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Café!
Det serveras alltid goda kakor och gott kaffe. 
Ibland blir det musik och ibland knep och knåp 
samt lotteri. Välkommen följande torsdagar 
kl 14.00-15.30.

Vellinge: 3/3, 17/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5

Västra Ingelstad: 10/3

Håll utkik på vår hemsida och i Lokaltidningen. 

Dopfest i församlingen!

Till gudstjänsterna på kyndelsmässodagen kom många nydöpta för att hämta sina dopfiskar.



I drygt 100 år hade intresserade kunnat läsa 
vad som för tillfället spelades på Scalateatern 
i Stockholm. Nu möttes jag av annan 
information. Med stora bokstäver hade man 
skrivit: ”Om allting är för jävligt måste man 
ändå vara glad, för det är ens skyldighet att 
inte öka världens sorg. Som Tage sa.” 

Det var i somras som jag gick förbi den 
sedan november 2020 stängda teatern som 
hoppades kunna öppna snart om alla höll sig 
till restriktionerna. Tage Danielsson har sagt 
mycket; både klokt och roligt. Om han också 
har uttalat dessa ord vet jag inte, men det har 
i alla fall hans vän Hasse Alfredsson gjort i en 
intervju om filmen ”Jim och piraterna Blom”. 
Orden har jag av någon anledning inte kunnat 
glömma och för att ta reda på sammanhanget 
där de uttalades har jag lyssnat på en  
18 timmars lång podd om Hasse och Tage – 
något som jag inte ångrar. 

Det finns situationer i livet där det skulle 
upplevas som väldigt provocerande om vi 
förväntades vara glada. Sorg och förtvivlan 
måste också kunna ges plats i våra liv, inte 
minst när vi saknar någon som har stått oss 
nära. Men det var inte det jag främst tänkte 
på när jag läste orden på den stängda teatern. 
Istället fick de mig att tänka på något som 
Martin Luther lär ha sagt: ”Även om jorden 
skulle gå under imorgon, så planterar jag mitt 
äppelträd idag.” Trots allt som händer  
i världen och i våra liv ska vi inte tappa modet. 

Trots allt som händer kan vi hoppas; finns det 
alltid något att se fram emot och glädjas över – 
även om vi inte ser det just nu. Det är en glädje 
trots allt och den blir allra tydligast i påskens 
berättelse. Trots allt som Jesus fick genomlida 
av svek, ångest och orättvisa har döden inte 
sista ordet. Efter mörkret kommer ljuset.  
Efter långfredagen blir det påsk! 
Förhoppningsvis är det något som vi också 
upplever i våra liv. 

Kanske valde teatern Hasses - och kanske även 
Tages - ord väl synliga för alla som gick förbi 
för att bidra med lite hopp och glädje. 
Kanske valde de just dessa ord för att 
uppmuntra till att ta ansvar i en situation  
där vi uppmanades att ta hänsyn till varandra 
– något som vi egentligen alltid borde göra. 
Kanske skulle de få mig och andra att tänka 
själva. Vad har vi för glädjeämnen och hur kan 
jag sprida glädje till andra?  
Vad är min skyldighet eller vilket ansvar är jag 
beredd att ta?  
Dessa frågeställningar är både kristna och 
allmänmänskliga och kanske något att fundera 
över nu under fastan, en tid som bjuder in till 
eftertanke. 

Med önskan om en välsignad fastetid och  
så småningom en riktigt GLAD PÅSK!

Trots allt - glad påsk!

Iva-Katharina Kummer
Kyrkoherde

Foto: Camilla Lindskog



skärtorsdagen 14/4 
12.00 Mässa           
Västra Ingelstads kyrka 
Efter mässan bjuds det på soppa  
i församlingshemmet. Se notis.
17.00 Mässa            
Hököpinge kyrka  
19.00 Mässa           
Vellinge kyrka

långfredagen 15/4 
10.00 Gudstjänst         
Vellinge kyrka                        
15.00 Gudstjänst          
Gessie kyrka

påskdagen söndag 17/4 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka  
Ensemble ur Cantica medverkar                               
14.00 Gudstjänst           
Mellan Grevie kyrka 

annandag påsk måndag 18/4 
14.00 Gudstjänst               
Södra Åkarps kyrka

andra söndagen i påsktiden 
24/4  
10.00 Mässa med  
små och stora 
Vellinge kyrka 
Frukost på Ankaret kl 9.00. 
14.00 Gudstjänst         
Arrie kyrka

tisdag 26/4 
8.30 Mässa  
Vellinge kyrka

tredje söndagen i påsktiden 
1/5 
10.00 Högmässa            
Velling kyrka 
14.00 Gudstjänst  
Västra Ingelstads kyrka  
17.00 Musikgudstjänst           
Eskilstorps kyrka  
Kyrkokören Cantica medverkar.  
Se notis.

fjärde söndagen i påsktiden 
8/5 
10.00 Högmässa            
Vellinge kyrka 
14.00 Gudstjänst  
Södra Åkarps kyrka  
17.00 Gudstjänst          
Hököpinge kyrka    

första söndagen i fastan 6/3 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka                        
14.00 Mässa          
Västra Ingelstads kyrka  
Efter mässan blir det visning av 
kyrksilver, textilier och krypta. Se notis.

andra söndagen i fastan 13/3 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka     
Ensemble ur Cantica medverkar 
14.00 Gudstjänst          
Södra Åkarps kyrka

tisdag 15/3 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

tredje söndagen i fastan 20/3 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst          
Mellan Grevie kyrka
Efter gudstjänsten blir det fika och 
sångstund för barn. Se notis.
17.00 Mässa         
Gessie kyrka

jungfru marie bebådelsedag 
söndag 27/3 
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka                                
14.00 Gudstjänst           
Östra Grevie kyrka 

tisdag 29/3 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

femte söndagen i fastan 3/4 
10.00 Högmässa         
Vellinge kyrka  
Ensemble ur Cantica medverkar                        
14.00 Gudstjänst          
Västra Ingelstads kyrka

onsdag 6/4 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka

palmsöndagen 10/4 
10.00 Högmässa
Vellinge kyrka
Ungdomskören medverkar.  
Efter högmässan blir det 
kyrkogårdsvandring. Se notis.
14.00 Gudstjänst                     
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 tisdag 10/5 
8.30 Mässa 
Bolmers högar

onsdag 11/5 
19.00 Mässa 
Östra Grevie kyrka

lördag 14/5 
11.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka   
15.00 Konfirmation 
Hököpinge kyrka  

femte söndagen i påsktiden 
15/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Gessie kyrka

bönsöndagen 22/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka  
Kyrkokören Cantica medverkar                        
14.00 Gudstjänst          
Arrie kyrka  
Efter gudstjänsten visar textilkostnären 
Ellen Odin sina egengjorda mässhakar 
och stolor. Se notis.

tisdag 24/5 
8.30 Mässa 
Vellinge kyrka

kristi himmelsfärds dag 26/5 
7.00 Gökotta 
Jiddebjer, Västra Ingelstad
10.00 Högmässa 
Vellinge kyrka
 
söndagen före pingst 29/5  
10.00 Högmässa        
Vellinge kyrka                        
14.00 Gudstjänst         
Mellan Grevie kyrka



Familjegudstjänst och Kyrkans Öppna
Söndagen den 24/4 är det mässa med små och stora. Vi bjuder på frukost kl 9.00 på Ankaret 
i Vellinge och kl 10.00 går vi över till Vellinge kyrka. Där firar vi en kortare mässa som är 
anpassad för barnen, men alla är lika välkomna oavsett ålder. Det blir sång, musik, rörelse  
och nattvard!
Välkommen till Kyrkans Öppna för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. 
Vi umgås, pysslar, fikar och har sångstund. Fika 20 kr/familj. Tid: kl 9.00-11.30 (drop-in). 
Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för aktuell information.

Ankaret i Vellinge    onsdagar
Västra Ingelstads församlingshem  fredagar jämna veckor
Östra Grevie församlingshem  fredagar udda veckor

9 kyrkor - 9 möten!
Vi fortsätter att lära känna församlingens kyrkor. I vår kommer vi att uppehålla oss lite  
extra i Mellan Grevie, Vellinge och Arrie kyrka. (Eftersom vi fick dubblera familjegudstjänsterna  
den 6/2 ges en ny möjlighet att titta på kyrksilver, textilier och kryptan i Västra Ingelstads kyrka 6/3 kl 14.00).

Vellinge kyrka
högmässa 10/4 kl 10.00
Efter högmässa och fika  

i Vellinge kyrka på 
Palmsöndagen får vi följa 

med kyrkvaktmästare 
Håkan Nilsson på 

kyrkogårdsvandring. Vi får 
höra om Severin Cavallin 

och andra spännande 
historier.

Mellan Grevie kyrka
gudstjänst 20/3 kl 14.00

Vi firar gudstjänst och 
därefter bjuds det på fika  

och sångstund för barn och 
vuxna med vår kyrkomusiker  

Magnus Larsson. Vi lär oss 
nya sånger på plats och har  

roligt tillsammans.

Arrie kyrka
gudstjänst 22/5 kl 14.00

Gudstjänst firas och 
därefter visar lokala 

textilkostnären Ellen Odin 
sina egengjorda mässhakar 
och stolor och berättar om 

sina kreationer.

Lunchmusik och soppa!
Välkomna på sopplunch på Gästis och i Västra 
Ingelstads församlingshem följande torsdagar: 

Vellinge: 24/3 och 28/4

Västra Ingelstad: 14/4 (Skärtorsdagsmässa)  
och 12/5.
Inled gärna med en stunds musik i Vellinge och 
Västra Ingelstads kyrka kl 12.00. Från kl 12.15 
serveras det god soppa med bröd och kaffe  
med liten kaka. Kostnad 30 kr. 

Herren är min herde
Musikgudstjänst i Eskilstorps kyrka, 
söndagen 1/5 kl 17.00.
Kyrkokören Cantica under ledning  
av kyrkomusiker Adam Hesselbom. 
Håll utkik på vår hemsida  
och våra sociala medier för  
mer information!

Eftertanke-bibelsamtal
Vi träffas till högmässan kl 10.00 i Vellinge 
kyrka. Efter kyrkkaffet går vi gemensamt 
över till församlingshemmet Ankaret för 
att prata om söndagens texter. Det är ett 
kravlöst samtal, som bygger på dig och dina 
erfarenheter. Inga förkunskaper krävs.  
Vi träffas följande datum: 27/2, fredag 15/4, 
1/5 och torsdag 26/5. Vid frågor kontakta 
Jessica, präst, tel: 040-42 63 65.



Påsken
Väldigt få skeenden i bibeln berättas på ett sådant sätt som påskens händelser. Så långsamt.  
Med samma detaljrikedom. Med så mycket tid. Och veckan som inleder vårt påskfirande kallar  
vi just stilla veckan. Som för att markera att nu sker något stort, som kräver tid och stillhet.  
Många av dagarna har också fått egna namn, för att markera deras särprägel. 
Veckan inleds med: Palmsöndagen. Den högtidliga, glädjefulla dagen. Då Jesus gör sitt 

intåg i Jerusalem och han hyllas som en konung. Säkert en stund då 
tiden gick fort och stämningen var hög. I kyrkan har vi en gudstjänst 
som ofta präglas av glädje och det är vanligt att rummet dekoreras  
med palmblad.
Den dag som har namn närmast är Dymmelonsdagen.  
Den har fått sitt namn därför att man i äldre tid ersatte metallkläpparna 
i kyrkklockorna med trästavar, så kallade dymblar, för att dämpa 
klockornas klang. Denna dag är ingen gudstjänstdag men som ordet 
anger skärps nu berättelsen.

Skärtorsdagen kommer därefter. Denna dag är Jesu sista dag  
i livet, och det var denna dag som han åt den sista måltiden  
med sina vänner och instiftade nattvarden. Denna kväll berättas  
det att han efter måltidens slut begav sig till trädgården  
Getsemane för att be, och där var han till det att han blev arresterad.  
I våra kyrkor firar vi ofta en mässa denna dag som slutar med att hela 
kyrkorummet kläs av, ljusen släcks, musiken tystnar och där det är möjligt 
stängs altarskåpet som vårt i Västra Ingelstads kyrka.  
Rummet lämnas i stillhet, som om livet för en stund stannat upp. 

Så kommer långfredagen. Den dag som traditionen påbjudit skall 
högtidlighållas i stillhet. I bibeln berättas händelserna timme för timme.  
Tiden står som stilla när världens frälsare dör på ett kors.  
Tystnaden lägger sig. Då i historien. I våra kyrkorum när vi minns.

Så ligger tystnaden fram till påskdagen, då kvinnorna kom  
till graven och den var tom. Och vi kommer till kyrkan  
och den är full. Av liv och ljus och blommor och musik.  
Allt för att gestalta kyrkans största dag.
På annandagen möts vi igen, som lärjungarna och funderar över: 
”Kan det vara sant? Kan det verkligen ha skett?  
Och om det gjorde det, vad har det då att göra med mig?”  
Och så drar tiden igång.  
Den börjar röra på sig. Med förnyad energi och glädje tickar 
händelserna på. I den bibliska berättelsen så finns Jesus hos 
lärjungarna, visar sig för dem vid flera tillfällen. 

För lärjungarna blir väntan kort. Tio dagar senare firar vi pingst och att 
lärjungarna tar emot Helig ande som gåva. I den bibliska berättelsen görs 
detta tydligt genom att lärljungarna genom ett mirakel kan tala flera nya 
språk. Som för att markera att anden bygger över gränser och skapar 
gemenskap. Denna händelse brukar kallas kyrkans födelsedag. Förr var det 
vanligt att man gifte sig vid pingsten, som kallas just hänrycknings tid.  
Ordet får oss att tänka på förälskelsen, som kan, likt ingen annan kraft rycka 
med oss, men det vill också tala om andens gåva till alla kristna, om mod och 
sanning och gemenskap bortom gränser. Text: Clara Lundblad, präst

Tills en måltid fyrtio dagar senare, när han plötsligt lyfts upp i höjden och försvinner från deras synfält.  
Kvar står de förundrade och ser mot himlen. Denna berättelse minns vi på  
Kristi himmelsfärds dag, just fyrtio dagar efter påsk. Kanske blickar också vi mot himlen ibland  
och undrar vad som ska komma näst. 

Boka in
 dagen

!
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Hela Världen Dagen!
Lördagen den 26 mars  

kl 10.00-14.00 på Ankaret i Vellinge.
Välkommen till en dag fylld med aktiviteter som lotteri, musik,  

bröd- och kakbord, pyssel, fika. Allt sker till förmån för  
Act Svenska kyrkans fasteaktion 2022 - med temat: "Dela lika 

under samma himmel, var med och främja en hållbar och rättvis 
matförsörjning."

Café!
Det serveras alltid goda kakor och gott kaffe. 
Ibland blir det musik och ibland knep och knåp 
samt lotteri. Välkommen följande torsdagar 
kl 14.00-15.30.

Vellinge: 3/3, 17/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5

Västra Ingelstad: 10/3

Håll utkik på vår hemsida och i Lokaltidningen. 

Konfirmation
Du som är född 2008!

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.persson2@svenskakyrkan.se

Stickcafé i Östra Grevie
 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. 

Garanterat god underhållning av  
Bengt Jakobsson med gäster!
Torsdagen den 5/5 kl 19.30  
i Östra Grevie församlingshem.  

Pop på puben!

Boka in
 dagen

!

Lekmannakåren
Vi serverar hembakad bulle med pålägg 
och kaka för 30 kr. Plats: Ankarets 
veranda i Vellinge, kl 18.00-ca kl 20.00. 

Måndag 7/3: Britt Aveling visar bilder 
och berättar om sina upplevelser  
från en resa till Sydafrika. Vi genomför 
årsmöte för åren 2021 och 2022. 
Måndag 4/4: Fredrik Lindström, 
professor i bibelvetenskap, ett 
föredrag om ”Varför är Psaltaren 
världens mest lästa bok”.
Måndag 9/5: OBS datum! Elever från 
Musikteater-utbildningen på Östra 
Grevie Folkhögskola och visar exempel 
på sina kunskaper inom scenkonst.  
Bered er på ljuvlig sång!


