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Figurerna i krubban

nu är det återigen snart dags att plocka fram den gamla julkrubban.
Jag minns hur det var som barn när mamma vecklade upp
silkespappret och plockade fram gipsfigurerna. Maria med sitt blonda
hårsvall och sin blå mantel, händerna tätt ihop likt en vän Lucia. Jag
minns Josef med sitt skägg och sin lykta. Josef som under en något brysk
lekstund ramlade i golvet och blev av med sitt huvud. Min mamma
räddade dock situationen genom att deklarera att nu fick en av herdarna
rycka in och vara Josef istället. (Huvudet återfanns aldrig). I krubban
fanns också ett lamm som fick sitt ena bakben avslaget några år senare
och som därefter alltid fick stå lutad mot den andre herden som inte hade
blivit befordrad till att vara vår frälsares styvfar.
min barndoms krubba var allt annat än perfekt som ni förstår. Den
var befriande gudomlig i sitt uttryck. Där fanns plats för det sköra
och det skadade, där fanns plats för lek och improvisation. I min
barndomskrubba flyttade ibland andra figurer in, en schäferhund i plast,
små tomtar och dockor från världens alla hörn. Speciellt minns jag den
ryska dockan som rymde många dockor. Med sina röda kinder och sitt
färgglada förkläde utgjorde hon ett friskt inslag i den annars så milda
färgskalan. Alla ville de hylla världens frälsare och alla fick de plats.
På samma sätt som vi alla mer eller mindre udda figurer också får
rymmas där i stallet.
gud sätter inga gränser för oss, vi människor vill ibland låsa
krubban och Guds hus för det som inte passar in i vår egen färgskala.
Då kallar det lilla barnet i oxens tråg på oss. Han som ligger där hjälplös
och utlämnad åt världen och vår omsorg. Han som vill öppna upp alla
låsta rum både runtom kring oss och i vårt hjärta.
Gunilla Aquilon Elmqvist, kyrkoherde

Kyrktaxi

Som församlingsbo kan du ta taxi till gudstjänsterna.
Beställ någon dag i förväg, uppge kyrkskjuts.
Räkningen skickas till oss.
taxi allians: 246 246.
Med rullstol: åhus taxi: 240 009
torsdag 3/12 kl 11.30 • fjälkestads kyrka

Fjälkestads pensionärers julfest
Vi börjar med andakt i kyrkan, därefter bjuds det på julmat,
kaffe och musikunderhållning med Urban Rosengren och
Elisabeth Ivarsson samt trevlig gemenskap.
Anmälan till expeditionen senast torsdag 26/11.
Hjärtligt välkomna! Stiftelsen Sigrid och Oscar Olssons donationsfond

Det är en stor nåd att få vara i en
församling där vi får säga adjö
till en kyrkoherde med saknad i
hjärtat och samtidigt få välkomna
en ny med glädje och förväntan.
Just så har det varit nu under
hösten.

Avtackning

Göran Mellander avtackades vid
gudstjänsten i Nosaby kyrka den
6 september och fick då den nya
titeln kyrkoherde emeritus då
han valt att nu (efter 37 år som
präst, varav fem år i Nosaby) gå i
pension.
Det var en härlig och
känslosam gudstjänst där många
församlingsbor, kontraktsprost
Pia Wiktors och andra ville tacka
Göran för allt det som han gett
och varit för församlingen. Efter
en fin gudstjänst tillsammans med
körerna Andrum, Allsångarna
och övriga medverkande fick vi
sedan ytterligare tacka Göran
inne i församlingsgården där
det serverades en välsmakande
italiensk buffé som inmundigades
under skratt, goda samtal och tal
som på olika sätt sammanfattade
varför Göran är saknad i
församlingen.

Välkomnande

Redan veckan efter, den 13
september välkomnades
vår nya kyrkoherde Gunilla
Aquilon Elmqvist i en högmässa
tillsammans med representanter
från Stiftskansliet i Lund,
kontraktsprost Pia Wiktors, alla

församlingens körer och många
andra medverkande. Dessutom
var också kören från Norra
Åsum (där Gunilla tidigare var
kyrkoherde) med och framförde
postludiet tillsammans med
Nosaby församlings körer. Det
var en härlig gudstjänst och
många församlingsbor fanns på
plats för att välkomna Gunilla.
Efter gudstjänsten hade vi en
trevlig lunch tillsammans i
församlingsgården, som dagen till
ära, var fylld till brädden. Talen
avlöste varandra och ett kan vi
vara säkra på – Gunilla är saknad
i de församlingar där hon varit
tidigare och samtidigt mycket
välkommen till Nosaby.

Väl mött i
församlingens
gudstjänster

Som ni alla kan se i gudstjänstschemat är det lite förändringar
på gång i vår församling. Tidigare
har vi, i princip varje söndag, firat

gudstjänst i två av våra kyrkor.
Från och med februari månad
kommer vi istället att fira en
gudstjänst per söndag, i huvudsak
klockan 11, där vi alternerar
mellan de tre kyrkorna. Vi är
övertygade om att detta är en
förändring som alla kommer
att vinna på. Bland annat
kommer det att innebära att
det finns bättre möjligheter till
gemenskap efter gudstjänsten
(exempelvis kyrkkaffe, lunch
osv.), det kommer att bli bättre
balans i fördelningen mellan de
tre kyrkorna, det kommer att bli
lugnare för alla som på olika sätt
har en uppgift i gudstjänsten och
det finns också större möjligheter
till exempelvis körmedverkan i
den vanliga huvudgudstjänsten.
Väl mött i alla församlingens
gudstjänster och kyrkor!

söndag 20/12 kl 16.00 • nosaby kyrka

Julkonsert med
julvisor och carols
Kören Andrum tillsammans med Ruth Edman
sjunger in julen under ledning av Urban Rosengren.
Instrumentalister ur Christianstad Symfoniker medverkar.
Liturg Gunilla Aquilon Elmqvist
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Vad händer i din verksam
Vi har frågat våra verksamhetsansvariga vad som händer i deras
verksamheter nästa år. Vi får inte plats med allt här, så glöm inte
att hålla er uppdaterade under hela året så att ni inte missar något!
natalia strömberg
Församlingspedagog

elisabeth ivarsson
Komminister

mia snecker
Diakon

– 2016
kommer
Andrine
och jag att
fortsätta
med barnverksamheten
tillsammans.
Vi kommer
att erbjuda öppen verksamhet två
gånger i veckan och då är alla
barn och föräldrar och/eller moroch farföräldrar välkomna att
komma och leka, umgås, sjunga
och fika med oss. Vi kommer att
erbjuda babyrytmik för barn 0-1
år en gång i veckan.
En tillgänglighetsanpassning till
barnlokalerna i Nosaby församlingsgård, och en upprustning av
Nosaby församlingsgårds utemiljö
och lekplats är planerad.
Under 2016 hoppas jag
fortsätta samarbetet med de
skolor som finns i församlingen.
Det är samarbeten kring påsken,
tacksägelsen, FN-dagen och julen,
men också kring andra intressanta
ämnen eller teman.

– Kom och
va’ med i vår
ungdomsverksamhet!
Ju fler vi är,
desto roligare!
Ungdomsgruppen
kommer
att träffas en gång i månaden
och ha kul ihop, göra olika
aktiviteter, samtala och ha andakt.
I ungdomsgruppen får man
möjlighet till ledarutbildning för
att bli Unga Ledare, som kan delta
i till exempel konfirmandarbetet,
lägervistelser mm.
Under våren 2016 kommer
vi att konfirmera två grupper.
Till hösten drar vi igång med nya
konfirmandgrupper och det är
alltid lika spännande! Glöm inte
att anmäla dig!

–Jag vågar
påstå att
församlingens
diakoni är bra!
Här finns ett
engagemang
för ”vår
nästa”,
både hos
anställda, förtroendevalda och
församlingsmedlemmar. Vi har
många olika träffpunkter även
2016. Vid våra olika träffar finns
tid för delande, samhörighet och
gemenskap. Alla är välkomna
oavsett var man bor, gemenskapen
är viktigast.
Inför 2016 kan vi ana att en
annan del av diakonin kommer
att bli än viktigare. Vi är redan
där med tanke på samhällets
utveckling. Människor är utsatta
på olika sätt och det är vår
uppgift som kyrka att hjälpa
och stötta vår broder på bästa
sätt. Inte minst nu när allt fler
nyanlända kommer till Sverige. En
annan utmaning i detta är själva
välkomnandet. Det gäller nu för
oss att med öppna sinnen mottaga
de som kommer, att se människan
som den hon är, öppna våra dörrar
och bjuda in nya människor i vår
gemenskap.

lördag 5/12, 6/2 kl 12
nosaby kyrka

Lunchmusik
”the urban organ show”
Urban Rosengren
underhåller med trettio minuters
blandad musik
för orgel och piano.
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söndag 10 januari kl 11.00
nosaby kyrka

Varför
gör vi
på detta
viset?

?
!

Nu kan du få svar på
alla dina frågor! Vi kommer
då att gå igenom varför
mässan i Svenska kyrkan
ser ut som den gör ur ett
historiskt och teologiskt
perspektiv.

Vi tar Swish
Inom kort börjar vi att använda
swish som ett alternativ till
den vanliga kollekten. Mer info
kommer på våra gudstjänster
och vår hemsida.

mhet 2016?
ingela sturesson carlsson
Kantor
– Tycker du
om att sjunga?
Välkommen
till våra körer!
Du hittar tid
och plats på
sidan 7.
Vårens ”körhappening”
blir den svenska folkdansmässan
”Träd in i dansen”. Per Harling
och Susanne Bågenfelt, som står
för text och musik, säger: ”Sverige
förändras snabbt. Vårt land
berikas med olika invandrade
kulturer. Många är numera
bekanta med kyrklig musik från
t ex Afrika och Centralamerika.
Träd in i dansen, en svensk
folkdansmässa, vill göra oss
förtrogna – mitt i den berikande
kulturella mångfalden – med
vår egen folkliga och kroppsliga
musikkultur.” I mässan används
dansrytmer som schottis, hambo
och vals. Allsångarna och
Vinslövs bygdespelare står för
musiken under ledning av mig
och Gun-Britt Stihl. Vinslövs
bygdedansare medverkar med
dans.
”Träd in i dansen! I dansen
för livet är ingenting givet, men
mycket kan ges!”

söndag 17 april kl 11.00
nosaby kyrka

Träd in i
dansen!

gunilla aquilon elmqvist
Kyrkoherde
– Att börja
som ny
kyrkoherde
i Nosaby
församling
har varit en
spännande
resa. Många
spännande möten och mycket
nytt att sätta sig in i. Den första
tiden har handlat om att lära sig
att hitta i församlingen och att
samtala med människor.
Som en del i Lunds stifts
främjandeuppdrag erbjuds
den församling som anställt ny
kyrkoherde en inspirationsdag
tillsammans med två av stiftets
medarbetare. Denna dag då
anställda och kyrkoråd träffades
var en mycket givande dag då
vi tillsammans samtalade om
gudstjänsten som församlingens
nav. Ledaorden; djup, gemenskap
och delaktighet var ord som
vi gång på gång återvände till.
Arbetet med att församlingens
gudstjänster ska genomsyras
av dessa tre ledord kommer att
arbetas vidare med under 2016.
Lunds stifts biskop Johan
Tyrberg kommer att besöka
Nosaby församling med anledning av kyrkoherdeskiftet. Han
kommer torsdag 11 februari,
samtalar med personal och
kyrkoråd på eftermiddagen,
därefter leder han en kvällsmässa
i Nosaby kyrka dit alla är
välkomna. Därefter blir det
ett öppet mingel för alla. Håll
utkik efter separat annons! Jag
är övertygad om att vi har ett
spännande år att se fram emot.

urban rosengren
Organist
–Lunchmusiken på
lördagar
fortsätter
under våren.
En halvtimmes
lunchmusik
av och med
mig äger rum
kl 12.00 på utvalda lördagar.
Nosaby-Kristianstad
Choir & Organ Festival äger
rum 28-30 maj. Ett varierat
och innehållsrikt program
med gosskör, gospelkör, och
kammarkör samt orgelmusik
av de stora mästarna utlovas.
Utförligt program presenteras på
församlingens hemsida i april.
Varmt välkomna att ta del av
församlingens rika musikliv 2016!

torsdag 11/2 kl 18
nosaby kyrka

Kvällsmässa med
biskopen
Liturg: Lunds stifts
biskop Johan Tyrberg

Efter mässan inbjudes
till öppet mingel för alla i
församlingsgården.

Nosaby församlingsblad nr 4 • 2015 5

rn!
ba
a
God JulFira all
in julen med oss!
Här kan ni läsa om allt roligt och spännande
som händer för barnen i december.
Vi ser fram emot att träffas!
söndag 13/12 kl 16.00

söndag 20/12
kl 11.00, 4 advent

Julspel

Lucia

söndag 29/11
kl 11.00, 1 advent

Kom till Fjälkestads kyrka!
Luciatåg med barnkörerna,
som sjunger kända jul- och
Luciasånger tillsammans
med kören Allsångarna och
Thony Lindh.

Kom och sjung
in advent!
Våra barnkörer sjunger i
Nosaby kyrka tillsammans
med våra vuxenkörer. Sånger
och psalmer som alla kan sjunga
med i. Efteråt bjuder
vi på fika!

Familjegudstjänst med
julspel i Österslövs kyrka.
Barn från församlingen
medverkar tillsammans
med familjen Modig.

julafton kl 10.00

onsdag 9/12 kl 9.00

Julafton

Julfest för alla barn

På julafton samlas vi i Nosaby
kyrka och får vara med om
”Julresan”. Barnkörerna deltar
i ett enkelt julspel om julens
berättelse. Sång, musik, rörelse
och dramatik.
Alla är välkomna, både
barn och vuxna!

Vi börjar i Nosaby kyrka.
Sedan är det julfest med fika och dans
kring granen i församlingsgården.
Vi tror att tomten vill hälsa på
oss i år igen.
Anmälan senast 3/12:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se
Meddela ev. allergier

foto: lasse ottosson

Lucia 2014
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Julspel i Österslöv

Julafton

söndag 13/12 kl 16.00 • fjälkestads kyrka

Julton med
Lucia
Thony Lindh, Allsångarna
och Barnkörerna under
ledning av Ingela S Carlsson.
Liturg Elisabeth Ivarsson

söndag 20/12 kl 11.00 • österslövs kyrka

Familjegudstjänst
med julspel
Familjen Modig
tillsammans med barn
från församlingen spelar
upp ett julspel.

Vi bjuder på glögg!

Liturg Gunilla Aquilon
Elmqvist

Adventstid Vårens aktiviteter
sopplunch

Gamla Prästgården, Österslöv
Måndag 30/11 kl 12, 40 kr

onsdagsträff

Församlingsgården Nosaby
Onsdag 2/12 kl 18, 20 kr
Vår kyrkoherde Gunilla Aquilon
Elmqvist berättar bland annat
om sjukhuskyrkan. Därefter
Adventskaffe.

torsdagsträff – julfest

Österslövs kyrka
Torsdag 10/12 kl 12. Barn från
Österslövs skola sjunger Luciasånger
för oss. Därefter blir det lunch i
Gamla Prästgården.

för barn

Församlingsgården Nosaby
Vårterminen börjar den 18/1.
Öppen verksamhet – drop in
Ingen föranmälan krävs.
För barn och föräldrar.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13–15.30
Babyrytmik
Begränsat antal platser.
Föranmälan krävs.
Onsdagar kl 9–11.30

körsång

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30, start 12/1 med en
kördag på Åhusgården kl 10-16.
Du måste anmäla dig till denna dag.
Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30, start 13/1
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30, start 13/1

en riktigt

God Jul och
Ett Gott
Nytt År
önsk ar personalen,
nosaby församling

Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00, start 14/1
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

måndagscafé

Församlingsgården Nosaby.
Måndagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
1/2 Sång och musik med Ella och
Lennart
7/2 Program ej klart.

torsdagsträffar

Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00. 40 kr:
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka.
14/1 Program ej klart
4/2 Sång och musik med Peter Hägg
Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
18/2 Program ej klart

sopplunch

Sopplunch kl 12.00, 40 kr
Gamla Prästgården, Österslöv
Måndagar kl 12.00: 25/1, 29/2
Fjälkestads kyrka
Måndagar kl 12.00: 22/2
Församlingsgården Nosaby
Tisdagar kl 12.00: 9/2, 16/2, 23/2

besöksgruppen

Vi träffas en gång i månaden,
anordnar aktiviteter och besöker
människor som vill ha lite sällskap
ibland. Måndagar kl 10-12.
Fjälkestads kyrka: 8/2
Gamla Prästgården, Österslöv: 11/1
Nosaby församlingsgård: 7/3
Kontakta diakon Mia Snecker om
du är intresserad av att vara med
i vår grupp, eller om du själv vill ha
besök av oss.
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Välkommen på gudstjänst!
JANUARI

NOVEMBER

lördag 28 november

(fortsättning 20/12)

nyårsdagen 1 januari

16.00 Adventsvesper

16.00 Julkonsert

16.00 Mässa

Fjälkestads kyrka
Kaffe (se annons)

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
(Se annons)

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 29 november
1:a advent

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Elisabeth Ivarsson
Mia Snecker
Ingela S Carlsson
Urban Rosengren
församlingens körer

16.00 Musikgudstjänst
Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Glögg
DECEMBER
söndag 6 december
2:a advent

9.30 Mässa

julafton 24 december

10.00 ”Julresan”
Nosaby kyrka
julspel

Barnkörerna och
barnverksamheten
Natalia Strömberg
Con Brio
Con Affetto

16.00 Julbön
Råbelöfs kyrka
Elisabeth Ivarsson

23.30 Midnattsmässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Urban Rosengren,
sångsolist

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

juldagen 25 december

11.00 Mässa

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Maria Carlsson, solo

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
onsdag 9 december

18.30 Adventsvesper
Nosaby kyrka
Hemvärnets musikkår
söndag 13 december
3:e advent

16.00 Julton med Lucia

6.30 Julotta

8.00 Julotta
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Maria Carlsson, solo
annandag jul 26 december

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
julmeditation

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson
(Se annons)

Gunilla Aquilon Elmqvist

söndag 20 december
4:e advent

11.00 Mässa

11.00 Familjegudstjänst med julspel
Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
(Se annons)

11.00 Sammanlyst
mässa
Vånga kyrka

söndag 27 december
söndag efter jul
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
nyårsafton 31 december

16.00 Nyårsbön
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Thony och Carina Lindh,
sång

söndag 3 januari
söndag efter nyår

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

FEBRUARI

söndag 7 februari
fastlagssöndag

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
Andrum
Kaffe, fastlagsbulle
torsdag 11 februari

18.00 Kvällsmässa

16.00 Julmusik

Nosaby kyrka
Biskop Johan Tyrberg
Mingel i församlingsgården
(Se annons)

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Stadsmusikkåren

söndag 14 februari
1:a söndagen i Fastan

söndag 10 januari
1:a söndagen efter
trettondagen

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

onsdag 6 januari
trettondagen

11.00 Förklarad mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
(Se annons)
söndag 17 januari
2:a söndagen efter
trettondagen

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

söndag 21 februari
2:a söndagen i fastan

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 28 februari
3:e söndagen i fastan

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
söndag 24 januari
3:e söndagen efter
trettondagen

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 31 januari
kyndelsmässodagen

16.00 Ljusmässa
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Allsångarna
Barnkörerna

Reservation för ändringar, Kristianstadsbladets predikoturer gäller. För löpande information: svenskakyrkan.se/nosaby

lördag 28/11 kl 16
fjälkestads kyrka

Adventsvesper
Solosång
Urban Rosengren
Liturg
Elisabeth
Ivarsson

Kaffe serveras
efter gudstjänsten.
Varmt välkomna!

