
församlingsbladet hösten 2021

Biskopen 
kommer till 
vår församling!

Vill du veta mer? Är du nyfiken? 
Är du en sån som längtar? Vill du uppleva mer?
Välkommen till ”7 samtal om kristen tro” – en samtalsgrupp där vi  
delar kunskap om, erfarenheter med och vår längtan efter tron tillsammans.

Vi träffas 4 gånger under hösten och 3 gånger under våren med start  
måndagen den 11 oktober kl 18.30 på Ankaret. Anmälan fram till 1/10 till  
Therése,diakon 040-42 93 08. 

En konsert där kyrkomusikerna i  Skytts och  
Vemmenhögs kontrakt bjuder på ett brett  
program ur den rika kyrkomusikaliska traditionen.
S:t Nicolai kyrka i Trelleborg 26/9 klockan 16.00.

Välkomna till café och en stund i gemenskap!
Det finns te och kaffe med kaka till självkostnadspris.  
Du behöver inte anmäla dig. Ev. gästprogram annonseras  
i Lokaltidningen Vellinge och sociala medier.

Vill du vara cafévärd och hjälpa till med dukning och 
undanplock eller baka någon gång så prata med Therése 
eller Fredric. Vi träffas på Ankarets veranda/Gästis  
i Vellinge torsdagen den 2/9, 16/9, 7/10, 21/10, 4/11  
och 18/11 kl 14.00-15.30.

Cantica Colore

Vi träffas i Västra Ingelstads församlingshem  
torsdagen den 9/9, 11/11 och 9/12 kl 14.00-15.30.

Café i Vellinge och Västra Ingelstad

Pop på puben!
Garanterat god underhållning av  
Bengt Jakobsson med gäster!  
Torsdagen den 18/11 kl 19.30 i  
Östra Grevie församlingshem.  

Äntligen återstart för församlingens körer! Har du sjungit i kör tidigare, eller just börjat längta 
efter att få ta ton? Församlingen har en kör för alla röster, välkommen att kontakta respektive 
körledare för mer information. Körerna samlas på Ankaret i Vellinge.
Gaudium träffas torsdagar kl 10.00-11.30 (ingen körvana krävs)  
Ledare: Magnus Larsson, 0703-49 26 87
Cantica träffas onsdagar kl 19.00-21.00 (vi sjunger i stämmor) 
Ledare: Adam Hesselbom, 0703-49 26 85
Ungdomskören (14-24 år) tisdagar kl 18.00-19.30 
Ledare: Bengt Jakobsson, 0703-49 26 88 

Vill du sjunga i kör?

Välkommen!



”Men du, o Gud, som gör vår jord 
så skön i sommarns stunder, giv att 
jag aktar främst ditt ord och dina 
nådesunder.” Ps 201:3

Som efter varje vinter, då en lång 
väntan efter sol och värme går i 
uppfyllelse, började vaccinationsköerna 
växa och sakta trycka tillbaka den 
smittspridning som begränsat våra 
olika möten med varandra. I slutet på 
våren mottog vi beskedet att samhället 
sakta skulle kunna börja öppna upp 
igen. Efter att under mer än ett halvt 
år endast fått samlas 8 vid allmänna 
sammankomster, dit gudstjänster och 
församlingsverksamhet räknats, fick vi 
vara 50 om vi kunde säkerställa avstånd. 
Fortsatt allvarligt men på rätt väg. 
Under sommaren har vi fått ytterligare 
möjligheter att öppna upp vilket vi 
hoppas ska hålla i sig.

Naturen brydde sig inte om våra 
restriktioner och behövde inte göra 
det. Kanske bara mer frodiga eftersom 
människans begränsningar skapat 
bättre livsvillkor för just djur och natur 
på många håll. Den vänliga grönskan 
har smyckat dal och ängar, fåglars 
visa har klingat från bon. Detta fick vi 
åter ta emot, utan prestation så har 
vi tagit emot en sommar. Sol, regn, 
semester, bad och lek. Ord som när vi 
tar in dem innehåller både minnen och 
förväntningar, oftast positiva. 

För många innebär sommarmånaderna 
just semester och skollov eller i alla 
fall någon form av återhämtning. 
Efter att ha suttit inne, och kanske 
detta år liksom förra i ensamhet, ges 
möjligheten att komma ut.  
Komma ut och dela gemenskap med 
andra, fortfarande med avstånd, få ny 
energi och nytt livsmod. Ibland så infrias 
förväntningarna för ledigheten och 
ibland får de oplanerade utmaningar. 
Det går inte att förutse och planera.

Därför vill sommarpsalmen också 
påminna oss om att även i det vissna 
finns ett oförgängligt band. 
Ett band mellan oss och vår Gud. 

Gud som i ditt och mitt dop lovade oss 
att vi aldrig är ensamma utan att Gud 
går med oss. Ibland vid vår sida, ibland 
bakom, ibland framför och ibland bär 
oss när vi inte själva orkar. 

Som olika delar i församlingen finns 
det möjlighet att dela gemenskap 
vid många tillfällen. Vid de kyrkliga 
handlingarna, dop, konfirmation, 
bröllop och begravning. Där emellan 
är mötesplatserna flera där vi 
tillsammans är kyrka. Vi möts i 
barnverksamheten, i körverksamheten, 
i gudstjänstgemenskapen och på 
kyrkogården. Vi möts i de diakonala 
café- och soppträffarna och vi har 
möjlighet att fördjupa oss  
i studiegrupper och engagera oss i 
det internationella arbetet. Här får vi 
möjlighet att påminna oss om löftet 
som Gud gett oss: ”Jag är med er alla 
dagar till tidens slut” (Matt.28:20).

”Då må förblekna sommarns glans och 
vissna allt fåfängligt; min vän är min och 
jag är hans, vårt band är oförgängligt.” 
Ps 201:5

Med önskan om en välsignad höst.

       GudstjänsterDu är omsluten

Fredric Liljeberg
präst

Samtal
Behöver du råd eller stöd? Behöver du  
någon att dela dina tankar och känslor med?  
Det kan vara saker som hänt tidigare i livet, 
det som du står i just nu och/eller det som  
ska komma. 

Välkommen att höra av dig, om du vill fråga 
något eller boka en tid för samtal.  
Kontakta Therése, diakon på tel 040-42 93 08.



lördag 4/9 
Konfirmationer             
Hököpinge kyrka 

fjortonde söndagen efter 
trefaldighet 5/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka   
Konfirmandupptakt

14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka 
 
tisdag 7/9 
8.30 Mässa                 
Vellinge kyrka  

lördag 11/9 
Konfirmationer             
Hököpinge kyrka

femtonde söndagen efter 
trefaldighet 12/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst            
Södra Åkarps kyrka
17.00 Mässa  
Mellan Grevie kyrka

sextonde söndagen efter 
trefaldighet 19/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka  
13.00 Gudstjänst            
Västra Ingelstads kyrka

tisdag 21/9 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

onsdag 22/9 
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

sjuttonde söndagen efter 
trefaldighet 26/9 
10.00 Gudstjänst  
med små och stora                
Vellinge kyrka 
Frukost på Ankaret kl 9.00 
Barn- och juniorkören medverkar 
14.00 Gudstjänst             
Östra Grevie kyrka

 
                 

den helige mikaels dag  
söndag 3/10 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst            
Västra Ingelstads kyrka

tisdag 5/10 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

tacksägelsedagen söndag 
10/10 
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka   
14.00 Gudstjänst               
Södra Åkarps kyrka
17.00 Skördegudstjänst                 
Gessie kyrka 

tjugonde söndagen efter 
trefaldighet 17/10 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka
14.00 Gudstjänst            
Eskilstorps kyrka

tjugoförsta söndagen efter 
trefaldighet 24/10 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka
14.00 Gudstjänst            
Arrie kyrka

tisdag 26/10 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

onsdag 27/10 
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

tjugoandra söndagen efter 
trefaldighet 31/10 
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst               
Mellan Grevie kyrka
17.00 Musikgudstjänst                
Hököpinge kyrka 
Kyrkokören Cantica medverkar

torsdag 4/11 
10.45 Gudstjänst                   
Västra Ingelstads kyrka 
Fika i kyrkan från kl 10.00

alla helgons dag lördag 6/11 
10.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka  
16.00 Minnesgudstjänst           
Eskilstorps kyrka

söndagen efter alla helgons 
dag 7/11 
14.00 Minnesgudstjänst                    
Västra Ingelstads kyrka  
17.00 Minnesgudstjänst           
Vellinge kyrka

söndagen före domssöndagen 
14/11         
10.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka

tisdag 16/11 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

domssöndagen 21/11         
10.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka  
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka  
17.00 Mässa                  
Östra Grevie kyrka

första söndagen i advent 28/11 
10.00 Gudstjänst  
med små och stora             
Vellinge kyrka  
Frukost på Ankaret kl 9.00 
Barn- och juniorkören medverkar 

17.00 Musikgudstjänst              
Eskilstorps kyrka

tisdag 30/11 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

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.

       Gudstjänster

Församlingens körer sjunger 
in adventstiden söndagen  

den 28/11 kl 17.00  
i Eskilstorps kyrka med 

traditionell och ny musik.



Det är dags för kyrkoval!
Då och då får jag frågan om det spelar någon roll om vi röstar i kyrkovalet. Mitt svar är alltid att det är självklart 
att det spelar roll! Primärt är det viktigt att rösta för att visa att vi faktiskt är många som tycker att kyrkan är 
betydelsefull. Oavsett vad du röstar på så är din röst ett svar på frågan om det är viktigt att ta ansvar för det arv 
kyrkan förvaltar. Det gäller såväl för den tro vi tagit emot och räcker vidare som de kyrkobyggnader som är  
länken till vår historia. Det handlar om att visa att musikverksamhet och verksamhet för unga är viktigt och att  
ett internationellt sammanhang är av betydelse. Att diakoni, gudstjänst, mission och undervisning är angeläget.  
När vi röstar säger vi att ”kyrkan är viktig” och till dem som beslutar om hur resurserna förvaltas att ”vi följer ert 
arbete”. Så länge jag har varit präst har det funnits grupper som använt kyrkan för egna syften.  
Vilka grupper det är har varierat men gemensamt har varit att man inte visat något egentligt intresse för  
kyrkan utan främst för en specifik agenda. Tycker du att det är bra ska du rösta för det.  
Och om du tycker att det är viktigt att slå vakt om kyrkan i stort så ska du använda din röst till det.  
Jag ska rösta i kyrkovalet i höst – och jag hoppas att du också gör det!

/Biskop Johan Tyrberg

Vi intervjuar kandidater till kyrkofullmäktige!
   I valet till kyrkofullmäktige i Vellinge-Månstorps församling ställer tre olika nomineringsgrupper upp.  
   Vi stämde träff med en kandidat från varje grupp för att ställa några frågor om vad deras nomineringsgrupp  
   vill göra i församlingen. Fler frågor och svar finns på vår hemsida.

1. Diakonin är ett område som församlingen vill prioritera enligt församlingsinstruktionen  
   och det är också en av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter.  
   Vilka är de största diakonala utmaningarna i Vellinge-Månstorps församling idag?

2. Hur ska fler människor hitta till våra gudstjänstfirande gemenskaper?

3. Vellinge-Månstorps församling har idag en god ekonomi. Vad ser ni som viktiga faktorer  
    för att behålla en stabil ekonomi även i framtiden?

   Monica Christensson, Kyrkans Väl:
1. Det är jättesvårt att få frivilliga deltagare, för det är ju ideellt arbete det mesta. Nu när det varit pandemi så har    
    ju all besöksverksamhet i stort sett legat nere men det kanske repar sig när vi kommer igång igen ordentligt.

2. Jag vill att i kyrkan ska man känna sig hemma, man ska kunna slinka in och ta till sig av vad som sägs. Sen tycker   
    jag kanske inte att söndagsgudstjänsten är det viktigaste för alla, det viktigaste är ju att man kommer oavsett  
    om det är på kvällstid eller till en dopgudstjänst eller familjegudstjänst.

3. Vi finansierar ju jättemycket med kyrkoavgiften vilket ju betyder att vi helst inte vill tappa medlemmar.  
    Att underhålla de här nio kyrkorna vi har kostar massor, och då måste man vara noga med att det vi gör ska vara     
    till gagn och nytta.

    Jan Holmgren, Socialdemokraterna:
1. Att värna om de gamla och äldre och hjälpa dem. Att göra hembesök och sånt är ju viktigt, många äldre kanske   
   sitter isolerade och då är det bra att det kommer en diakon och pratar med dem. 

2. Annonseringen är väldigt viktigt. Församlingsbladet är jättebra, där står ju tider och annat, men sen många   
   gånger så lägger man kanske undan det och glömmer bort det. Tidigare fanns annonsering i dagspressen, nu är det  
   Lokaltidningen. Det är ju en kostnadsfråga att annonsera mer i tidningen, men annonsering är ju väldigt viktigt.

3. Löpande underhåll på byggnader, både kyrkobyggnader och församlingshem. Om det står och förfaller då blir det  
    ju dyrare kostnader. Och så behöver Gästis bli uthyrt. Kyrkan är ju öppen för alla, och verksamhet ska inte kosta   
    något.

   Kristian Svensson, Sverigedemokraterna:
1.  Diakonin måste vara mer ute i verkligheten, jag uppfattar det som att man är för långt ifrån människor och         
    vardagen och det gör också att folk inte känner sig delaktiga i verksamheten på ett sådant sätt som man kanske   
    förväntar sig.

2.  Man måste börja med att skapa ett intresse. Var kommer vi ifrån, vad har gjort att vi blivit dem vi är?  
    Kyrkan skulle kunna bidra med att skapa en tillhörighet, men det börjar inte i gudstjänsten, den kommer sen,  
    i andra steget. Det första är att man känner ett förtroende och en anknytning. 

3. Som i alla föreningar bygger det på ett stabilt medlemsantal. Hur ska man locka människor att känna att de   
    faktiskt får någonting för pengarna? Man ska stå upp för en långsiktig relation, man finns där i vått och torrt.



Besök och följ oss gärna på: 
Facebook: www.facebook.com/vellingemanstorp och Instagram: vellinge_manstorps_forsamling

Ingrid Brodde har arbetat som arbetsledande vaktmästare och har varit ett känt och uppskattat 
ansikte både på våra kyrkogårdar och i våra kyrkor. Kerstin Larsson har varit pedagog i 
barnverksamheten och mött många föräldrar och barn i olika grupper. Kerstin har också deltagit 
i våra gudstjänster och ofta synts med sin gitarr. Christin Falk har varit kyrkokamrer i 7 år och 
har bl.a. skött församlingens ekonomi och upphandlingar. Karin Rosenquist Andersson  
har arbetat i församlingen som diakoniassistent. Många har träffat henne på café, soppluncher 
och vid andakter på äldreboende.
Ett stort tack till er alla som under många år på ett engagerat och hängivet sätt har bidragit till 
församlingens arbete!

Camilla Tingsén heter vår nya kyrkogårdsföreståndare. Camilla har tidigare arbetat på 
församlingens kyrkogårdar som säsongsanställd. Anneli Ewald har varit vaktmästare under 
många år. Anneli har varit uppskattad både på våra kyrkogårdar och i våra kyrkor.  
Anneli har börjat som pedagog i församlingen och hennes gåvor kommer att vara till glädje för 
både barn och vuxna. Susanne Lundström jobbade förra året och detta år som säsongsanställd 
vaktmästare. Nu har Susanne erbjudits en ordinarie vaktmästartjänst och församlingen kommer 
att möta henne hela året på våra kyrkogårdar såväl som i våra kyrkor. Anna Smedjeback är 
nybliven präst och ska göra sitt första år i församlingen. 

Lycka till i era nya tjänster och Guds välsignelse!

Nya pensionärer!

Välkommen du som går i åk 8-9 och gymnasiet.  
Den 13 september kl 19.30 startar vi terminen på Ankaret i Vellinge. Därefter är träffarna 

varannan vecka (udda veckor) och tillsammans umgås vi, ser film, diskuterar, pysslar,  
spelar spel, bakar osv. Det bjuds alltid på fika! Vid frågor kontakta Helena Eriksson,  

0703-49 01 22, helena.h.eriksson@svenskakyrkan.se Välkomna!

Ungdomsgruppen!

Lekmannakåren
Efter en varm och annorlunda sommar ser vi nu fram emot höstens vackra färger. 
Lekmannakårens höstupptakt blir måndagen den 6/9. Håll utik efter mer  
information på församlingens hemsida och anslagstavlor! Hälsningar Lennart Engberg.

Ny på tjänsten!

Kyrkovalet är ett viktigt val. Förenklat kan man säga att kyrkofullmäktige beslutar församlingens 
budget och fastställer årsredovisningens resultat, samt beslutar i en rad principiella ärenden. 
Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet som bereder ärenden till fullmäktige. Kyrkorådet är 
samtidigt arbetsgivare för personalen och huvudman för begravningsverksamheten och har 
tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, 
dvs att församlingen firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. 
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv. 
Vill du vara med och känna nomineringsgrupperna på pulsen? Behöver du veta mera för att veta 
vilken grupp du ska rösta på? Den 7 september kl. 19.00 bjuder vi in till hearing i Vellinge kyrka. 
Samtalet leds av Daniel Bramsell, pressekreterare för Antje Jackelén i 14 år, sju år som biskop  
i Lund och sju år som ärkebiskop i Uppsala. Innan dess kommunikatör i Svenska kyrkan 
Ängelholm. Nu kommunikationsstrateg i Svedala kommun. 

 Förtidsröstning sker på Ankaret i Vellinge: 6-10/9, 13-17/9 kl 11.00-14.00 och 9/9, 16/9  
kl 17.00-20.00, 11/9, 18/9 kl 11.00-13.00, 19/9 kl 14.00-20.00.

Rösta på valdagen - Ankaret i Vellinge: kl 11.00-20.00 och i Västra Ingelstads församlingshem: 
kl 14.00-20.00.
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Barn och familj

VILL DU TRÄFFAS UTANFÖR TIK TOK?
Du som är 6-13 år är jättevälkommen att vara med i någon av grupperna Miniorklubben och 
Korsdrag. Vi leker, pysslar, lyssnar till bibelberättelser, diskuterar, sjunger, ser film, bakar, 
äter mellis, firar andakt, rör oss och har kul tillsammans!
Du kan välja mellan att träffas i Vellinge eller V Ingelstad och vi kan hämta dig på skolan. 
Anmälan i mån av plats och start vecka 36. Mer info finns på hemsidan (verksamhet/barn 
och familj). För frågor, kontakta gärna Cecilia Persson 0703-49 26 86 eller Helena Eriksson 
0703-49 01 22.

KYRKANS ÖPPNA – EN MÖTESPLATS FÖR SMÅ OCH STORA
Välkommen till Kyrkans Öppna där barn och vuxna i alla åldrar umgås,  
pysslar, fikar, har sångstund med andakt och leker, inomhus eller utomhus.
Fika serveras till självkostnadspris. Höststart vecka 35. Drop-in kl 9.00-11.30:
Ankaret i Vellinge                                                     onsdagar
Västra Ingelstads församlingshem                       fredagar jämna veckor
Östra Grevie församlingshem                               fredagar udda veckor

KÖRER FÖR BARN
Körerna samlas på Ankaret i Vellinge  
följande dagar med start vecka 36
Barnkören (6-8 år) onsdagar kl 16.30-17.30 
Juniorkören (9-13 år) onsdagar kl 17.45-18.45
Ledare: Magnus Larsson, 0703-49 26 87
Välkomna! 

Besök och följ oss gärna på: 
Facebook: www.facebook.com/vellingemanstorp och Instagram: vellinge_manstorps_forsamling

Du som är född 2007 (eller tidigare) eller 
börjar årskurs 8. Det finns platser kvar 
i vissa grupper. Hör av er så snart som 
möjligt till Cecilia Persson, 0703-49 26 86,  
cecilia.s.persson@svenskakyrkan.se  
För mer information se vår hemsida!

VILL DU KONFIRMERAS?

Musik och sopplunch
Har du också saknat den levande musiken? 
Välkommen på en stunds orgelmusik i Vellinge 
kyrka kl 12.00-12.15 därefter serveras soppa  
på Ankarets veranda följande torsdagar,  
23/9, 28/10, 25/11 och 27/1. Kostnad 30 kr.

Allhelgonahelgen
Under Allhelgonahelgen är våra 
kyrkor öppna fredagen den 5/11 
och lördagen den 6/11 
kl 11.00-16.00.
Det finns möjlighet att tända 
ljus, ta en kopp kaffe och  
köpa gravljus. Varmt välkomna!

Musik i allhelgonatid i Hököpinge kyrka, 
31/10 kl 17.00. Kyrkokören Cantica under 
ledning av Adam Hesselbom.

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

Andakter  
i Östra Grevie
Väl mött på andakterna  
i Östra Grevie församlingshem  
den 8/9, 6/10, 3/11, 17/11 och 
15/12 kl 19.00. Efter andakten 
bjuds det på fika. Välkomna! 

Tro och liv
Välkommen till 
samtal om tron 

och livet.  
Vi träffas 
måndagar 

varannan vecka  
kl 10-12 på 

Ankaret  
i Vellinge. 

Höstens datum 
är: 13/9, 27/9, 

11/10, 25/10, 8/11, 
22/11, och 6/12. 

Vid frågor 
kontakta  

Jessica Sesko 
Olsen, präst  

tel: 040-42 63 65 


