
församlingsbladet advent 2020

Välkommen till en marknad i advent! 
Lördagen den 5 december kl 10-14 på 
Ankaret i Vellinge
Vellinge-Månstorps församling bjuder in till en dag fylld med aktiviteter: 
ponnyridning i parken, tipsrunda, glöggservering, lotteri och pyssel för 
barn m m. Till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete och 
julinsamlingen 2020.



"När vintermörkret kring oss står, då gryr 
på nytt vårt kyrkoår med nåd och tröst från 
världens ljus, från konungen av Davids hus"
ps: 421:1

Men detta år blir det annorlunda. Det är 
mycket som har blivit annorlunda. Vi har 
ställt om. Vi har hittat nya umgängesformer. 
Vi har träffats ute, vi har träffats via 
datorn, vi har skickat bilder och sms. Vi 
har skickat blommor och choklad. Det är 
ett nytt sätt som vi kommer att behöva 
förhålla oss till säger experterna. Hålla ut 
och hålla avstånd! När besöksförbudet 
så togs bort från äldreboendena var det 
många som blev glada. Att med försiktighet 
kunna närma sig sina nära blev till en stor 
glädje.

Det har blivit uppenbart för de flesta av 
oss hur beroende vi är av gemenskap och 
sociala kontakter, i olika grad så klart. 
Ankarets terrass blev en omställning till 
församlingens mötesplats. Många är ni 
församlingsbor som har stannat till, suttit 
ner och druckit en kopp kaffe. Det har varit 
möjligt att själv bestämma både när och hur 
länge. Jag har fått höra hur betydelsefullt 
detta varit. En plats att gå till. Att få prata 
eller bara lyssna till sorlet av andras prat.  
Vi hör ihop och vi delar livet.

Julens högtid som närmar sig handlar om 
att dela livet. Vi påminns om att mysteriet 
som vi kallar Gud kommer till oss i ett litet 
barn. I människoblivandet och i att vara ett 
barn är behovet av gemenskap och omsorg 
blottat. Vi bjuds in till att vara en del av det 
barnets gemenskap och omsorg. Julnatten 
vänder upp och ned på alla föreställningar. 
Den utmanar oss att tänka annorlunda.  
Att ställa om! Ställa om mitt inrutade sätt.  
Är det möjligt? Vågar vi?  
 
 
 

Oavsett hur vi möter och firar advent och 
jul detta år så är budskapet detsamma! 
Det har berättats i två tusen år och 
kommer även att göras detta år 2020. 
Ett budskap om fred och hopp till varje 
människa där vi alla bjuds in att vara en del 
av förverkligandet. Det är det gudomliga 
mötet som står för dörren och väntar på  
dig och mig. Kanske blir det för flera av er 
ett annorlunda firande denna julhelg.  
Då hoppas vi att församlingens personal 
och verksamhet kan bidra särskilt detta år.  
Du är alltid välkommen att kontakta oss, 
både diakon och präster, för samtal!  
Året runt finns dessutom jourhavande präst 
tillgänglig, både på telefon och i chattform 
på nätet. 

"Idag densamme som i går, han bryter 
bojor, helar sår. Mot själens armod, folkens 
nöd han bjuder världen livets bröd." Ps 421:2

Jag ber om en välsignad 
adventstid och julhelg för oss alla!

fredric liljeberg
präst

Advent är här! Julens högtid  
närmar sig! Väntan och ankomst!

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. 
Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.  

Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller via chatt.

Med anledning av pandemin gör 
församlingen riskbedömningar för 

 att undvika smittspridning  
i verksamheterna.

Vi följer noga de rådande restriktionerna 
gällande begränsat antal som får samlas. 

Jourhavande präst
Ring 112 och fråga  

efter jourhavande präst



Gudstjänster i advent och jul
fjärde söndagen i advent 
20/12
10.00 Högmässa
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst           
Mellan Grevie kyrka 
17.00 Gudstjänst           
Arrie kyrka

julafton torsdag 24/12 
10.00 Samling vid 
krubban
Östra Grevie kyrka 
10.00 Samling vid 
krubban                          
Vellinge kyrka                            
12.00 Samling vid 
krubban                            
Gessie kyrka                                  
Barnkören medverkar                               
12.00 Samling vid 
krubban                          
Vellinge kyrka                                                                                  
22.00 Julnattsgudstjänst  
Vellinge kyrka
23.30 Julnattsgudstjänst  
Vellinge kyrka                                            
23.30 Julnattsgudstjänst  
Västra Ingelstads kyrka

första söndagen i advent 29/11 
10.00 Gudstjänst med 
små och stora                
Vellinge kyrka 
Barnkören medverkar 
16.00 Musikgudstjänst          
Eskilstorps kyrka 
18.00 Musikgudstjänst          
Eskilstorps kyrka 

tisdag 1/12                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

onsdag 2/12                                          
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

andra söndagen i advent 6/12 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka     

tredje söndagen i advent 13/12 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst            
Södra Åkarps kyrka 
17.00 Luciagudstjänst 
Eskilstorps kyrka                           
Ungdomskören medverkar

juldagen fredag 25/12 
7.00 Julotta
Eskilstorps kyrka
9.00 Julotta                     
Gessie kyrka                                             

annandag jul lördag 26/12
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                             

söndagen efter jul 27/12 
10.00 Högmässa          
Vellinge kyrka

nyårsafton t0rsdag 31/12 
16.00 Nyårsbön           
Vellinge kyrka 

nyårsdagen fredag 1/1 
17.00 Gudstjänst               
Eskilstorps kyrka

söndagen efter nyår 3/1   
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Västra Ingelstads kyrka

trettondedag jul onsdag 6/1 
17.00 Gudstjänst              
Gessie kyrka 
Musik i jul- och trettondedagstid      

Första advent och julafton!
Vi firar detta året utökat antal gudstjänster på första advent och julafton med anledning av de 

rådande restriktionerna om begränsat antal personer som får samlas. 



Café Ankaret i 
Vellinge 2020/2021
Välkomna till en härlig träff 
med gemenskap och goda 
kakor!

Boka in följande datum och 
tid: 3/12, 7/1, 4/2, och 4/3, 
kl 14-15.30

Caféträffen i 
Vellinge!
Vi bjuder in till en plats att 
träffas och umgås på. Det 
bjuds på fika. Vi träffas på 
Ankaret i Vellinge!

Boka in följande datum och 
tid: 17/12, 21/1, 18/2, 18/3  
kl 14-15.30 

Gudstjänster på 
äldreboende

 
Mejerigatan 42 kl 14.30 

den 2/12,  30/12, 13/1, 27/1

Månstorps ängar kl 14.00 
den 3/12, 17/12, 7/1, 4/2

För eventuella ändringar se Lokaltidningens gudstjänstannonsering eller  
www.svenskakyrkan.se/vellinge  
Kyrkskjuts 040-45 33 00, gratis taxi för dig som inte har möjlighet att själv köra 
till kyrkan eller till någon av församlingens verksamheter.

Café i Västra 
Ingelstad 
2020/2021
Välkomna till caféträff  
i Västra Ingelstads  
församlingshem!
torsdag 10/12  
kl 14-15.30
Vi sjunger advents- och 
julsånger med Gudrun 
Söderlund. Det bjuds på 
kaffe och kaka!
Boka också in följande 
datum: 11/2 och 11/3

Caféverksamhet Ingen anmälan behövs. Fri entré!

första söndagen efter 
trettondedagen 10/1   
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka   
14.00 Gudstjänst          
Södra Åkarps kyrka

andra söndagen efter 
trettondedagen 17/1     
10.00 Högmässa                      
Vellinge kyrka                         
14.00 Gudstjänst         
Gessie kyrka  
17.00 Mässa          
Arrie kyrka 

tisdag 19/1                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

onsdag 20/1                                          
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

tredje söndagen efter 
trettondedagen 24/1     
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                         
14.00 Gudstjänst          
Östra Grevie kyrka     

Gudstjänster
septuagesima söndag 31/1 
10.00 Högmässa                          
Vellinge kyrka                              
14.00 Gudstjänst
Eskilstorps kyrka

tisdag 2/2                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

kyndelsmässodagen  
söndag 7/2 
10.00 Högmässa                          
Vellinge kyrka                              
14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstads kyrka

fastlagssöndagen 14/2 
10.00 Gudstjänst  
med små och stora        
Vellinge kyrka 
Se notis  
14.00 Gudstjänst          
Södra Åkarps kyrka

tisdag 16/2                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

askonsdagen onsdag 17/2 
18.00 Askonsdagsmässa        
Vellinge kyrka                        
19.00 Askonsdagsmässa                   
Östra Grevie kyrka

första söndagen i fastan 21/2 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst          
Gessie kyrka 
17.00 Gudstjänst         
Hököpinge kyrka

andra söndagen i fastan 28/2 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst          
Mellan Grevie kyrka

Håll utkik efter  
vårens program på vår hemsida, 

anslagstavlor, sociala medier  
och i Lokaltidningen  

Vellinge!



Kyrkans Öppna 
- en mötesplats för små och stora!
Varmt välkomna till vår öppna verksamhet där barn och vuxna 
tillsammans umgås och lär känna varandra och kyrkan genom 
samtal, lek, sång och skapande. Fika serveras till självkostnadspris. 
Ingen anmälan behövs! Drop in kl 9-11.30. Plats: Västra Ingelstads 
församlingshem fredagar. Ankaret i Vellinge på onsdagar. Håll utkik 
på vår hemsida när Kyrkans Öppna i Östra Grevie öppnar igen.

Välkomna till vår 
barnverksamhet!
Barn i förskole-  
och skolåldern
Grupperna för er som gillar 
att upptäcka och uppleva 
saker. Vi skapar, leker, 
sjunger, ser film, bakar, 
har andakt, rör oss och har 
kul tillsammans! Kyrkis 4-5 
år, Miniorklubb åk F-2 och 
Korsdrag åk 3-5. För mer 
information om grupper, 
plats och tid kontakta  
gärna Helena Eriksson på  
tel 0703-49 01 22

Sjunga i kör  
till våren? 
Barn-, junior- och 
ungdomskör och körerna 
Cantica och Gaudium
Vi har en kör för alla röster! 
Att sjunga i kör är både roligt, 
berikande och hälsosamt! 
Besök gärna vår hemsida för 
att läsa om våra olika körer.                     
www.svenskakyrkan.se/
vellinge      Välkomna! 

 

I vår församling firar vi många gudstjänster, för alla 
åldrar och med medverkan av många. Några gånger 
per termin firar vi "gudstjänst med små och stora" som 
är en kortare gudstjänst med mycket sång, musik och 
rörelse! Hoppas att vi ses!

Gudstjänster med små och stora!

Första söndagen i advent 29 november kl 10.00 i Vellinge kyrka 
Vi firar adventsgudstjänst och barnkören medverkar. 
Anmälan görs till cecilia.s.persson@svenskakyrkan.se 

Söndagen den 10 februari kl 10.00 i Vellinge kyrka
Vi firar Fastlagssöndagen, de barn som döpts under 2020 
bjuds in. Efter gudstjänsten blir det fika med fastlagsbulle!  

Tro och liv
Välkommen till samtal om livet 
och tron! Vi träffas kl 10-12  
på Ankaret i Vellinge. Vinterns 
datum är 7/12, 25/1, 8/2 och 
22/2. Vid frågor kontakta  
Jessica Sesko Olsen, präst  
040-42 63  65.

Stickcafé
Välkommen till Stickcafé i 
Östra Grevie församlings-
hem tredje tisdagen varje 
månad kl 19-21.  
Var och en tar med sitt 
handarbete. Vi bjuder på 
Fairtrade kaffe och te, tag 
gärna med eget fikabröd. 

Välkommen 
till andakt, 
kvällsmässa  
och stickcafé 
i Östra Grevie
Väl mött på 
kvällsmässorna  
i Östra Grevie kyrka  
(se kalendariet) 
och andakterna i Östra 
Grevie församlingshem 
den 16/12 och 3/2  
kl 19.00.  
Efter andakt och 
mässa bjuds det  
på fika.

Ungdoms- 
verksamhet
Återträff för 
nykonfirmerade med mys 
inför advent måndagen 
23/11 kl 19.00. Vid frågor 
kontakta gärna Helena 
Eriksson, 0703-49 01 22
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Verandapop!
Tisdagen den 16 februari kl 19.30 
på Ankaret i Vellinge bjuds det på 
Verandapop. Bengt med band och  
solister från ungdomskören  
bjuder på god underhållning.  
Ingen anmälan och entrén är fri.  
Välkomna till en härlig kväll!

Själavårdande samtal
Vi kan alla vara med om perioder i livet, både 

korta och långa, då det känns svårt. Vi är 
kanske ledsna, oroliga eller rädda. Då kan det 
vara bra att ha någon som lyssnar på tankar 
och känslor. Om du vill kan du kontakta mig 

för mer information och boka tid för ett 
samtal. Jag heter Therése och jag är diakon i 

Vellinge-Månstorps församling.  
Tel: 040-42 93 08, 0703-49 26 89,  

mail: therese.skarin@svenskakyrkan.se 
Välkommen!

Jullunch på julafton 24/12 kl 13.00-15.00 på Ankaret i Vellinge
Tillsammans med Vellinge Centrumförening - som församlingen också är en del av -  
välkomnar vi till jullunch torsdagen den 24/12. Det bjuds på julbord och julstämning. 
Anmälan görs till Min Optik, tel 040-42 62 80 eller info@minoptik.se senast 17/12.

Lunchmusik och soppa  
26/11, 28/1 och 25/2

Välkomna på sopplunch på Gästis! 
Från kl 12.15 serveras det god soppa med  

bröd och kaffe med liten kaka.  
Kostnad 30 kr. Inled gärna med en stunds 
musik i Vellinge kyrka kl 12.00 med våra 

kyrkomusiker.

Bara-vara grupp 
Ibland behöver vi tid att hämta andan.  

Med hjälp av tystnaden och meditation får du 
prova olika sätt att vara närvarande i kroppen, 

andningen och våra sinnen.  
Du behöver inte ha några förkunskaper.  

Vi träffas vid 4 tillfällen, måndagar kl 18.30-20.30
11 januari: kroppen - från rörelse till stillhet 
25 januari: vara med våra sinnen i naturen 

8 februari: vara med våra tankar och känslor 
1 mars: från andetaget till Jesusbönen

Vi träffas på Ankaret i Vellinge. 
Välkommen med din anmälan senast 8 januari till 

Karin eller Therése.
karin.rosenquist2@svenskakyrkan.se  

040-42 63 70 
therese.skarin@svenskakyrkan.se, 040-42 93 08

Dop och konfirmation  
för vuxna!

Visste du att varje år så döper eller 
konfirmerar vi flera personer som nått 
vuxen ålder? Kanske är du en av dem 
som påbörjar resan mot dopet eller 

konfirmationen inom kort. Är du nyfiken 
på detta är du välkommen att kontakta 

någon av församlingens präster för 
att ställa frågor. Tillsammans kan ni då 
lägga upp din undervisning och efter en 
tids läsning utformar ni din dop- eller 

konfirmationsgudstjänst.

Vill du arbeta 
ideellt?
I vår verksamhet finns det bl a 
gudstjänstvärdar, Diakoni-
gruppen och Internationella 
gruppen. Vi behöver bli fler! 
Kontakta diakoniassistent 
Karin tel 040-42 63 70


