
församlingsbladet advent 2021

Välkommen till en marknad i advent! 
Lördagen den 4 december kl 10-14 på 
Ankaret i Vellinge
Vellinge-Månstorps församling bjuder in till en dag fylld med  
aktiviteter: adventsfika, leksaksloppis, bröd- och kakbord, pyssel,  
lotteri, adventsmusik, försäljning av juldekoration till förmån för  
Act Svenska kyrkans internationella arbete och julinsamlingen 2021 -   
med temat bryt en tradition, var med i kampen för alla flickors rätt  
till ett värdigt liv.



Äntligen satt jag och rensade bland de 
digitala fotona i slutet av sommaren.  
En punkt som stått ett tag på min  
”att-göra-listan” och en önskad 
åtgärd som kräver lite tid och ett 
observant öga. Svårt när man ska göra 
en avvägning - slänga eller behålla? 
Dessutom riskerar jag alltid att fastna  
i bilderna, eller rättare sagt i de minnen 
som de frammanar.  
Foton från sommaren vittnade om 
sommarsol, ledighet och äventyr. 
Minnen att spara och titta tillbaka på. 

Bilderna jag tittade på från december 
och adventstid har en annan karaktär. 
Inte framförallt för att sommarens 
solbränna har försvunnit från kinderna. 
Jag insåg när jag tittade på dem att de 
inte i första hand togs för att bevaras 
för framtiden. Syftet var att stunden 
skulle delas med någon annan. Bilden 
skulle skickas och delas: detta händer 
hos oss just nu. Se! Någon annan, som 
just nu inte var där, skulle få bilden för 
att på avstånd kunna dela ögonblicket. 
Någon som inte kunde vara med för att 
baka pepparkakor och heller inte känna 
den ljuvligt kryddiga doften spridas från 
köket vidare ut i huset. 

När vår vardag förändras och begränsas 
blir det svårt. Vi har våra rutiner och 
traditioner, sådant vi längtar efter och 
behöver. Adventstid och julen är en 
sådan tid för många. Förra året kunde vi 
inte träffas som vanligt. Men bilderna 
jag tittade på vittnar ändå om hur vi har 
möjlighet att dela våra liv med andra, 
om än på avstånd, och samtidigt hur 
vi kan synliggöra vad som är viktigt 
för oss själva. Mina foton visar hur 
adventsstjärnan hängts upp i fönstret. 
Hur amaryllisblomman utvecklas från 
knopp till blomsterprakt. Om krubban 
som ställs fram och ljuset som tänds i 
den gamla ljusstaken. I allt detta som 
bara är prylar och världsliga ting finns 
också minnen. 

I det som kan verka ytligt finns också 
ett djup. Hopp – Amaryllisens knopp 
som mitt i vintermörkret kämpar sig 
upp och brister ut i vackraste blomning 
och vittnar om liv.  
Vägledning - Betlehemsstjärnan som 
lyser upp våra fönster och påminner 
om hur andra före oss har hittat vägen 
till stallet och barnet i krubban, Gud 
inkarnerad. Gemenskap - när vi längtar 
till att samlas kring ljusen, maten med 
alla dofterna, gamla och nya traditioner  
då är det också bilden för hur Gud  
finns mitt ibland oss.  
Vi är inte ensamma!

"Lys morgonstjärna Gud har tänt,  
o, kom till oss, kom, Guds advent,  
förjaga mörkret tills vi ser  
en värld där, Gud, din vilja sker. 
Var glad, var glad!  
Immanuel ger frihet åt  
var bunden själ."   Ps 423:5

Med önskan om hopp, vägledning 
och gemenskap: en välsignad 
advents- och juletid! 

anna smedjeback
präst

Kom, Guds advent!

Jourhavande präst
Ring 112 och fråga  

efter jourhavande präst

Vi är glada att vi återigen kan vara många i kyrkan och  
i våra verksamheter. Restriktionerna om att hålla avstånd 
är borttagna för alla som är vaccinerade. Du som inte är 
vaccinerad är välkommen och ansvarar själv för att inte 

komma för nära andra så att våra lokaler kan vara en 
trygg miljö för alla.



Gudstjänster i advent och jul
fjärde söndagen i advent  
19/12
10.00 Högmässa
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst           
Mellan Grevie kyrka 

julafton fredag 24/12 
10.00 Samling vid 
krubban
Östra Grevie kyrka 
12.00 Samling vid 
krubban                            
Gessie kyrka                                  
12.00 Samling vid 
krubban                          
Vellinge kyrka   
Linda Berggrensson, sång                                                                              
23.30 Midnattsmässa  
Vellinge kyrka  
Tove Ask, sång 
23.30 Midnattsmässa   
Västra Ingelstads kyrka 
Johanna Zetterqvist, flöjt och  
Joakim Zetterqvist, violin. 

juldagen lördag 25/12 
7.00 Julotta
Eskilstorps kyrka 
Familjen Christensson-Moreau,  
sång och musik
9.00 Julotta                     
Gessie kyrka  

                 

första söndagen i advent 28/11 
10.00 Gudstjänst med 
små och stora                
Vellinge kyrka 
17.00 Musikgudstjänst          
Eskilstorps kyrka  
"Ropa ut din glädje!" Församlingens 
körer Cantica och Gaudium sjunger in 
adventstiden med traditionell och nyare 
musik.

tisdag 30/11                                         
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

onsdag 1/12                                          
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

andra söndagen i advent 5/12 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka 
Julkrubban invigs kl 13.30 
16.00 Kontraktsgudstjänst            
Obs! Östra Torps kyrka 
Gudstjänsten blir gemensam för 
alla 11 församlingarna i Skytts- och 
Vemmenhögs kontrakt.  
Biskop Johan predikar

tredje söndagen i advent 12/12 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst            
Gessie kyrka 
17.00 Luciagudstjänst 
Hököpinge kyrka                           
Barn och ungdomskören medverkar

annandag jul söndag 26/12 
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka

nyårsafton fredag 31/12 
16.00 Nyårsbön           
Vellinge kyrka 

nyårsdagen lördag 1/1 
17.00 Gudstjänst               
Eskilstorps kyrka

söndagen efter nyår 2/1   
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Västra Ingelstads kyrka

tisdag 4/1  
19.00 Julkonsert 
Östra Grevie kyrka  
Helena Magnusson, sopran, David 
Hornvall, baryton, Magnus Larsson, 
flöjt, Bengt Jakobsson, klaviaturer

trettondedag jul torsdag 6/1 
17.00 Gudstjänst             
Gessie kyrka 
Kyrkokören Cantica medverkar med 
stämningsfulla julsånger. 
  



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.

första söndagen efter 
trettondedagen 9/1   
10.00 Gudstjänst  
med små och stora       
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst          
Södra Åkarps kyrka

andra söndagen efter 
trettondedagen 16/1     
10.00 Högmässa                      
Vellinge kyrka                         
14.00 Gudstjänst         
Arrie kyrka 

tisdag 18/1                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka 

tredje söndagen efter 
trettondedagen 23/1     
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                         
14.00 Gudstjänst          
Östra Grevie kyrka 

Gudstjänster
fjärde söndagen efter 
trettondedagen 30/1     
10.00 Högmässa  
Vellinge kyrka                         
14.00 Gudstjänst          
Eskilstorps kyrka

kyndelsmässodagen  
söndag 6/2
10.00 Gudstjänst  
med små och stora       
Vellinge kyrka                          
14.00 Mässa
Västra Ingelstads kyrka

septuagesima söndag 13/2 
10.00 Högmässa                          
Vellinge kyrka                              
14.00 Gudstjänst
Södra Åkarps kyrka

tisdag 15/2                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

sexagesima söndag 20/2 
10.00 Högmässa                          
Vellinge kyrka                              
14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

fastlagssöndagen 27/2 
10.00 Högmässa                          
Vellinge kyrka                              
14.00 Gudstjänst
Eskilstorps kyrka  
17.00 Mässa
Arrie kyrka

tisdag 1/3                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

askonsdagen onsdag 2/3
18.00 Askonsdagsmässa        
Vellinge kyrka                        
19.00 Askosdagsmässa                   
Östra Grevie kyrka

9 kyrkor - 9 möten!
Under kommande kyrkoår - som börjar 1:a advent bjuder vi in till att lära  

känna församlingens kyrkor i samband med söndagens gudstjänst.  
Vi börjar den 2:a advent med gudstjänst i Södra Åkarps kyrka där vi tillsammans bygger 

upp julkrubban kl 13.30. Den 6/2 i Västra Ingelstads kyrka får vi efter gudstjänsten  
se kyrksilver, textilier m.m. Mer info i Lokaltidningen.

Välkommen till en lite kortare gudstjänst för alla åldrar - med mycket sång,  
musik och rörelse.

Gudstjänst med små och stora!

Första söndagen i advent 28/11 kl 10.00 i Vellinge kyrka 
Alla som fyller 6 och 7 år under 2021 inbjuds att ta emot en barnbibel som gåva  
(efter anmälan). Efteråt bjuds det på glögg med tilltugg i och utanför kyrkan.  

Julafton 24/12
Samling vid krubban kl 10.00 i Östra Grevie kyrka och kl 12.00 i Gessie och Vellinge kyrka.  
Var med och följ berättelsen om den allra första julen.

Första söndagen efter trettondedagen 9/1 kl 10.00 i Vellinge kyrka 
Därefter blir det julfest med bl.a. dans kring granen och julgransplundring på Ankaret.  
Slut ca 12.15. Kostnadsfritt med anmälan. 

Kyndelsmässodagen 6/2 kl 10.00 i Vellinge kyrka 
De som döpts under 2021 inbjuds att hämta sina dopfiskar och efteråt är alla välkomna  
på "dopfest" på Ankaret.



Kyrkans Öppna 
- en mötesplats för små och stora!
Varmt välkomna till vår öppna verksamhet där barn och vuxna 
umgås, leker, sjunger och lär känna varanda och kyrkan.  
Ingen anmälan behövs. Fika 20 kr/familj. Drop in kl 9.00-11.30. 
Plats: onsdagar Ankaret i Vellinge, på fredagar jämna veckor  
Västra Ingelstads församlingshem och udda veckor  
Östra Grevie församlingshem.

Tro och liv
Välkommen till samtal om livet 
och tron! Vi träffas kl 10.00-
12.00 på Ankaret i Vellinge.  

Datum är 6/12, 17/1, 31/1, 14/2  
och 28/2. Vid frågor kontakta  

Jessica Sesko Olsen, präst  
0703-42 66 61

Stickcafé
Välkommen till Stickcafé  

i Östra Grevie 
församlingshem följande 
tisdagar 14/12, 20/1 och 

17/2 kl 19-21.  
Var och en tar med sitt 

handarbete. Vi bjuder på 
Fairtrade kaffe och te, tag 
gärna med eget fikabröd. 

Andakt, 
kvällsmässa  

och stickcafé 
i Östra Grevie

Väl mött på 
kvällsmässorna  

i Östra Grevie kyrka  
(se kalendariet) 

och andakterna i Östra 
Grevie församlingshem 
den 15/12,19/1 och 16/2  

kl 19.00. Efter andakt och 
mässa bjuds det på fika.

Tillsammans med Vellinge Centrumförening  
välkomnar vi till jullunch fredagen den 24/12  

kl 13.00-15.00. 
Det bjuds på julmat och julstämning.

Anmälan görs till pastorsexpeditionen: 
tel: 040-42 93 00,  

vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se senast 17/12.

Lekmannakåren
Nu har vi glädjen att åter igen kunna bjuda in till träffar med  
olika intressanta och trevliga program.  
Vi serverar hembakad bulle med pålägg och kaka för 30 kr. 
Lekmannakårens program är öppet för alla. 

Måndag 6/12 kl 18.00 - ca 20.00
Glada humoristiska skånska visor
Jesper Nordberg & Martin Härle - en visduo från Malmö spelar  
svenska och skånska visor från 1800-talet och framåt.

Program för 2022 har vi ännu inte fastställt, men följande 
måndagar kan vi redan nu se fram emot, 10 januari och 7 februari. 
Plats: Ankarets veranda, tid: 18.00-ca 20.00.   
 

Sjunga i kör?
Vi har en kör för alla åldrar och röster, gammal som ung.  
Att sjunga i kör är både roligt, berikande och hälsosamt!
Vill du veta mera välkommen att kontakta någon av körledarna  
för mer information. Just nu söker vi framförallt barn till barnkören!
Magnus Larsson, 0703-49 26 87, magnus.larsson2@svenskakyrkan.se

Adam Hesselbom, 0703-49 26 85, adam.hesselbom@svenskakyrkan.se

Bengt Jakobsson, 0703-49 26 88, bengt.jacobsson@svenskakyrkan.se
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Lunchmusik och soppa 2022
 27/1, 24/2 och 24/3

Välkomna på sopplunch på Gästis i Vellinge! 
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.

Tillsammans med Vellinge Centrumförening  
välkomnar vi till jullunch fredagen den 24/12  

kl 13.00-15.00. 
Det bjuds på julmat och julstämning.

Anmälan görs till pastorsexpeditionen: 
tel: 040-42 93 00,  

vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se senast 17/12.

Jullunch på julafton 
24/12 kl 13.00-15.00  

på Ankaret i Vellinge!

Vellinge 2021/2022
torsdagar kl 14-15.30
Boka in följande datum: 
2/12, 16/12, 20/1, 3/2, 17/2. 

Västra Ingelstad 
2021/2022
torsdagar kl 14-15.30
Boka in följande datum: 
9/12, 13/1 och 10/2.

Caféverksamhet!
Välkomna till en härlig eftermiddag med gemenskap och goda kakor!  
Ibland blir det program och lotteri. Ingen anmälan behövs.  
Håll utikik på vår hemsida, anslagstavlor, sociala medier och i Lokaltidningen.  

Sjunga i kör?
Vi har en kör för alla åldrar och röster, gammal som ung.  
Att sjunga i kör är både roligt, berikande och hälsosamt!
Vill du veta mera välkommen att kontakta någon av körledarna  
för mer information. Just nu söker vi framförallt barn till barnkören!
Magnus Larsson, 0703-49 26 87, magnus.larsson2@svenskakyrkan.se

Adam Hesselbom, 0703-49 26 85, adam.hesselbom@svenskakyrkan.se

Bengt Jakobsson, 0703-49 26 88, bengt.jacobsson@svenskakyrkan.se

En levande församling bygger på mångas engagemang. Just nu behöver vi dig 
som vill vara med och laga soppa, duka, baka, vara "skådespelare" i någon av våra 

skolvandringar, bli gudstjänstvärd, sjunga i våra körer, hjälpa till i öppen verksamhet 
för barn och vuxna eller vid aventsmarknad. Om du själv har idéer hur du skulle kunna 

bidra välkommen att höra av dig till Fredric, präst, 0703-49 26 84,  
fredric.liljeberg@svenskakyrkan.se

Tillsammans kan vi göra mycket mer!

Vi behöver dig!


