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kyrkoåret består av många tider 
och symboliseras av olika färger. 
Trefaldighetstiden på sommaren är t.ex. 
grön. Det är den tiden då allt växer och 
utvecklas - förhoppningsvis även vi. Vi har 
jul- och påsktiden som båda inleds med 
fasta, en lite allvarligare tid. Och så finns 
det en tid som det i skrivande stund pratas 
mycket om i församlingen, även om den 
inte ingår i kyrkoåret. 

Det är konfirmationstiden. I år har 80 
ungdomar i vår församling tackat ja 
till erbjudandet att lära sig mera om 
kristen tro och att följa församlingslivet 
i minst 9 månader. Under denna tid har 
vi firat gudstjänst tillsammans, sjungit 
och bett, varit på läger, läst i Bibeln och 
diskuterat allt mellan himmel och jord. 
Vi har pratat om etik och moral, kärlek 
och försoning, döden och vår tro. Vi har 
haft upplevelsevandringar och praktiska 
övningar. Även konfirmationsmässan 
planeras tillsammans. 

Med den kunskapen våra konfirmander 
har fått kan de själva välja psalmer, skriva 
böner och t.o.m. förbereda en hel predikan. 
Konfirmationstiden är begränsad. Det kan 
kännas vemodigt att på konfirmationsdagen 
skiljas åt. Men även om gruppen i den 
konstellationen inte finns kvar så är 
konfirmationsdagen inget slut utan en 
början. Från konfirmationsmässan sänds vi 
ut – precis som varje söndag- till att leva 
som Jesu lärjungar. 

Konfirmationen är inget slut, livet går 
vidare. Ett liv där vi hela tiden får ta 
ställning till hur vi utifrån vår tro och 
våra värderingar ska agera. Ibland 
kan det kräva lite extra av oss. Därför 
önskar jag våra nykonfirmerade och våra 
sommarkonfirmander som har den stora 
dagen framför sig att de kan känna sig 

trygga i sina beslut och att även framöver 
våga ställa frågor och vara nyfikna på det 
och dem man inte vet så mycket om. 

Och för oss som är lite äldre kan de ungas 
ställningstagande vara en påminnelse om 
vad vi en gång har sagt ja till – nämligen 
att agera som myndiga kristna, att värna 
om Guds skapelse och att göra Guds 
kärlek synlig här på jorden – och att där vi 
misslyckas veta att vi inte är ensamma.   

Med önskan om en skön sommar

Iva-Katharina Kummer
kyrkoherde        

I denna ljuva sommartid

Besök gärna vår hemsida och gilla 
och följ oss på facebook: 

www.svenskakyrkan.se/vellinge

www.facebook.com/
vellingemanstorp



För eventuella ändringar se tidningarnas gudstjänstannonsering eller www.svenskakyrkan.se/vellinge 
Kyrkskjuts 040-45 33 00, gratis taxi för dig som inte har möjlighet att själv köra till kyrkan.

första söndagen efter 
trefaldighet, 3/6

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

andra söndagen efter 
trefaldighet, 10/6

10.00 Ängagudstjänst
Eskilstorps ängar
Kyrkokören Cantica medverkar. 
Vägbeskrivning: Eskilstorps 
ängaväg sedan vänster vid havet. 
Eskilstorps kyrka vid regn.

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

onsdag 13/6

19.00 Mässa
Östra Grevie kyrka

Tredje söndagen efter 
trefaldighet, 17/6

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

midsommardagen, 
lördag 23/6

14.00 Frilufts-
gudstjänst
Gessie församlingshems trädgård
Se notis.

den helige johannes 
döparens dag, söndag 24/6

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

Apostladagen, 1/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

lördag 7/7

15.00 
Konfirmationsmässa
Hököpinge kyrka

Sjätte söndagen efter 
trefaldighet, 8/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

kristi förklaringsdag, 
söndag 15/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

åttonde söndagen efter 
trefaldighet, 22/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

nionde söndagen efter 
trefaldighet, 29/7

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

tionde söndagen efter 
trefaldighet, 5/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Västra Ingelstad kyrka

elfte söndagen efter 
trefaldighet, 12/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Södra Åkarp kyrka

Tolfe söndagen efter 
trefaldighet, 19/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Gessie kyrka

trettonde söndagen efter 
trefaldighet, 26/8

10.00 Högmässa
Vellinge kyrka

14.00 Gudstjänst
Östra Grevie kyrka

       Gudstjänster!



Midsommarfest
Välkommen på friluftsguds-
tjänst på midsommardagen, 
lördag 23 juni, kl 14 i Gessie 
vid församlingshemmet.

Kyrkokören In Spiritu 
medverkar tillsammans med 
Södra Skytts folkdanslag och 
kaffe serveras efter guds-
tjänsten.

Vid regn är vi 
i Gessie kyrka.

Café Ankaret
Välkommen till Café Ankaret 
torsdagen den 7 juni kl 14 på 
Ankarets veranda. 
Vårens caféträffar avslutas 
med allsång. Tillsammans 
med vår egen musiker Bengt 
Jakobsson sjunger vi in 
sommaren tillsammans.
Ingen anmälan. Kaffe och 
kaka 25 kr.

Stickcafé
Välkommen till Stickcafé i 
Östra Grevie församlings-
hem tredje tisdagen varje 
månad kl 19-21.
Var och en tar med  
sitt handarbete. 
Vi bjuder på kaffe  
och te, men tag  
gärna med eget  
fikabröd.

Andrum på Vellinge nya 
kyrkogård
Andrummet är byggt av vår timmerman Ronny Mattsson och kan 
bl.a. användas vid urnsättningar på Vellinge nya kyrkogård.

Lekmannakåren
Måndagen den 2 juli kl 18 
underhåller Jonas karameller 
på Ankaret. 
En musikgrupp som sjunger 
och spelar schlagers, hits och 
country från 50-talet och 
framåt.

Måndag 3/9 kl 18.00 på 
Ankaret.
På upptäcktsfärd i kyrkans 
värld 
Sven Rosborn, kyrkohistori-
ker och författare, tar er med 
på en spännande historisk 
resa som handlar om äldre 
kristna seder och kulturhis-
toria som rör våra gamla 
kyrkor. 

Lekmannakårens program är 
öppet för alla.

Kaffe och hem-
bakat 30 kr.

Församlingsutfärd
Den 21 augusti blir det utfärd för dig som är medlem i Svenska 
kyrkan. Dagen innehåller förmiddagsfika på Ankarets veranda, besök 
på Bärnstensmuseet i Kämpinge, lunch på Skanörs Gästgiveri samt 
andakt i Stora Hammars nyrenoverade kyrka och guidning i den 
bibliska trädgården. Därefter avslutar vi med eftermiddagskaffe på 
Kyrkans hus i Höllviken. Kostnad för utfärden inkl. mat och kaffe är 
150 kr. Anmälan med betalning sker på expeditionen: mån, ons-fre 
kl 10-14, tis 11-14. Begränsat antal platser. Vi samlas för förmiddags- 
kaffe kl 9.45 och vi är hemma igen ca kl 16.00.

Väl mött på  
Mose i vassen
Onsdagen den 13/6 firar vi 
kvällsmässa i Östra Grevie 
kyrka. Efter kvällsmässan
samlas vi för en kopp kaffe 
eller te i Östra Grevie försam-
lingshem, Mose i vassen. Sedan 
gör vi uppehåll för sommaren 
och träffas igen onsdagen den 
29/8 kl 19.00 för andakt med 
efterföljande fika.



Välkommen att 
börja i någon av 
våra körer till 
hösten!
Att sjunga i kör är både 
roligt, berikande och hälso-
samt. 

Barnkören (6-9 år)
Onsdagar kl 16.30 i kör-
rummet på Ankaret

Juniorkören (10-13 år)
Onsdagar kl 17.30 i kör-
rummet på Ankaret

In Spiritu (damkör)
Torsdagar kl 19-21 i kör-
rummet på Ankaret

Kontaktperson till barnkör, 
juniorkör och In Spiritu är 
Gudrun Söderlund 
040-42 93 05

Ungdomskören (från 14-20 
år). Både tjejer och killar är 
välkomna. Vi sjunger mest 
pop och gospel.
Tisdagar kl 18-19.30 i kör-
rummet på Ankaret

Kontaktperson till ungdoms-
kören är Bengt Jakobsson 
040-42 93 06

Kyrkokören Cantica 
(fyrstämmig vuxenkör)
Vi sjunger kyrkomusik från 
alla århundraden, viss kör-
vana krävs.
Onsdagar kl 19-21 i kör-
rummet på Ankaret 

Kören Gaudium
För dig som vill sjunga och 
lära dig mer om rösten i en 
prestigelös miljö.
Torsdagar kl 11-12.30 i 
körrummet på Ankaret

Kontaktperson till Cantica 
och Gaudium är 
Adam Ohlsson 
040-42 93 07

Fairtrade
Du vet väl att vi alltid serve-
rar rättvisemärkt kaffe? 
På Ankaret har vi även för-
säljning av en del Fairtrade-
märkta varor som present-
artiklar och choklad. Se bild 

Barnen i församlingen
I vår församling finns barn- och familjeverksamhet för alla åldrar, 
både öppen verksamhet och grupper man behöver anmäla sig till.
På vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vellinge och facebooksida 
facebook.com/vellingemanstorp kommer snart information om 
höstens grupper. Välkommen!

Konfirmation!
Glöm inte att anmälan till 
konfirmation ska vara 
inlämnad senast den 11 juni!

Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/vellinge

Vid frågor kontakta 
församlingspedagog 
Cecilia 040-42 93 20 
eller cecilia.s.persson@
svenskakyrkan.se



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
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tryck Exakta, Malmö 2018

torsdag 21 juni kl 19

Alice Bange,
Bengt med vänner
hököpinge kyrka

torsdag 28 juni kl 19

Trelleborgs musikkår,
dirigent Johan Rufelt
eskilstorps kyrka

torsdag 5 juli kl 19

Andrum-musik och 
reflektioner i sommartid
östra grevie kyrka
anna weister andersson & 
andreas weister andersson

torsdag 12 juli kl 19

Ett ögonblick i sänder-
poeten Lina Sandells liv
mellan-grevie kyrka 
duon anda tillsammans med 
skådespelaren susanne lind

torsdag 19 juli kl 19

Maja Malmström, orgel
södra åkarps kyrka

torsdag 26 juli kl 19

Ögonblick med 
Duo Nitare Humlebäck
västra ingelstad kyrka
flöjtisten maria nitare och 
gitarristen john humlebäck 

torsdag 2 augusti kl 19

Från Bach till jazz
gessie kyrka
flöjtisten agneta bengtsson och 
sångerskan anna-lena tideman 
med familjer spelar tillsammans i 
sommarkvällen

torsdag 9 augusti kl 19

Trollflöjt och 
fiolromantik med 
Duo Z
vellinge kyrka
duo Z består av johanna  
zetterqvist, flöjt
och joakim zetterqvist, violin

torsdag 16 augusti kl 19

En folklig musikutflykt
med Hanna & Sigrid
arrie kyrka
malmö- duon anna & sigrid

       Sommarmusik!

Fri entré
Kyrkskjuts 040-45 33 00, gratis taxi för dig 
som inte har möjlighet att själv köra till kyrkan.


