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Dophavet i Vellinge kyrka



Havet, havet, havet! Som jag älskar havet.  
Det underbara, besjungna, vidunderliga havet. 
Silvrigt spegelblankt, krispigt smaragdgrönt, 
kristallklart blått, stormigt grått.  
I alla former lockar det, tröstar det,  
imponerar det, lugnar det, inspirerar det. 

Och det är många som delar min kärlek. 
Särskilt nu har jag förstått. För nu har havet 
och vinterbad blivit särskilt trendigt. 
Kanske är det för att vinterbad är en nära källa 
till upplevelse och adrenalin. Kanske har det 
något med själslig rening och bot att göra. 
Kanske är det ett sätt att ruska liv i kroppen 
i vinterns dvala. Kanske gör det sig bra på 
Instagram. 

Dessa möjliga anledningar är såklart vilda 
spekulationer från min sida, för som den 
fegis jag är, skulle jag inte ens kunna förmås 
doppa min lilltå i ett vintergrått hav. Så vilka 
bevekelsegrunderna är för det uppsving 
som vinterbadet fått, kan jag bara imponerat 
fabulera om. 
Däremot så känns det väldigt roligt att,  
så som bladets framsida berättar, att det nu 
finns ett något varmare beläget hav att besöka 
för alla som älskar havet, både de som vågar 
doppa sig och de som helst betraktar på 
avstånd, i Vellinge kyrka. 
 
Äntligen har vi fått upp vårt vackra dophav. 
Det är tillverkat av vår lokala textilkonstnär 
Ellen Odin som med tryck jobbat fram en 
vacker och levande ocean som nu pryder en 
del av väggen i kyrkans södra korsarm.  
På detta vackra vatten ska nu små handgjorda 
glasfiskar fästas under året. En för varje 
döpt person. Fisken kommer att fästas under 
söndagens gudstjänst i samband med att den 
döptas namn läses upp i förbönen. 
Och att det är just ett dophav vi valt, med 
en fisk för varje döpt person är faktiskt helt 
naturligt. Vattnet har en framskjuten plats i 
vår kristna tro. Det renande vattnet.  
Det livgivande vattnet. Vattnet som släcker 
törst. Källan med livets vatten nämns till 
exempel flera gånger i uppenbarelseboken 
(ex Upp 21:6), och Jesus själv säger ”den som 
dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig 
mer törstig” ( Joh 4:14). Naturligt är detta 
vatten länkat till dopet, det renande badet, och 
löftet om liv som vi får där. 

Och precis som Gud en gång lät livet bli till 
i små mirakler i havens gynnsamma miljöer, 
så uppstår ju livet gång på gång i mammornas 
magar och vaggas där i sitt eget lilla hav innan 
mötet med vår värld sker. 

Att de döpta får varsin fisk är också det 
grundat i bibelordet. De första lärjungarna 
Jesus kallar är just fiskare och Jesus säger till 
dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till 
människofiskare” (Matt 4:19).  
Fisken är också en uråldrig kristen symbol 
som användes när korset var förenat med fara 
under förföljelser. De grekiska bokstäverna  
som utgör ordet fisk, på svenska I, CH, TH, Y, 
S, står var och en för första bokstaven i vad 
som på svenska bildar meningen Jesus Kristus, 
Guds Son Frälsare. Genom att försiktigt rita 
en halv fisk i sanden eller handen, kunde man 
vänta och se om den andre fyllde i.  
Gjordes detta så vågade man berätta. 

Och de döptas handgjorda fiskar är gåvor 
från församlingen, som kommer att hänga på 
dophavet fram till dess att vi håller dopfest 
efterföljande vår. Då får man komma och 
hämta sin fisk som sedan kan bäras som ett 
halssmycke. Själv tänker jag på livet som döpt 
och dopets vatten som en källa att hämta kraft 
och mod ifrån, men också nåd. Särskilt talande 
finner jag bilden av att det finns en sak som 
man kan i vatten, som man inte kan på land, 
och det är att flyta. Dophavet är en tydlig bild 
för den nåd Jesus vunnit åt oss och som ges oss 
så frikostigt i dopet, så att vi ska kunna röra 
oss fritt och ledigt i livet. 

Och havet är ju nära oss här i  
Vellinge-Månstorps församling. Så nära att 
fiskmåsarna varje vår bosätter sig på taket till 
vårt församlingshem. Under några intensiva 
veckor får besökare skynda sig mot dörren 
i hög hastighet för att inte förarga häckande 
föräldrar som med näbbar och vingspann och 
högljudda rop vill skydda sina små.  
Särskilt intensivt blir det när de små har 
lämnat boet och börjar promenera omkring 
utanför entréerna. Begreppet måsmamma 
skulle kunna introduceras. 
Men det är väl så det går när man namnger sitt 
församlingshem till Ankaret. 

Havet

Clara Lundblad
Präst



långfredagen 2/4 
10.00 Gudstjänst         
Vellinge kyrka                        
15.00 Gudstjänst          
Gessie kyrka

påskdagen söndag 4/4 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst           
Västra Ingelstads kyrka  
17.00 Gudstjänst           
Eskilstorps kyrka

annandag påsk måndag 5/4 
14.00 Gudstjänst               
Södra Åkarps kyrka

andra söndagen i påsktiden 
11/4  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Södra Åkarps kyrka

tisdag 13/4 
8.30 Mässa  
Vellinge kyrka

onsdag 14/4 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka

tredje söndagen i påsktiden 
18/4  
10.00 Högmässa            
Velling kyrka 
14.00 Gudstjänst  
Gessie kyrka  
17.00 Gudstjänst           
Mellan Grevie kyrka 

fjärde söndagen i påsktiden 
25/4  
10.00 Högmässa            
Velling kyrka 
14.00 Gudstjänst  
Arrie kyrka  
17.00 Gudstjänst          
Hököpinge kyrka    

tisdag 27/4 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

femte söndagen i påsktiden 
2/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Västra Ingelstads kyrka

tisdag 2/3                                          
8.30 Mässa                   
Vellinge kyrka  

tredje söndagen i fastan 7/3 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst          
Västra Ingelstads kyrka

midfastosöndagen 14/3 
10.00 Mässa med  
små och stora 
Vellinge kyrka 
Frukost på Ankaret kl 9.00.  
Barnkören medverkar.
14.00 Gudstjänst           
Södra Åkarps kyrka     

tisdag 16/3 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka  

onsdag 17/3 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka  
 
jungfru marie bebådelsedag 
söndag 21/3 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst           
Gessie kyrka  
17.00 Gudstjänst           
Eskilstorps kyrka

palmsöndagen 28/3 
10.00 Högmässa
Vellinge kyrka
14.00 Gudstjänst                     
Östra Grevie kyrka                                             

stilla veckan 29-31/3
12.00 Musik, bön, läsning        
Vellinge kyrka                             

skärtorsdagen 1/4 
10.30 Mässa           
Västra Ingelstads kyrka 
Fika i kyrkan från kl 10.00. 
12.00 Mässa 
Vellinge kyrka                                
17.00 Mässa            
Eskilstorps kyrka  
19.00 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 lördag 8/5 
11.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka   
15.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka  

bönsöndagen 9/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Södra Åkarps kyrka

tisdag 11/5 
8.30 Mässa 
Bolmers högar

onsdag 12/5 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka

kristi himmelsfärds dag 13/5 
7.00 Gökotta 
Jiddebjer, Västra Ingelstad
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka 
Tornblåsare från Vellinge Kulturskola

söndagen före pingst 16/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Gessie kyrka

lördag 22/5 
11.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka   
15.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka  

pingstdagen 23/5 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst  
Östra Grevie kyrka  
17.00 Gudstjänst           
Eskilstorps kyrka 
Kyrkokören Cantica medverkar

tisdag 25/5 
8.30 Mässa  
Vellinge kyrka

heliga trefaldighets dag 
söndag 30/5  
10.00 Gudstjänst  
med små och stora         
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst  
med små och stora         
Västra Ingelstads kyrka

Andakter och 
stickcafé  

i Östra Grevie
* Väl mött på andakterna  

i Östra Grevie församlingshem  
3/3, 31/3, 28/4 och 26/5 kl 19.00.  
Efter andakten bjuds det på fika. 

Varm dryck och handarbete?
* I Östra Grevie församlingshem  
samlas vi den tredje tisdagen i  

varje månad kl 19.00-21.00  
för stickcafé.  

Vi tar med oss egna projekt och  
på plats finns kaffe och te,  

tag gärna med eget fikabröd. 

När restriktionerna tillåter oss att samlas minst 50 personer firas mässa och gudstjänster 
enligt nedan. I väntan på detta se annonsering i Lokaltidningen Vellinge och på hemsidan.



Ankarets veranda  
i Vellinge
Boka in följande datum och 
tid: 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5 
och 20/5 kl 14.00-15.30

Det bjuds på fika och 
i samband med caféträffarna 
finns det möjlighet till samtal 
med präst och diakon.  
Det går också bra att 
boka en tid för samtal i 
församlingshemmen, ett 
samtal under en promenad 
eller ett videomöte/
telefonsamtal. 

Vi följer noga rådande 
restriktioner gällande 
begränsat antal som får 
samlas!

Västra Ingelstads 
församlingshem 
Boka in följande datum och 
tid: 11/3 och 8/4 
kl 14.00-15.30

Välkommen på caféträff!

Ingen anmälan behövs.  
Fri entré!

Vi följer noga rådande restriktioner gällande begränsat antal som får samlas.  
Nedanstående verksamheter har vi anpassat utifrån restriktionerna som råder.  
För uppdaterad information besök vår hemsida, sociala medier eller läs  
i Lokaltidningen Vellinge

Hela Världen Dagen!
Boka in lördagen den 

 20 mars kl 10.00-14.00. 
Håll utkik efter mer information!

 

Sugen på en värmande 
kopp kaffe eller te? 

Besök Ankarets terrass 
i  Vellinge på vardagar så 

bjuder vi på en kopp!  

Lunchmusik och soppa 
på Ankarets veranda  
och Gästis
Välkomna på sopplunch på Ankarets veranda och 
på Gästis följande datum: 25/3, 29/4 och 27/5. 
Inled gärna med en stund 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. Så länge antalet deltagare är 
begränsat till 8 personer så blir det drop-in 
soppa och lunchmusiken utgår.

Tro och liv
En samtalsgrupp där vi pratar 
fördjupande om livet och tron. 

Vi träffas varannan måndag  
kl 10.00-12.00 på Ankaret  

i Vellinge. 

Vårens datum är följande:  
8/3, 22/3, 19/4, 3/5, 17/5  

och 31/5. 

Vi utgår från en bibeltext och 
ser vart samtalet om våra egna  

erfarenheter med livet och 
tron leder oss.  

Gruppen är öppen och nya  
intresserade är välkomna.  

Det behövs inga förkunskaper.

Andakter och 
stickcafé  

i Östra Grevie
* Väl mött på andakterna  

i Östra Grevie församlingshem  
3/3, 31/3, 28/4 och 26/5 kl 19.00.  
Efter andakten bjuds det på fika. 

Varm dryck och handarbete?
* I Östra Grevie församlingshem  
samlas vi den tredje tisdagen i  

varje månad kl 19.00-21.00  
för stickcafé.  

Vi tar med oss egna projekt och  
på plats finns kaffe och te,  

tag gärna med eget fikabröd. 



Diakonifokus för 2021 har temat  
"Ensamhet" som är utvecklat i 
samverkan mellan de olika kristna 
traditionerna i vårt land genom  
SKR- Sveriges kristna råd. 

Särskilt under pandemin är det många  
som riskerar att isoleras mer än vanligt. 
Det finns mycket vi kan göra för att 
stötta varandra, t ex ringa en extra 
gång till de som är ofrivilligt ensamma, 
hjälpa de äldre med teknik för att kunna 
delta i en gudstjänst och kanske hjälpa 
någon att ta kontakt med präst eller 
diakon.

Diakoni

Lekmannakåren
Nu gläds vi åt våren och hoppas att  
vi snart kan träffas igen. Vår nästa träff  
är årsmötet måndagen den 3 maj. 
Vi träffas på Ankaret i Vellinge kl 18.00. 
Vad som står på programmet då kommer 
att meddelas på församlingens hemsida, 
anslagstavlor och sociala medier när vi vet 
om det går att ha träffar enligt rådande 
restriktioner.

Rösta i 
kyrkovalet

Konfirmation
Du som är född 2007!

Håll utkik i din brevlåda under 
månadsskiftet april/maj för information 

angående konfirmandtiden! Har du frågor 
kring konfirmationen innan dess så tveka 

inte att kontakta församlingspedagog  
Cecilia Persson 040-42 93 20,  

cecilia.s.persson@svenskakyrkan.se



svenska kyrkan vellinge-månstorp
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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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Varje vecka träffas barn, ungdomar och vuxna i olika grupper och sammanhang.  
Lek och rörelse, sång och musik, gemenskap och funderingar om livets små och  
stora frågor står i centrum. Vissa söndagar firar vi gudstjänst med små och stora.

* Kyrkans Öppna för barn och vuxna: torsdag 9.00-11.30 (drop-in) på Ankaret.  
   Fredagar 9.00-11.30 (drop-in) i Västra Ingelstads församlingshem (jämna veckor)  
   och Östra Grevie församlingshem (udda veckor).

* Kyrkis (4-5 år): fredag 9.00-11.00 på Ankaret. 

* Miniorklubben (åk F-3): tisdag 13.30-16.30 i Västra Ingelstads församlingshem.  
   Vi hämtar barnen på skolan. 

* Miniorklubben (åk F-2): onsdag 14.00-16.30 på Ankaret. Vi hämtar barnen på skolan.

* Korsdrag (åk 3-5): torsdag 14.30-17.00 på Ankaret.  Vi kan möta upp på vägen från skolan.

  Om du är intresserad av att prova på någon av dessa grupper, så kontakta      
  församlingspedagog Helena Eriksson, 040-42 93 21, helena.h.eriksson@svenskakyrkan.se

I församlingen har vi flera körer för olika åldrar och med olika inriktning. 
Körerna träffas på Ankaret i Vellinge. Är du intresserad, kontakta körledaren!

* Barnkören för barn i åldrarna 6-8 år. Onsdagar kl 16.30-17.30.  
   Kontaktperson: Magnus Larsson 040-42 93 05

* Juniorkören för barn i åldrarna 9-13 år. Onsdagar kl 17.45-18.45.  
   Kontakperson: Magnus Larsson 040-42 93 05

* Ungdomskören, som mest sjunger pop och gospel och som passar dig  
   från 14 till 24 år. Tisdagar kl 18.00-19.30. Kontaktperson: Bengt Jakobsson 040-42 93 06 

* Gaudium, en kör för vuxna som vill sjunga i en prestigelös miljö. Vi sjunger mest en- och  
   tvåstämmigt. Torsdagar kl 10.00-11.30. Kontaktperson: Magnus Larsson 040-42 93 05
* Cantica, en kyrkokör för vuxna med viss körvana. Vi sjunger klassisk kyrkomusik, 
   oftast för fyra stämmor. Onsdagar kl 19.00-21.00.  
   Kontaktperson: Adam Hesselbom 040-42 93 07

Barn- och familjeverksamhet

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
Rösta i 
kyrkovalet


