
församlingsbladet sommaren 2021

Sommarmusik
Drop-in dop och vigsel

Sommarcafé - en eftermiddag i gemenskap!



Så läste jag någonstans. Jag måste 
erkänna att det finns många ting och 
framför allt många små ting som jag 
väldigt ofta glömmer att vara tacksam 
för. 

Den listan är ju extremt lång - och 
dessutom ser den olika ut för var och en 
av oss.
Så här kommer två saker som finns på 
min långa ”lista av små ting som jag 
glömmer att vara tacksam för”: 

1. Ljuset! Visst är det något visst med 
ljuset?! I skrivande stund har våren just 
kommit igång och med våren kommer 
ljuset och med ljuset kommer värmen. 
Allt verkar vara lite vänligare- vädret, 
värmen och solen, människorna jag 
möter, livet i allmänhet.  
Och så långsamt kommer längtan efter 
sommaren: efter att bli väckt tidigt på 
morgonen av solstrålarna som letar 
sig in i sovrummet, att sitta länge ute 
tillsammans med vänner, att grilla 
medan barnen leker i trädgården, det är 
skratt och samtal och gott sällskap. 

När ni håller församlingsbladet i 
handen är just den där sommaren nära. 

Tack Gud för ljuset, för ljusets 
skiftningar under dagens lopp och för 
längtan efter sommaren som börjar i 
ljusets vackra sken. 

2. Spindlar. Jag är väldigt sällan tacksam 
för spindlar. Tvärtemot. Jag är nog mest 
rädd för spindlar. Men när mina barn 
upptäcker ett litet spindelnät mellan 
husvägg och utemöbler, då känner 
jag ändå för att skydda den stackars 
spindeln framför nyfikna men lite  
grova barnhänder. 

Då är det läge att förklara varför det är 
bra att ha spindlar i trädgården, att det 
är en högst levande del av naturen, att 
den har sin funktion och sin nytta.  
Och plötsligt är jag väldigt tacksam för 
att ha spindlar där ute – men helst inte 
inne i sovrummet…

Tack Gud för spindlar, för spindelnät 
som glittrar i ljuset tidigt på morgonen 
och som påminner mig att vi alla,  
stora som små, fyller en viktig funktion 
i din skapelse. 
Min ”lista av små ting som jag glömmer 
att vara tacksam för” är lång, det ryms 
även tepåsar, pennvässare, fjärilar och 
mycket, mycket mer.
Det kanske vore en bra idé att varje dag 
hitta en ny liten sak att vara tacksam 
för! Hur ser din lista ut?

"Herre, tack för de små ting  
som jag oftast glömmer..."

Jessica Sesko Olsen
Präst

I församlingens verksamhet följer 
vi alltid rådande restriktioner 
gällande begränsat antal som får 
samlas.



apostladagen söndag 4/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka

torsdag 8/7 
19.00 Sommarmusik 
Arrie kyrka  

sjätte söndagen efter 
trefaldighet 11/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka

torsdag 15/7 
19.00 Sommarmusik 
Gessie kyrka  

kristi förklarings dag  
söndag 18/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka

torsdag 22/7 
19.00 Sommarmusik 
Södra Åkarps kyrka  

åttonde söndagen efter 
trefaldighet 25/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Arrie kyrka

torsdag 29/7 
19.00 Sommarmusik 
Västra Ingelstads kyrka  

nionde söndagen efter 
trefaldighet 1/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka

torsdag 5/8 
19.00 Sommarmusik 
Mellan Grevie kyrka  

första söndagen efter 
trefaldighet 6/6 
10.00 Ängagudstjänst 
Eskilstorps ängar   
Vägbeskrivning: Eskilstorps ängaväg, 
sedan vänster vid havet. Vid regn är vi  
i Eskilstorps kyrka.

14.00 Gudstjänst          
Västra Ingelstads kyrka

tisdag 8/6 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka  

onsdag 9/6 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka  

andra söndagen efter 
trefaldighet 13/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka 

tredje söndagen efter 
trefaldighet 20/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Östra Grevie kyrka

torsdag 24/6 
19.00 Sommarmusik 
Hököpinge kyrka 
 
lördag midsommardagen 26/6 
14.00 Friluftsgudstjänst 
Gessie församlingshems trädgård 
Vid regn är vi i Gessie kyrka

den helige johannes döparens 
dag söndag 27/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 

torsdag 1/7 
19.00 Sommarmusik 
Eskilstorps kyrka  

lördag 3/7 
Konfirmation 
Sommargruppen 
Hököpinge 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
tionde söndagen efter 
trefaldighet 8/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka

torsdag 12/8 
19.00 Sommarmusik 
Östra Grevie kyrka  

elfte söndagen efter 
trefaldighet 15/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka

torsdag 19/8 
19.00 Sommarmusik 
Vellinge kyrka  

tolfte söndagen efter 
trefaldighet 22/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Östra Grevie kyrka

tisdag 24/8 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

trettonde söndagen efter 
trefaldighet 29/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Eskilstorps kyrka 



Drop-in dop och vigsel

Sommarmusik
Välkomna till sommarmusik i våra nio kyrkor! Vi bjuder in till en vacker kyrka, en unik 
musikupplevelse och förhoppningsvis en härlig sommarkväll! 

24/6 Hököpinge kyrka 

1/7 Eskilstorps kyrka 

8/7 Arrie kyrka 

15/7 Gessie kyrka 

22/7 Södra Åkarps kyrka

29/7 Västra Ingelstads kyrka

5/8 Mellan Grevie kyrka

12/8 Östra Grevie kyrka
Bilder utav dig med Janschie Börjesson 

Stockholms Jazz Strings

Klassiska pärlor med Öresundstrion

"Så bra - så brett!" med Duett Soubrette

Trio Wolski

Lena Wismar och Kjell-Ove Dahlman

Schindler´s List med Mattias von Wachenfeldt

En musikalisk virvelvind med Duo Z

Expecto Patronum! med Underlandsorkestern

19/8 Vellinge kyrka 

Med anledning av kyrkorummets  
storlek kan byte av kyrka förekomma. 

Aktuell information gällande vår 
verksamhet hittar du på vår hemsida.  

www.svenskakyrkan.se/vellinge 

Kanske blev det aldrig tid för dop eller  
det kändes för omständigt. 

Drop-in dop är en möjlighet att låta sig  
själv eller sitt barn döpas i en fin och  
enkel dopgudstjänst i kyrkan.  
Alla är välkomna att döpas oavsett ålder! 

Vi möts på Ankaret där vi pratar en stund 
om dopets innebörd och allt det praktiska. 
Sedan firar vi en enkel dopgudstjänst just 
för dig eller ditt barn i Vellinge kyrka. 

Efter dopet bjuder församlingen på kaffe 
och en enkel fika på Ankarets veranda eller i 
parken. Genom dopet blir du resp. ditt barn 
medlem i Svenska kyrkan. Om den som döps 
är under 18 är krävs alla vårdnadshavares 
medgivande. Vill du veta din doptid i förväg, 
ring gärna till expeditionen och förboka!

Störst av allt är kärleken! Att säga "ja" 
till varandra behöver varken kosta mycket 
tid eller pengar. 

Beställ en hindersprövning och kom 
tillsammans till församlingshemmet 
Ankaret. Vi börjar med ett samtal om hur 
gudstjänsten går till, sedan firar vi en enkel 
och fin vigselgudstjänst i Vellinge kyrka 
bara för er! 

Efter vigseln bjuder församlingen på en 
kopp kaffe och en enkel fika på Ankarets 
veranda eller i parken. De som vill gifta sig 
behöver vara minst 18 år, ha med sig en 
giltig hindersprövning (den ansöker man  
om hos Skatteverket) och minst en ring.  
Vill du veta din vigseltid i förväg, ring gärna 
till expeditionen och förboka! 

Välkommen till Drop-in dop  
i Vellinge kyrka lördagen  
den 5 juni kl 10-15 

Välkommen till Drop-in vigsel  
i Vellinge kyrka lördagen  
den 28 augusti kl 10-15 



Vill du vara med i en barngrupp till hösten? Vill du leka, pyssla, höra bibelberättelser, diskutera, 
sjunga, äta mellanmål, fira andakt - och framför allt vara med i en härlig gemenskap?! 
Mer information finns från 1 juni på www.svenskakyrkan.se/vellinge och på facebook och 
Instagram. Vi behöver anmälan senast den 8/8. Vi kan hämta på skolan och det kostar inget att 
vara med. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till församlingspedagogerna  
Cecilia Persson 040-42 93 20 och Helena Eriksson 040-42 93 21. 

Kom å va mé!

Konfirmation
Är du född 2007 eller tidigare och  

vill bli konfirmand?

Anmäl dig senast den 3 juni!

 Läs mer på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vellinge

Har du frågor kring konfirmationen så  
tveka inte att kontakta församlingspedagog  

Cecilia Persson 040-42 93 20,  
cecilia.s.persson@svenskakyrkan.se

Bra att veta  
inför kyrkovalet
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner 
medlemmar, cirka 21 600 
anställda och tusentals och åter 
tusentals frivilligarbetare. Vart 
fjärde år hålls det val då drygt 
19 400 förtroendeuppdrag ska 
fördelas. I kyrkovalet 2021 är 
det 5 miljoner personer som har 
rösträtt. Det är medlemmar som 
är minst 16 år gamla på valdagen 
den 19 september. 
För Svenska kyrkan är 
medlemmarnas inflytande 
viktigt. För att kunna kalla sig 
folkkyrka måste ju folket vara 
med och styra. Det gör man på 
tre olika nivåer: lokalt, regionalt 
och nationellt. Parallellt med de 
nivåerna finns också ett religiöst, 
teologiskt, ledarskap i form 
av kyrkoherdar, biskopar och 
ärkebiskopen.

Kyrkoval 19 september 2021 -
3 viktiga kryss



svenska kyrkan vellinge-månstorp
Adress Församlingsexpeditionen  Telefon 040-42 93 00 
Ankaret, Malmövägen 2   E-post vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
235 36 Vellinge   www.svenskakyrkan.se/vellinge  
Öppet mån, ons-fre kl 10-14,  www.facebook.com/vellingemanstorp 
             tis kl 11-14   Instagram: vellinge_manstorps_forsamling
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tryck Exakta, Malmö 2021

Nu gör vi oss redo att återstarta körverksamheten! 
Varför inte prova på en av församlingens körer i höst?  
Det finns körer för olika åldrar och med olika inriktning.  
Körerna träffas på Ankaret i Vellinge. 
Välkommen att kontakta respektive körledare redan nu i sommar för information  
och möjlighet att träffas och sjunga några toner inför körstarten!
Adam Hesselbom 040-42 93 07 (Cantica - kyrkokör för vuxna med viss körvana) 
Bengt Jakobsson 040-42 93 06 (ungdomskören - passar dig från 14 till 24 år) 
Magnus Larsson 040-42 93 05 (barnkören 6-8 år och Gaudium en kör för vuxna)

Körverksamhet

Gravskötsel, gravsmyckning och ljuständning
Vi erbjuder skötsel- och smyckning av gravplatser.  
Det finns olika skötsel- och smyckningsalternativ.  
Möjlighet finns också att beställa ljuständning. Vid eventuella 
frågor eller önskemål kontakta kyrkogårdsförvaltningen på tel:  
040-42 93 00 eller maila till: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen

Lunchmusik och soppa på 
Ankarets veranda och Gästis
Har du också saknat den levande musiken? 
Välkommen på en stunds orgelmusik i Vellinge kyrka 
torsdagen den 26/8 kl 12.00-12.15, därefter serveras  
det god soppa med bröd och kaffe med liten kaka på 
Ankaret och Gästis. Kostnad 30 kr. 

Vi träffas på Ankarets veranda/i parken i Vellinge  
torsdagen den 17/6, 29/7 och 19/8 kl 14.00-15.30.

Sommarcafé - en eftermiddag i gemenskap!

Fika till självkostnadspris! 
Ingen anmälan behövs. Varmt välkomna!

Vi träffas i Västra Ingelstads församlingshem  
torsdagen den 10/6 och 15/7 kl 14.00-15.30.

Välkommen till Kyrkans Öppna för barn och vuxna!  
Gemenskap, lek, sångstund och fika i församlingshemmets trädgård i Västra Ingelstad.  
Drop-in kl 9.00-11.30 onsdagarna 9/6, 16/6, 7/7, 21/7 och 18/8.

Kyrkans Öppna i sommar


