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Biskopen 
kommer till 
vår församling!

Gudstjänster
Barn och familj

Höstens aktiviteter



Gud sade: Min båge ställer jag bland 
molnen. Den skall vara tecknet för det 
förbund mellan mig och jorden.  
(1 Mose 9:13)

Min senaste regnbåge såg jag när jag körde 
med barnen över Öresundsbron!  
Det var i februari, innan gränserna 
stängdes. Öresundsbron direkt efter regnet 
med rätt ljus är den perfekta platsen för 
en fullkomlig regnbåge som lyser i alla 
färger och som sträcker sig från Malmös 
Turning Torso över bron till ängarna mellan 
Klagshamn och Gessie. 

Vi körde rakt mot den som om vi skulle 
kunna köra under och igenom den – härligt! 
Barnen var begeistrade!
Jag passade på att berätta om Noas ark. 
Ni vet, Noa som samlar alla djur och sin 
familj i arken som han hade byggt på Guds 
uppdrag. Där väntar de ut regnet som varar 
i 40 dagar. När det sedan äntligen slutar 
regna och vattnet sjunker – då lämnar 
Noa och djuren arken och Gud sätter en 
regnbåge i himlen som ett tecken på det 
nya förbundet som Gud slutar med Noa 
och Noas kommande släktgenerationer: att 
Gud aldrig mer ska låta vattnet utplåna alla 
varelser.

Regnbågen påminner väldigt tydligt om en 
vilande avslappnad båge som används för 
att skjuta i strid. När man då sluter fred 
och kommer överens om att ställa in all 
kamp och strid, hänger man upp sin båge på 
väggen som ett synligt tecken på att fred 
och frid nu råder. För nu ligger bågen inte 
längre nära till hands, i beredskap, redo för 
att återuppta striderna. Regnbågen är alltså 
en väldigt handfast symbol för fred och frid 
och hopp.

När vi nu ser en regnbåge tänker mina 
barn glatt på Noas djur, men också på 
enhörningar och en bro till en himmelsk 
värld full av färger och fantasi. 
När jag ser en regnbåge blir jag också fylld 
av glädje – men jag tänker på Guds löfte 
om hopp och fred som gällde Noa då och 
som jag väljer att lita på även idag:

Ett löfte om att det finns regnbågar även 
om det stormar i mitt liv.

Ett löfte om att mörkret inte har det sista 
ordet utan att det alltid följs av ljus.

Ett löfte om att sår kan läka och att sorg 
kan förvandlas till glädje.

Ett löfte om att det efter en långfredag 
alltid följer en påskdagsmorgon och att det 
efter en pandemi väntar en vardag med 
vänner, gemenskap och hjärtliga kramar.

       Gudstjänster
Regnbågen

jessica sesko olsen
präst

Allhelgonahelgen
Under Allhelgonahelgen är våra 
kyrkor öppna fredagen den 
30/10 och lördagen den 31/10  
kl 11.00-16.00
Det finns möjlighet att tända 
ljus, ta en kopp kaffe och  
köpa gravljus. Välkomna!



lördag 5/9 
Konfirmationer             
Hököpinge kyrka 

trettonde söndagen efter 
trefaldighet 6/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka   
Konfirmandupptakt

14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka  
Konfirmandupptakt

tisdag 8/9 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

onsdag 9/9 
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka  

fjortonde söndagen efter 
trefaldighet 13/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka   
Konfirmandupptakt, Therése hälsas 
välkommen

14.00 Gudstjänst            
Södra Åkarps kyrka 
Konfirmandupptakt

femtonde söndagen efter 
trefaldighet 20/9 
10.00 Högmässa           
Vellinge kyrka 

14.00 Gudstjänst               
Gessie kyrka

17.00 Mässa                     
Eskilstorps kyrka

tisdag 22/9 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

sextonde söndagen efter 
trefaldighet 27/9 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka  

14.00 Gudstjänst            
Östra Grevie kyrka

den helige mikaels dag  
söndag 4/10 
10.00 Gudstjänst med 
små och stora                
Vellinge kyrka 
Barn- och Juniorkören medverkar 

14.00 Gudstjänst             
Västra Ingelstads kyrka 

onsdag 7/10 
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

tacksägelsedagen söndag 
11/10 
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka  

14.00 Gudstjänst               
Södra Åkarps kyrka

17.00 Gudstjänst                 
Gessie kyrka 

nittonde söndagen efter 
trefaldighet 18/10 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst            
Mellan Grevie kyrka

tisdag 20/10 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

torsdag 22/10 
18.00 Mässa                   
Vellinge kyrka   
Mässan leds av biskop Johan Tyrberg,  
mingel efteråt
                               
tjugonde söndagen efter 
trefaldighet 25/10 
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka 

14.00 Gudstjänst               
Arrie kyrka

17.00 Mässa                 
Eskilstorps kyrka
Kyrkokören Cantica medverkar

torsdag 29/10 
10.45 Gudstjänst                   
Västra Ingelstads kyrka   
Fika i kyrkan från kl 10.00

fredag 30/10 
17.00 Allhelgona- 
gudstjänst med små  
och stora                     
Vellinge kyrka  

alla helgons dag lördag 31/10 
14.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka  

16.00 Minnesgudstjänst           
Eskilstorps kyrka

söndagen efter alla helgons 
dag 1/11 
14.00 Minnesgudstjänst                    
Västra Ingelstads kyrka  

17.00 Minnesgudstjänst           
Vellinge kyrka

tisdag 3/11 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka

onsdag 4/11 
19.00 Mässa                   
Östra Grevie kyrka

tjugoandra söndagen efter 
trefaldighet 8/11 
10.00 Högmässa           
Vellinge kyrka 

14.00 Gudstjänst               
Södra Åkarps kyrka

17.00 Mässa                    
Hököpinge kyrka

söndagen före domsöndagen 
15/11         
10.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka  

14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka

tisdag 17/11 
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

domsöndagen 22/11         
10.00 Högmässa                    
Vellinge kyrka  

14.00 Gudstjänst           
Mellan Grevie kyrka 

första i advent söndag 29/11 
10.00 Gudstjänst med 
små och stora             
Vellinge kyrka  
Barn- och Juniorkören medverkar 

17.00 Mässa              
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.

       Gudstjänster



Café Ankaret hösten 2020
Välkomna till härliga caféträffar med 

gemenskap och goda kakor!  
Boka in datumen 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.  

Håll utkik efter mer information.                 

Lunchmusik och soppa
Välkomna på sopplunch på Gästis följande datum: 15/10,  
29/10, 12/11 och 26/11. Inled gärna med en stunds musik i  
Vellinge kyrka kl 12.00. Från kl 12.15 serveras det god soppa  
med bröd och kaffe med liten kaka. Kostnad 30 kr. 

Andakter på äldreboenden
Mejerigatan 42 kl 14.30 onsdagen den  

9/9, 23/9, 14/10, 4/11 och 18/11

Månstorps ängar kl 14.00 torsdagen den  
3/9 och 1/10 

Predikoturer och 
verksamheter!

Vi hoppas att kunna genomföra all 
verksamhet som planerat.

Eventuella ändringar meddelas på sociala 
medier, hemsida, anslagstavlor och i 

Lokaltidningen. Aktuell veckoinformation 
delas ut i samband med våra gudstjänster. 

Kvällsmässor och andakter i Östra Grevie
Väl mött på kvällsmässorna i Östra Grevie kyrka (se kalendariet) 
och andakterna i Östra Grevie församlingshem  
den 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12 kl 19.00.  
Efter andakt och mässa bjuds det på fika. Välkomna! 

Välkommen Therése!
Från den 7 september t.o.m. den 7 mars 
kommer Therése Andersson Skarin att 
arbeta hos oss som diakon. Therése är 
ny diakon men har lång erfarenhet som 

terapeut. Den 13 september, en vecka efter 
hennes diakonvigning, hälsar vi henne 

välkommen i samband med högmässan i 
Vellinge kyrka kl 10.00.  

Välkomna! 

Leva-vidare-grupp
Du som har förlorat en nära anhörig kommer 

inför allahelgonahelgen att få en inbjudan 
till stunder av gemenskap där vi tillsammans 

i grupp får samtala kring sorg och saknad, 
döden och livet. Vi träffas mellan november 
och februari med återsamling senare under 

våren 2021. 



Välkomna till Caféträffen! 
Torsdagar 17/9, 15/10, 19/11 och 17/12 kl 14-15.30
Vi bjuder in till en plats att träffas och umgås på!      
Vi träffas på Ankaret i Vellinge.
Fika till självkostnadspris! 
Välkomna! 

Du som är född 2006 eller 
börjar årskurs 8

Det finns platser kvar i 
Köpenhamnsgruppen (sommar). 
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?

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

Med start måndagen den 14/9 kl 19.00 på Ankaret i Vellinge
Ungdomsgruppen träffas varannan måndag (jämna veckor)  

kl 19.00 på Ankaret i Vellinge. 
Vi bjuder alltid på fika. Vid första träffen får man komma med förslag 

på vad vi ska hitta på under terminen. Vid frågor kontakta gärna Helena 
Eriksson, 0703-49 01 22, helena.h.eriksson@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Ungdomsverksamhet!

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

Födelsedagsfester!
Vårens och höstens födelsedagsfester kommer 
förhoppningsvis kunna äga rum i oktober. Mer info i 
predikoturer, på hemsidan och på sociala medier. 
Inbjudningar skickas med posten. 

Gaudium träffas torsdagar  
kl 11.00-12.30 (ingen körvana krävs) 

Ledare: Magnus Larsson,  
0703-42 93 05

Cantica träffas onsdagar  
kl 19.00-21.00 (vi sjunger i 

stämmor) 
Ledare: Adam Hesselbom,  

0703-49 26 85 
Körerna samlas på Ankaret i Vellinge

Vill du sjunga i kör?

Tro och liv
Välkommen till samtal om livet och 
tron. Vi träffas måndagar kl 10-12 
på Ankaret. 

Höstens datum är: 14/9, 28/9, 
12/10, 26/10, 9/11, 23/11, och 7/12.

Lekmanna- 
kåren
Efter en varm 
och annorlunda 
sommar ser vi 
nu fram emot 
höstens vackra 
färger. Vi hoppas 
att under hösten 
kunna träffas i 
Lekmannakåren 
och kommer i så 
fall att meddela i 
god tid. Tills dess 
får vi ses t.ex. på 
Café Ankaret eller 
Caféträffen.

Hälsningar  
Lekmannakåren
Lennart Engberg
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Barn och familj
GRUPPER FÖR BARN 4-11 ÅR 
I våra grupper gör vi många roliga saker som att skapa, leka, sjunga, se film, baka och fika. 
Vi har också andakt och pratar om livet och Gud utifrån bibelns berättelser och frågor som 
barnen tycker är viktiga. Under hösten finns följande grupper att anmäla sig till:

Kyrkis: Gruppen för 4-5 åringar som träffas fredagar 9.00-11.00 på Ankaret i Vellinge.
Miniorklubben Västra Ingelstad: Årskurs F-3 träffas tisdagar ca 13.30-16.30 i  
Västra Ingelstads församlingshem. Vi hämtar barnen på skolan om behov finns.
Miniorklubben Vellinge: Årskurs F-2 träffas onsdagar ca 14-16.30 på Ankaret i Vellinge.  
Vi hämtar barnen på skolan om behov finns.
Korsdrag: Årskurs 3-5 träffas torsdagar ca 14.30-17.00 på Ankaret i Vellinge.  
Vi möter barnen på väg från skolan om behov finns.
Anmälan senast 7 augusti (eller senare i mån av plats) till kerstin.larsson@svenskakyrkan.se 
Träffarna börjar vecka 36. Välkommen!

KYRKANS ÖPPNA – EN MÖTESPLATS FÖR SMÅ OCH STORA
Välkommen till Kyrkans öppna där barn och vuxna i alla åldrar umgås och lär känna varandra 
och kyrkan genom lek, samtal, skapande och sångstund. Fika serveras till självkostnadspris. 
Drop-in kl 9.00-11.30. Ingen föranmälan behövs.  
Träffarna börjar vecka 35 på följande platser och dagar (obs! nya veckodagar):
Ankaret i Vellinge    onsdagar varje vecka
Västra Ingelstads församlingshem             fredagar jämna veckor
Östra Grevie församlingshem                    fredagar udda veckor

GUDSTJÄNSTER MED SMÅ OCH STORA
- är en kortare gudstjänst med mycket sång, musik och rörelse.

Söndagen den 4 oktober kl 10.00 i Vellinge kyrka inleds med frukost på Ankaret kl 9.00

Fredagen den 30 oktober kl 17.00 i Vellinge kyrka inför allhelgonahelgen med fika efteråt

Söndagen den 29 november kl 10.00 i Vellinge kyrka inleds med frukost på Ankaret kl 9.00

Körer för barn och ungdomar! 
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
Ungdomskören (14-24 år) tisdagar kl 18.00-19.30 
Ledare: Bengt Jakobsson, 0703-49 26 88
Välkomna! 


