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sommarmusik
torsdag 30 juni kl 19

Drömmar om en bättre värld
Musik i skilda genrer, pop, visa och musikal av bland 
andra Michael Jackson, Laleh och Olle Adolfsson.
Emelie Torstensson på sång, Per Almlund på bas,
Mattias Samuelsson på trummor och Bengt Jakobsson  
på klaviaturer
hököpinge kyrka

torsdag 7 juli kl 19

Vokalgruppen KRITA
Krita firar sitt femte år tillsammans. De känns igen 
på sina tänkvärda texter, fem unika röster och 
svängiga arrangemang. Deras låtar slår an alla livets  
hjärtesträngar och manar till många skratt.
eskilstorps kyrka

torsdag 14 juli kl 19

Alicia Lindberg trio                           
Trion bjuder på klassiska jazzpärlor av Duke Ellington  
och Cole Porter, framförda med yttersta finess, känsla  
och lyhördhet. Alicia Lindberg på sång, Robin Petersson 
på gitarr och Aaron Mandelmann på kontrabas.
södra åkarps kyrka

torsdag 21 juli kl 19

Suite Imagienere - Jim Nilsson
Jim Nilsson bjuder på ett program där Piazzollas fyra 
årstider varvas med Bachs kontemplativa sarabander. I 
programmet finns även några folkkära svenska psalmer, 
här i arragemang för gitarr av Staffan Isbäck. 
mellan grevie kyrka 

torsdag 28 juli kl 19

Folkmusik med Trinnig
Trio från Västergötland. Traditionell folkmusik i egen 
tappning på fiol, sång, gitarr och kontrabas. Polonäser 
från 1700-talet, eget material, folkliga koralvarianter, 
innerliga visor, fartfyllda polskor och dansanta valser.
 gessie kyrka

torsdag 4 augusti kl 19

Squeak like a girl -Duo Elba
Klarinettduon Duo Elba bjuder på ett program bestående 
av mestadels klassisk musik från 1900- och 2000-talet 
av kvinnliga tonsättare. Vi färdas genom både melodiösa 
och kärva klanger från några av musikhistoriens dolda 
talanger. 
arrie kyrka

torsdag 11 augusti kl 19 

Mareld
Den här konserten är inspirerad av naturens krafter och 
de fyra elementen, vatten, luft, jord och eld. Tillsammans 
ger vi oss ut på en poetisk resa genom det svenska 
vislandskapet och vidare... Hedvig Becke på sång, Jimmy 
Garting på piano och Johanna Hydén Lander på cello.
västra ingelstads kyrka

torsdag 18 augusti kl 19

Malmö Brasskvintett
Malmö Brasskvintett spelar ett spännande och varierat 
konsertprogram med musik från renässansen till nutida 
konstmusik, jazz och populärmusik. Ni kommer få lyssna 
till rafflande horn och tubamelodier som varvas med 
mjuka trumpet- och trombonklanger.
östra grevie kyrka

torsdag 25 augusti kl 19

Familjeföreställningen Till havs!
Hoppa ombord på vår skuta när vi ger oss ut på havet! 
På båten finns passagerarna Charlie som älskar när 
det stormar, Axel som dansar fram i spännande virvlar 
och Billie som längtar efter att få angöra en brygga 
någonstans. Äventyret blir både stormande svängigt och 
isande stilla, allt med folkmusikaliskt gung på däck!
vellinge kyrka

välkomna! 
Lokaltidningen har 
sommaruppehåll



Min femårings födelsedag infaller sent på året, 
sist av alla i familjen. Ändå säger hon ofta med 
bestämdhet: ”Jag fyller år först i familjen.”

 Jag har svarat med att prata om månadernas 
ordning och årstiderna, men resonemanget har inte 
landat, för hennes födelsedag är ju först för henne. 
När hon fyller år börjar hennes nya år. Hon gör så 
som vi alla gör. Relaterar tiden till sig själv. 
För så fungerar den. Tiden alltså. Den hjälper oss 
att ordna och förstå vår tillvaro.  Den hjälper oss att 
uttrycka förändring när livet tar nya riktningar, då 
vi behöver tala om före och efter. 

Sådana stunder har vi alla i våra liv. Det kan vara 
stora glädjefulla händelser. När barn kommer till 
jorden. När vi möter någon vi ska komma att älska. 
När vi lyckas med något vi länge arbetat mot. När 
vi är i en stund där allting faller på plats och hjärtat 
får vara stort. Och så finns händelserna som gör 
ont och som vi hellre varit utan, vi mister någon 
vi älskar, sjukdom drabbar, vi förlorar jobb eller 
bostad eller relation. 

Gemensamt för dessa stunder är att de ofta också 
påverkar vår upplevelse av tiden. Den går för fort, 
går för långsamt, eller tycks stanna helt. 

Ibland inträffar också händelser som förändrar allas 
våra liv samtidigt. Som när vi plötsligt befinner 
oss i en pandemi som gravt förändrar hur vi 
kan leva i vår vardag. Eller som denna vår. När 
Europa kastades in i krig och vi med vanmakt sett 
hur människor dött, flytt för sina liv och städer 
förstörts i Ukraina. Torsdagen den 24 februari är en 
dag, som för oss alla markerar ett före och ett efter. 
Något fundamentalt gick sönder och det blir aldrig 
mer detsamma. Tiden har skiftat och för många är 
livet så som det var raserat. 
I Bibeln finns ett ord som ofta läses ur Predikaren. 

”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker 
under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en 

tid att plantera, en tid att rycka upp, … en tid att 
gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa, 
… en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att 
tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en 
tid för krig, en tid för fred.”

Ord som är evigt sanna. Så är våra mänskliga liv 
inordnade. Och vi ber och strävar efter att tiden 
för fred skall vara den alltigenom längsta. Den som 
präglar och formar de små. 
Nyligen började min femåring leka nya lekar. 
På förskolan under våren har det varit ”bygga 
skyddsrum åt Ukraina.” För mig markerar det en 
sorglig tid. En tid där tryggheten inte känns lika 
självklar. 
Ändå är tiden som den är, rör sig ständigt framåt. 
Mitt i oro och sorg över kriget i Ukraina så 
fortsätter också livet här hemma. Med vardag och 
ljusare dagar. Och inte minst för de smås skull, men 
också för vår egen, är det viktigt att vi fortsätter 
låta livet vara en tid för att le, för att dansa, för att 
plantera.
Den blomstertid nu kommer, sjunger vi i psalmen. 
Nu kommer grönskans och växandets tid. Nu 
gör sommaren sitt antåg och med den tycks tiden 
liksom sakta in. De långa dagarna och det ihållande 
ljuset gör tiden längre. En illusion såklart men ändå 
sann. Som om skaparen själv vill ge oss extra tid 
att njuta av sommarens goda. Här i församlingen 
bjuder vi under sommaren som vanligt in till 
sommarmusik, dit du är välkommen för att njuta av 
en tid för musik, en tid för återhämtning. 
Och under hela sommaren firar vi gudstjänster. 
Där samlas vi alla för tid för reflektion, en tid för 
stillhet, en tid för glädje och en tid för gemenskap. 
Varmt välkommen du också.

"Om tid..."

Clara Lundblad
Präst



fjärde söndagen efter 
trefaldighet 10/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Friluftsgudstjänst         
V Ingelstads församlingshems trädgård

torsdag 14/7 
19.00 Sommarmusik 
Södra Åkarps kyrka 

apostladagen  
söndag 17/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka

torsdag 21/7 
19.00 Sommarmusik 
Mellan Grevie kyrka 

sjätte söndagen efter 
trefaldighet 24/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Arrie kyrka

torsdag 28/7 
19.00 Sommarmusik 
Gessie kyrka  

kristi förklarings dag 31/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka

torsdag 4/8 
19.00 Sommarmusik 
Arrie kyrka

pingstdagen 5/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst          
Västra Ingelstads kyrka

andra söndagen efter 
trefaldighet 12/6 
10.00 Ängagudstjänst 
Eskilstorps ängar   
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka 

tisdag 14/6 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

första söndagen efter 
trefaldighet 19/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Östra Grevie kyrka

lördag midsommardagen 25/6 
14.00 Friluftsgudstjänst 
Gessie församlingshems trädgård

den helige johannes döparens 
dag söndag 26/6 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 

torsdag 30/6 
19.00 Sommarmusik 
Hököpinge kyrka

tredje söndagen efter 
trefaldighet 3/7 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka

torsdag 7/7 
19.00 Sommarmusik 
Eskilstorps 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 i  sommar
åttonde söndagen efter 
trefaldighet 7/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka

torsdag 11/8 
19.00 Sommarmusik 
Västra Ingelstads kyrka 

nionde söndagen efter 
trefaldighet 14/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka  
 

torsdag 18/8 
19.00 Sommarmusik 
Östra Grevie kyrka

    
tionde söndagen efter 
trefaldighet 21/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka

torsdag 25/8 
19.00 Sommarmusik 
Vellinge kyrka

elfte söndagen efter 
trefaldighet 28/8 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst           
Eskilstorps kyrka

tisdag 30/8 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka gudstjänst på

mejerigatan kl 14.30 
1/6, 15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 

10/8, 24/8

månstorps ängar kl 11.00 
1/6, 6/7, 3/8

i västra ingelstads kyrka 
15/6 kl 10.30
16/6 kl 14.00



Församlingsutfärd
Onsdagen 31 augusti blir det församlingsutfärd för dig som är 
medlem i vår församling.      
Vi samlas på Ankarets veranda och dricker förmiddagskaffe kl 9.00. 
Bussen tar oss sedan till Johannamuseet utanför Skurup där vi får 
möjlighet att titta på både gamla och nya saker.
Lunchen serveras på Svaneholms slott där vi även får möjlighet att ta 
en promenad om vädret tillåter.

Sedan åker vi vidare till Trelleborgs kyrka där vi firar andakt 
och får berättat om kyrkorummet och ombyggnation av koret. 
Eftermiddagskaffe serveras i Trelleborgs församlingshem innan vi 
åker hem till Vellinge. Vi räknar med att vara hemma ca kl 16.

Anmälan kan göras tidigast i samband med caféet på Ankarets 
veranda den 2/6 14.00 och därefter på expeditionen helgfri vardag kl 
10-12. Det finns ett begränsat antal platser.

Kostnad 150.- betalas kontant eller swishas i samband med anmälan.

Lekmannakåren
måndag 4/7 
En kväll med Per Mellborg 
& Gustaf Brandt. Välkomna 
att avnjuta örhängen som 
Music of the night och Leende 
guldbruna ögon i skön mix med 
Elvis älskade Gospelrepertoar. 

Det finns gott om tid att 
umgås och prata med varandra.

Vi serverar hembakad bulle 
med pålägg och kaka för 30 kr. 

Plats: Ankarets veranda
Malmövägen 2, Vellinge
Tid: 18.00-ca 20.00

Stickcafé
Välkommen till Stickcafé i 
Östra Grevie församlingshem 
tredje tisdagen varje månad     
kl 19-21. 

Var och en tar med sitt 
handarbete. Vi bjuder på  
kaffe och te, men ta  
gärna med eget  
fikabröd. Välkomna!

Friluftsgudstjänster i sommar
söndag 12/6 kl 10.00. lördag 25/6 kl 14.00. söndag 10/7 kl 14.00.

Söndagen den 12 juni kl 10.00 firas gudstjänst på Eskilstorps ängar 
med havet som altartavla. Barnkören och kören Cantica medverkar 
och det är sommaravslutning för barnverksamheten. Efteråt blir det 
korv med bröd, kaffe/saft och kaka. Vägbeskrivning: Eskilstorps 
ängaväg, sedan vänster vid havet. Vid regn är vi i Eskilstorps kyrka.

Lördagen den 25 juni kl 14.00 firas gudstjänsten i Gessie 
församlingshems trädgård. Efteråt blir det kyrkkaffe med hembakat. 
Vid regn är vi i Gessie kyrka.

Söndagen den 10 juli kl 14.00 förflyttas gudstjänsten till Västra 
Ingelstads församlingshems trädgård. Om solen gassar på kan du 
sitta under parasoll. Efteråt blir det kyrkkaffe. Vid regn är vi i Västra 
Ingelstads kyrka.

9 kyrkor - 9 möten!
Vi fortsätter att lära känna församlingens kyrkor. I sommar 
kommer vi att uppehålla oss lite extra i Östra Grevie och Gessie

Gessie kyrka
gudstjänst 21/8 kl 10.00

Vi firar gudstjänst med extra 
musik för både stor och 

liten. Efter gudstjänsten blir 
det guidning av kyrkan och 

möjlighet att utforska alla rum, 
även kyrktornet. Vi får höra 

korta och spännande berättelser 
från då och nu. Det serveras 

fika. Välkomna!

Östra Grevie kyrka
gudstjänst 19/6 kl 14.00
Efter gudstjänsten får vi 

möjlighet att testa att sitta i 
en riktig traktor, leta traktor 
i kyrkorummet, lära oss om 

altartavlan, prova orgeln och 
veta mer om kyrkan. Ta gärna 

med din egen traktor, stor eller 
liten. Och såklart blir det god 

fika. Välkomna!



Vill du vara med i en barngrupp i Vellinge eller Västra Ingelstad till hösten? Vill du leka, pyssla, 
höra bibelberättelser, diskutera, sjunga, äta mellanmål, fira andakt, se film, baka m.m. - och 
framför allt vara med i en härlig gemenskap?! Från den 15 juni kan du läsa mer om våra olika 
grupper på www.svenskakyrkan.se/vellinge, facebook och Instagram. Vi behöver anmälan 
senast den 15/8 (eller senare i mån av plats). Vi kan hämta på skolan. Frågor och anmälan: 
församlingspedagog Helena Eriksson 0703-49 01 22 eller helena.eriksson4@svenskakyrkan.se.

Spana in vår barnverksamhet!

Konfirmation
Är du född 2008 eller tidigare och  

vill bli konfirmand?

Anmäl dig senast den 2 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 eller  
cecilia.persson2@svenskakyrkan.se.

 
Café i Vellinge kl 14.00-16.00, 2/6, 16/6, 7/7, 21/7 och 18/8.

Välkomna till sommarcafé!

Café i Västra Ingelstad kl 14.00-16.00, 9/6 och 14/7.

Vi träffas på Ankarets veranda och i 
Västra Ingelstads församlingshem. Fika till 
självkostnadspris, ingen anmälan behövs.

Utan dig skulle vi inte kunna:
•  Fira gudstjänst i alla våra 

nio kyrkor
•  Erbjuda kostnadsfri 

verksamhet för barn och 
vuxna

•  Bedriva kör- och 
musikverksamhet

•  Erbjuda läger, 
undervisning och en 
upplevelse för livet för 
alla våra konfirmander

• Arbeta diakonalt och 
ge samtalsstöd och 
själavård

•  Viga, döpa, begrava 
och finnas till för 
människor i både 
glädje och sorg

•  Ta hand om våra 
kyrkobyggnader

•  Och mycket mycket 
mera

Tack för att du som 
medlem är en del av 

kyrkan och bidrar till att 
vi kan göra allt detta!
Vill du bli medlem eller 
engagera dig så är du 

välkommen att kontakta 
expeditionen.



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 vardagar 10-12  www.facebook.com/vellingemanstorp 
                 Instagram: vellinge_manstorps_forsamling
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redaktion Vellinge-Månstorps församling
ansvarig utgivare Iva-Katharina Kummer
original Vellinge-Månstorps församling
tryck Exakta, Malmö 2022

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 och i Västra Ingelstads församlingshem.
Välkommen att kontakta respektive körledare redan nu i sommar för information  
och möjlighet att träffas och sjunga några toner inför körstarten!
Cantica - Kyrkokör för vuxna med viss körvana. Adam Hesselbom 0703-49 26 85
Gaudium - En kör för vuxna. Magnus Larsson 0703-49 26 87 
Ungdomskören - för dig från 14 till 24 år. Bengt Jakobsson 0703-49 26 88 
Barnkören - för dig från 6 till 10 år. Magnus Larsson 0703-49 26 87

Körverksamhet

Kyrkans öppna är igång till och med vecka 24 och startar upp igen vecka 34.
Drop-in 9.00-11.30. Onsdagar: Ankaret i Vellinge. Fredagar: Västra Ingelstads 
församlingshem jämna veckor och Östra Grevie församlingshem udda veckor.

Kyrkans Öppna för barn och vuxna

Nya ansikten i arbetslaget

Sommarlovskul för dig som är född 2011-2016
Till sommarlovskul är alla välkomna – både du som tidigare gått i någon av våra grupper och 
du som är nyfiken och vill prova på. Det blir roliga dagar fyllda av gemenskap och aktiviteter. 
Man kan vara med en eller båda dagarna. Anmäl dig senast den 15 juni till Helena Eriksson, 
0703-49 01 22 eller helena.eriksson4@svenskakyrkan.se.
Född 2014-2016: 27/6 på Ankaret i Vellinge. 28/6 i Västra Ingelstads församlingshem.
Född 2011-2013: 29/6 på Ankaret i Vellinge. 30/6 i Västra Ingelstads församlingshem.

Fredrik Hinton
Informatör och 
kyrkogårdsassistent

Tack för den här tiden!

Emmelie Wahl
Kyrkvaktmästare

Kajsa Ohlander Albin har arbetat i församlingen som 
informatör och kyrkogårdsassistent i nästan fyra år. 
Vi tackar Kajsa för det goda arbetet hon har utfört och 
önskar henne allt gott och lycka till i framtiden!

Fredrik arbetar administrativt med våra 
kyrkogårdar, han sköter även informationen 
till anslagstavlor vid kyrkorna och kyrkogårdar 
samt församlingsblad, annonsering och sociala 
medier. Välkommen Fredrik!

Emmelie är ny kyrkvaktmästare i 
församlingen och arbetar främst på Vellinge 
gamla kyrkogård. Hon har tidigare arbetat 
som kyrkvaktmästare i Malmö Pastorat. 
Välkommen Emmelie!

Lokaltidningen har 
sommaruppehåll
I juli månad har lokaltidningen sommaruppehåll. 
Håll utkik i våra sociala medier, på hemsidan och 
anslagstavlorna om vår verksamhet då.


