för det som 
händer. Helt enkelt leva som ett barn, i tillit. 
Verkligheten kommer mycket nära då.
 De gånger, när vi verkligen möter en 
annan människa, barn eller vuxen, tror jag är 
välsignade ögonblick när Guds goda Ande rör 
vid oss på ett alldeles särskilt sätt. Att bli mer 
medveten om de mötena kan berika våra liv. I 
varandras ögon blir vi till, finner oss själva och 
kan uppleva mening och sammanhang.

jag funderar vidare på närvaron och kärleken. 
Vi som är föräldrar får ofta ge upp en del 
för att kunna ge den närvaro som våra barn, 
och faktiskt också vi själva, behöver för att 
må bra. Och hemligheten är att vi då blir 
fria på något märkligt sätt! Vilken paradox 
när vi annars mest matas med att vi ska 

ligga steget före, satsa på oss själva och 
helst också kommunicera med allt och alla 
dygnet runt. Jag undrar så om, och i så fall 
hur, den ekvationen går ihop? Snart kommer 
dessutom AR-tekniken (förhöjd verklighet). 
Genom att rikta våra mobiler mot personer vi 
möter, kommer vi att kunna få upp all möjlig 
information om dem.

men de där livsviktiga ögonen då, som vi 
behöver för att verkligen bli sedda? Och om 
kärleksfulla ögon inte finns eller har funnits så 
som vi hade behövt? Vad gör vi då? Glömmer 
en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om 
den hon själv har fött? Och även om hon skulle 
glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn 
är skrivet i mina händer. (Jesaja 49:15-16)

en dag i advent var jag tillsammans med delar 
av arbetslaget på en Stilla dag på klostret 
Mariavall. Det var välgörande att stanna upp. 
Jag köpte ett halsband med en ikonbild av 
Maria med Jesusbarnet. Nu har jag det på mig 
rätt ofta. Det hjälper mig att komma ihåg att 
jag inte bara är den som bär, utan också själv 
är den som blir buren. Kyrkan finns för att vi 
ständigt behöver påminna varandra om Guds 
kärlek!

Gunnel Rask
organist

Nytt år, nya möjligheter! Vi vill lyfta fram barnen som en källa till växande för oss vuxna. 
Denna vinters hårda kyla kan ibland frysa både själ och kropp. Men just när isens grepp 
förlamar hjärtat kan vi värmas av ny kärlek. Och ljummet vatten porlar sakta fram. 
 Vi vill med församlingsbladet fortsätta att ge lite mer läsning, väcka tankar och visa vägar 
till fördjupning.

God fortsättning önskar Redaktionen



 När barnet lagt sig
”Det står i vår Svenska lag att om fadern är okänd 
så får vi inte lämna ut hans namn.”

       ilken motsägelse. Om  
      en far står som okänd  
      finns det ju inget namn att 
lämna ut, eller hur? Ett sådant 
värdelöst svar att få när man 
söker sina biologiska föräldrar. 
 Länge sitter jag och grunnar 
på bokens titel. När barnet lagt 
sig. Det finns många bottnar i 
den. Jag undrar vilken som är 
Michael Nyqvists botten. Inte 
den botten man når när mot-
gångarna till slut tagit det mesta 
av en, utan den botten i en där 
allt har sitt fäste.

hemligheten
Skådespelaren Michael Nyqvists 
bok är berättelsen om ett film-
klipp som saknas. Ett filmklipp 
som borde innehålla en scen med 
en biologisk mamma och pappa. 
Istället är det en scen utan manus 
och utan karaktärer.   
 Boken handlar om hur vi får 
följa Michael från sju års ålder. 
Hans mamma och pappa tar med 
honom på en resa till Italien och 
där berättar de för honom att 
han är adopterad. Hans biologis-
ka pappa är från Italien. De ber 
honom hålla hemligt att han är 
adopterad. I ett svagt ögonblick 
råkar han ändå avslöja för sin 
kompis men föräldrarna fortsät-
ter att låtsas som ingenting och 
strax därefter skiljer de sig. 
 Förmodligen hade skilsmäs-
san kommit ändå men jag kan 
tänka mig att med det magiska 
tänkande man har som barn tar 
man snabbt på sig ansvaret för 
en sådan sak.

att skapa en framtid
”När jag kommer hem och släp-
per fantasin är jag slut och tom 
i kroppen.” Utan en självklar 
bakgrund föreställer jag mig att 
identiteten bli ännu mer flytande, 

formuleringen ”Det står i vår 
Svenska lag att om fadern är 
okänd så får vi inte lämna ut 
hans namn.” Men den vuxna 
Mikael ger sig inte och det för 
honom ännu en gång till Italien 
där han inte helt utan problem 
hittar sin pappa. De får bra kon-
takt och med den följer en stor 
italiensk familj.
Bokens titel gnager i mig. När 

v Foto: Thron U
llberg

”Den vuxna Michael gråter. 
Bara för att det är som det är.”
och tonåringen Michael hittar 
ingen självklar grupp att tillhöra. 
Han flyr till fantasins värld och 
kanske är det den som leder 
honom till teatern.
 Det här är en berättelse där 
man inte behöver läsa mellan 
raderna. Den är ärlig och öppen, 
och inte så långt in i den står 
man bredvid Michael på Social-
nämnden och hör den märkliga 



Puben 15 år
När församlingshemmet i Östra 
Grevie 1995 var i behov av re-
novering på grund av mögelpro-
blem, väcktes idén om att driva 
en liten pubverksamhet där nå-
gon kväll i veckan. Sagt och gjort, 
med dåvarande präst Bo Sandahls 
samtycke inreddes församlings-
hemmet för ändamålet.  
 Namnet Pub Mose i vassen 
har dels biblisk anknytning men 
är också kopplat till de många 
små sjöar, kantbeklädda med vass 
som finns i bygden.
 Puben som nu i år 15 års 
jubilerar drivs helt ideellt av en 
grupp frivilliga församlingsbor, 
och den är tänkt att vara en sam-
lingspunkt i byn. Genom åren har 
det serverats kaffe, folköl, goda 
mackor och bjudits på åtskilliga 
spännande föredrag. Sedan några 
år tillbaka är även Östra Grevie 
byalag med i bilden och pub-
kvällarna har utökats med bland 
annat filmkvällar.
 Puben är öppen onsdag 
kvällar mellan kl 19.30 och 
21.30. Den föregås av en andakt 
kl 19 som sista onsdagen i mån-
aden ersätts av mässa i kyrkan.  
 Välkomna att fira jubileet 
med sopplunch den 28 mars, vi 
börjar med mässa i kyrkan kl 11.

Nytt från kyrko-
gårdsförvaltningen
Vi erbjuder oss att tända ert 
gravljus. Ljus, tändning 20 kr, 
ljuslykta, ljus, tändning 50 kr. 
Gravlyktor får gärna sättas på 
gravplatsen, men för att under-
lätta skötseln och minska brand-
risken då endast under tiden 1 
oktober – 31 mars. 
 För prisuppgifter och beställ-
ning, samt frågor om askgrav-
plats med mera, kontakta kyrko-
gårdsassistent 
Marie-Louise Kristoffersson, 
telefon 040-42 93 13 
måndag-fredag kl 8-12.

Fastlagsfest
Fastlagssöndagen 14 februari 
kl 11 i Vellinge kyrka firas 
Gudstjänst med små och stora.
Barnkör, miniorer och barntim-
mar medverkar. Efteråt blir det 
fest på Ankaret med fastlags-
bullar och pynt av ris.
 Före påsken har vi en 40 
dagar lång förberedelsetid, som 
kallas fastan. Fastan präglas av 
måttfullhet, allvar och inlevelse. 
Innan fastan börjar firas tre 
kalasdagar: fastlagssöndagen, 
fläsk- eller blåmåndagen och 
fettisdagen. 
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barnet lagt sig. Det barn som 
aldrig sover. Det vuxna barnet. 
Ett barn som aldrig fick trygghet 
kommer aldrig att somna i den 
vuxna människan. Möjligtvis 
lägga sig, möjligtvis så småning-
om skapa sitt eget slags ro.
 Man vill inte att barnet i en 
ska försvinna, man vill ju ha sitt 
barnasinne kvar. Det är bara det 
att ett barn som inte fick känna 
trygghet och villkorslöst vara 
barn, har inget barnasinne. Det 
fick aldrig utvecklas. Jag tror att 
det är det som har hänt när man 
ständigt känner sig liten i den 
vuxna kroppen.

slutet gott?
Boken slutar med en scen på en 
strand. Michael sitter på avstånd 
och betraktar sin son och sin bio-
logiska pappa som äter glass vid 
vattenbrynet. Den vuxna Michael 
gråter. Bara för att det är som det 
är. Han är varken lycklig eller 
ledsen. Han har en son och en 
pappa.
 Men han själv då, tänker jag. 
Kan avsaknaden av en förälder 
i tidig ålder, även om den varit 
tillfällig, någonsin repareras helt? 
Hur klarar man själv att vara 
förälder när bilden av ens egna är 
dubbelbottnad eller otydlig?
 Kanske är svaret, att leta. 
Leta efter en biologisk förälder 
långt bort, eller leta djupt inuti 
sig själv. På något sätt går det 
förhoppningsvis att hitta den där 
inlevelsen som krävs för att vara 
en bra förälder, om man bara är 
villig att göra den ibland väldigt 
långa resan.

Karolina Larsson

Nytt ansikte
Under våren och sommaren kom-
mer ni att träffa ett nytt ansikte i 
församlingens verksamhet. 
Det är prästen Marie Appelros, 
som kommer att vikariera för 
Ola Fornling under tiden han är  
pappaledig. 


