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pastorsexpeditionen

Besöksadress:
Nosabyvägen 246, Kristianstad
Postadress:
Nosabyvägen 246, 291 47 Kristianstad
E-post:
nosaby.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 044-19 09 70
Fax: 044-12 01 04
www.svenskakyrkan.se/nosaby
Våra kyrkor: Nosaby kyrka,
Fjälkestads kyrka och Österslövs kyrka

expedition

Inger Gadd administrativ assistent
Yvonne Sten kamrer
Direktnr: 044-19 09 77
yvonne.sten@svenskakyrkan.se
Jennifer Sjöström assistent deltid
jennifer.sjostrom@svenskakyrkan.se

församlingsverksamhet

Göran Mellander kyrkoherde
Direktnr: 044-19 09 71
Mobilnr: 0702-95 50 29
goran.mellander@svenskakyrkan.se
Elisabeth Ivarsson komminister
Direktnr: 044-19 09 72
Mobilnr: 0707-57 97 87
elisabeth.ivarsson@svenskakyrkan.se
Mia Snecker diakon
Direktnr: 044-19 09 73
Mobilnr: 0733-68 96 95
mia.snecker@svenskakyrkan.se
Ann-Britt Lindgren assistent
Urban Rosengren, organist
Direktnr: 044-19 09 74
Mobilnr: 0760-24 01 70
urban.rosengren@svenskakyrkan.se
Ingela Sturesson Carlsson kantor
Direktnr: 044-19 09 75
Mobilnr: 0768-66 06 04
ingela.s.carlsson@svenskakyrkan.se
Natalia Strömberg barnledare
Direktnr: 044- 19 09 76
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se
Emma Strömberg vik. pedagog
Direktnr: 044-19 09 79
Mobilnr: 0721-60 71 24
emma.stromberg@svenskakyrkan.se

Jag vill tacka livet som gett
mig så mycket…

Arja Saijonmaa

kyrkoåret börjar med advent och förväntan, julen kommer med
sitt glädjebudskap om att Gud blir människa. Fastan förbereder oss på
påsken där vi får följa Jesus på hans vandring genom förnedring och död
fram till uppståndelsen. Pingsten kommer med Anden som Hjälpare för
oss människor. Trefaldighetstiden manar oss att växa i tro och vara Guds
händer i arbetet för hans rike.
Vi har mycket att tacka Gud och våra medmänniskor för. Ibland är
det svårt att säga tack. Inte för att man inte vill men kanske för att ordet
inte når fram eller för att man just i den stunden inte tänker på att man
har något att tacka för.
jag tänker på många människor jag mött under året som jag skulle
vilja sända ett tack. Jag vill tacka de förväntansfulla föräldrar som jag
mött när de burit fram sina barn till dopet. Jag vill tacka de människor
som jag fått följa en bit på vägen i deras liv, i både glädje och sorg.
Tack alla fina ungdomar för skratt och förnyad kunskap som kommit
oss till del genom konfirmationstiden och i ungdomsgruppen. Tack alla
körsångare för att ni, med era röster, berikat våra gudstjänster.
Under det senaste året har vi haft många tillfällen för gemenskap och
jag vill tacka er alla som kommit och bidragit till dessa dagar genom er
närvaro, era hjälpande händer och ert engagemang för församlingen.
Tack till Besöksgruppen och Damklubben för allt det ni gör, både
för att glädja oss i församlingen och världen över med era gåvor och
insamlingar.
adventstiden står för dörren, julen är nära.
Jag tror att vi alla drömmer om en glädjerik
högtid, fylld med gemenskap, skratt och kärlek.
Tyvärr är det inte alla som har någon att dela
detta med men vi är många som kan bidra med
våra hjärtan och händer. Tillsammans kan vi
skapa en gemenskap som bryter ensamhet och
sorg så därför ber jag er att göra som det står
i Kolosserbrevet 3:17: Låt allt vad ni gör i ord
eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka
Gud Fader genom honom.
Mia Snecker, diakon

vaktmästare/städ

Per Stabeck vaktmästare/arbetsledare
Direktnr: 044-19 09 78
Mobilnr: 0706-63 90 60
per.stabeck@svenskakyrkan.se
Camilla Holmquist, Christer Nilsson,
Åke Boberg vaktmästare

torsdag 4/12 kl 11.30 • fjälkestads kyrka

Fjälkestads pensionärers julfest

Andrine Crispin Johansson assistent
barnverksamheten, lokalvårdare

Vi börjar med gudstjänst i kyrkan, därefter bjuds det på julmat,
underhållning och trevlig gemenskap i vapenhuset.
Anmälan till expeditionen senast torsdag 27/11.

församlingsbladet

Hjärtligt välkomna! Stiftelsen Sigrid och Oscar Olssons donationsfond
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kyrkans nattvardskärl, brudkrona
och ljusstakar, blev vi guidade på
kyrkogården av Elsie Olsson. Det
visades fotografier samt en film om
hur Österslövs medeltida kyrka
kan ha sett ut.
Ett särskilt tack vill vi rikta till
Margareta Glifberg, Elsie Olsson
samt Marie Schönhult för deras
insats!

Kyrkogårdsvandring i Fjälkestad
Många är vi som känner stor
andakt och vördnad när man går
omkring på en kyrkogård. En del
gravplatser har blivit föremål för
omsorg och vårdnad, andra har
sjunkit undan i tidens dunkel,
bortglömda med mossiga stenar
som sover i gräset. Vissa minnen
bleknar men Sven-Olof Sigesgård
visste att berätta om många av
bygdens människor som gått före
oss och minnena väcktes åter till
liv.
Innan denna vandring, bland
gravstenarna på Fjälkestads
kyrkogård, fick vi vara med
om en fin gudstjänst där vår
prästpraktikant Kimmie Fransson
predikade. Vi fick även möjlighet
att tacka Elise Andersson
för en mångårig insats som
gudstjänstvärd och samtidigt

I somras var det dags för
”hemvändardag” i Österslöv.
Tanken med detta arrangemang
är att människor får möjlighet att
komma samman och minnas de
tider som flytt. Det kan exempelvis
vara vigselpar som vill återuppleva
platsen för deras löften, någon vill
återvända till fädernas hemtrakt,
någon vill återse dopfunten
där man en gång lades i Guds
händer…
Efter gudstjänsten, där det
även fanns möjlighet att beskåda

lördag 29 november kl 16
fjälkestads kyrka

söndag 18 januari kl 11.00
nosaby kyrka

Adventsvesper

Solosång Urban Rosengren
Liturg Elisabeth Ivarsson
Kaffe serveras efter
gudstjänsten.
Varmt välkomna!

välkomna Carin Olsson in i
uppdraget. Varmt tack till alla er
som gjorde denna dag möjlig att
genomföra!

Hemvändardag i
Österslöv

Minnets
ballad
–10år!

musikgudstjänst

Körerna Allsångarna,
Con Brio och Con Affetto
firar 10 år! Välkomna på
samkväm i församlingsgården
efter gudstjänsten.

Varför gör vi på
detta viset?

Söndagen den 11 januari, 1:a
söndagen efter Trettondagen,
kommer du att få svar på alla dina
frågor! Då firar vi en ”förklarad
mässa” i Nosaby kyrka klockan
11.00. Vi kommer då att gå
igenom varför mässan i Svenska
kyrkan ser ut som den gör ur
ett historiskt och teologiskt
perspektiv. Välkommen!
lördag 13/12 kl 16.00 •
fjälkestads kyrka

Musik i
Lucia-ton

Urban Rosengren med barn från
Fjälkestad och Fröknegård.

lördagar kl 12
29/11, 20/12, 17/1, 12/2
nosaby kyrka

Lunchmusik

”the urban organ show”
Urban Rosengren
underhåller med trettio
minuters blandad musik
för orgel och piano.
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Hur blev 2014 och
tankar inför 2015
Även i år har vi ställt några frågor till fem av
våra medarbetare:

Choir & Organ Festival - Vocal 400

- Blev 2014 som du förväntade dig?
- Vilka var höjdpunkterna i din verksamhet 2014?
- Hur är det med nyårslöften?
- Vad ser du fram emot 2015?
göran mellander
Kyrkoherde
–Jodå, förväntningarna flöt väl
ihop med vad som verkligen
hände. Barnverksamheten har
vaknat till liv, vi har spännande
och nyfikna konfirmander,
körerna är en fröjd att lyssna till
och den nya orgeln har blivit en
succé, som berikar gudstjänstlivet på ett strålande sätt. En
glädjande nyhet är att vi har en
grupp handbollskonfirmander med
ungdomar från Näsby handbollsklubb och IKF Kristianstad.
Konfirmandläsningen och handbollsträningen anpassas till
varandra.
– Höjdpunkterna
2014 har varit allt
detta samt lyckan och
tacksamheten att få
arbeta med underbara församlingsbor,
engagerade förtroendevalda och
personal, som brinner för vår
kyrka och dess budskap.
– Ger inga nyårslöften, men
min önskan för 2015 är att
församlingen ska rekrytera bästa
tänkbara kyrkoherde när jag går i
pension efter sommaren.
– Min allra innersta nyårsönskan är en bön, att julens frid
skall nå ut över hela världen och
vara hela året. Kom till Nosaby
kyrka på nyårsbönen kl 16, så kan
vi hjälpas åt med den önskan!

Påskdetektiverna
ingela sturesson carlsson
Kantor
–2014 blev över förväntan! Många
härliga musikaliska stunder
med barnkörerna, Allsångarna
samt gästande körer, musiker
och instrumentalister. T ex
sångcollaget ”Talenterna”, där
skokartonger klädda i olika färger
spelade en stor roll, ”Längtan
till ett annat
land”, med sånger
ur musikalen
Duvemåla,
församlingsaftonen
”Svensktoppen
50+” samt ”Sjung
Gung”, en heldag
där barn från kören
Con Affetto sjöng tillsammans
med kända artister, bl a Robin
Stjernberg, i Lunds arena.
Några från Allsångarna hade en
uppskattad konstutställning med
tema ”Möte med den uppståndne”
i samband med en musikgudstjänst
Annandag Påsk.
– Jag brukar inte ge några
nyårslöften.
– Mina körer firar 10 år i
januari! Det firar vi med ”Minnets
ballad” i Nosaby kyrka den

18/1 kl 11. Varmt välkomna!
Två musikgudstjänster med
Astrid Lindgrens underbara
sånger planeras tillsammans med
Elisabeth Ivarsson. I vår blir det de
”glada och positiva” sångerna och
texterna och i höst blir det
de ”meditativa”. Troligtvis
medverkar både barnkörerna och Allsångarna
vid dessa tillfällen.
urban rosengren
Organist
– Vocal 400 på Stora
Torg sjöng in såväl vår
kör- och orgelfestival
som Kulturnatten i Kristianstad.
394 kontraktsanknutna körsångare
tillsammans med den manliga
vokalgruppen Vocal Six. En otrolig
sångarglädje tillsammans med den
tvåtusenhövdade publiken fick
hela torget att gunga!
En annan musikalisk höjdare
var framförandet av ”Förklädd
Gud”. Satsningen på lunchmusik
på lördagar i Nosaby kyrka har
fått ett bra genomslag med en
stadigt ökande publik.
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foto: fredrik dacke

foto: mats persson

Vocal 400

Barnkörerna

Längtan till ett annat land
– Nyårslöftet för 2014 var att
delta i minst en halvmara, men
en fotskada har tyvärr satt stopp
för detta. En förbättring är i sikte
vilket lovar gott för 2015.
– Fortsatt sångsamarbete med
femteklassarna på Fjälkestads
skola, alla
roliga körrepetitioner
med Andrum
samt ett
sammankopplande av
den digitala
orgeln med
den gamla piporgeln i Nosaby
kyrka.
mia snecker
Diakon
– Ja! 2014 har varit ett fantastiskt
år. Möten med människor i både
glädje och sorg. Fått se människor
växa i sina uppdrag och fördjupa
sin tro. Gud finns med alla dagar
och låter mig se ljuset mitt i den
mörkaste natt.
– Nosaby församling andas

Konfirmander

Damklubbens höstmodevisning
liv, medmänsklighet och kärlek.
Vi har samlats i både stora och
små grupper samt till förtrogna
enskilda samtal. En av alla
höjdpunkter var gemenskapsdagen i Furuboda med god mat,
många skratt, vacker natur och
underbar
gemenskap.
– Jag avger
inga nyårslöften,
men inför 2014
pressade mina
barn mig och
då lovade jag
att inte skjuta
några pingviner. Och ja! Det löftet
har jag hållit! Mitt nyårslöfte
inför 2015 blir att efter bästa
förmåga hålla det budord som jag
ständigt går bet på; du ska helga
vilodagen. Det blir inte lätt, men
jag är övertygad om att det tjänar
sitt syfte.
–Jag hoppas att det diakonala
arbetet i vår församling kan
utvecklas så att ännu fler
människor upprättas och kommer
till tro under 2015.

natalia strömberg
Barntimmeledare
– 2014 var ett jättefint år och blev
lika bra som jag hade förväntat
mig!
– Det finns många! Några
exempel är mötet med alla
härliga barn och deras
familjer, den spännande
och roliga aktiviteten
”Påskdetektiverna”, där
barnen fick leta efter
ledtrådar till varför vi
firar påsk och den härliga
utflykten till Skånes
Djurpark i slutet av
vårterminen. Under höstterminen
har vi haft två öppna grupper och
även startat upp Babyrytmik igen.
Det har varit mycket lyckat!
– Jag brukar inte ge nyårslöften, utan istället har jag alltid en
nyårsönskan, men den är mycket
hemlig.
– Ett nytt år med nya
möjligheter! Jag hoppas att många
barn och föräldrar besöker oss i
verksamheten.
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God Jul alla barn!

Fira 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!

Julfest för
alla barn
Den 10 december
har vi julavslutning i
barnverksamheten.
Vi samlas i kyrkan kl 9 och
efter det är det julfest med
fika och dans kring granen i
församlingsgården.
Vem vet, kanske kommer
tomten i år igen ...

Kom och sjung
in advent!
Våra härliga barnkörer sjunger
i Nosaby kyrka tillsammans med
de lite äldre i Allsångarna.
Det blir sånger och psalmer som
man känner igen och som alla
kan sjunga med i. Detta händer
den första advent kl 11.
Efteråt bjuder vi på fika!

Lucia
Den 14 december kl 16,
kan ni se ett Luciatåg i
Fjälkestads kyrka.
Det är barnkörerna som går
Lucia och sjunger tillsammans
med kören Allsångarna.
Det blir många kända jul- och
Luciasånger.

Julafton
På julafton kl 10 är det samling
för alla barn och föräldrar vid krubban
i Nosaby kyrka. Naturligtvis får ni
ta med alla andra släktingar och
vänner också! Vi berättar om vad
som hände på julnatten för så länge
sedan när Jesus föddes och ni barn får
jättegärna hjälpa till. En spännande
berättelse på en spännande dag
- Julafton!

foto: fredrik dacke

foto: fredrik dacke

Samling vid krubban

Julfest i barnverksamheten
Lucia
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söndag 14/12 kl 16.00 • fjälkestads kyrka

söndag 21 december kl 16.00
nosaby kyrka

Julton med
Lucia

Camille Saint Saëns

Juloratorium

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

samt advents- och julsånger

Kören Andrum med sångare ur
Åhus manskör, solister och instrumentalister
under ledning av Urban Rosengren.

Vi bjuder på glögg!

Göran Mellander, liturg

Adventstid Vårens aktiviteter

Kyrkans damklubb
Församlingsgården Nosaby
Måndag 1/12 kl 17.00

Torsdagsträff
Österslövs kyrka
Torsdag 11/12 kl 12.00 bjuds vi på
luciatåg, därefter blir det lunch i
Gamla prästgården.
Julpyssel
Församlingsgården Nosaby
Tisdag 16/12 kl 13.30
Julkaffe med pyssel

FÖR BARN

Församlingsgården Nosaby
Öppna gruppen
Måndagar kl 9–11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik
Kontakta oss för mer info.

körsång

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30, start 13/1
Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30, start 7/1
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30, start 7/1

en riktigt

foto: fredrik dacke

God Jul och
Ett Gott
Nytt År
önskar personalen,
nosaby församling

Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00, start 15/1
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

övrigt

Torsdagsträff
Program – se anslag vid kyrkorna
och på hemsidan.
Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00
Lunch, underhållning och kaffe.
Kostnad 40 kr
15/1, 5/2
Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30
Underhållning och kaffe med kakor
Kostnad 20 kr
12/2
Församlingsgården Nosaby
Torsdag kl 14 .00
Underhållning, kaffe och kaka.
Kostnad 20 kr.
22/1
Sopplunch
Kostnad 40 kr, som går till Svenska
kyrkans internationella arbete.
Gamla Prästgården, Österslöv
Måndagar kl 12.00, 2/2

Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta Mia Snecker, diakon

Fjälkestads kyrka
Måndagar kl 12.00, 9/2

Kyrkans damklubb
Församlingsgården Nosaby
Måndagar kl 17.00, start 12/1,
1 ggr/månaden. Årsmöte 2/2 kl 17.00

Församlingsgården Nosaby
Tisdagar kl 12.00, 17/2, 24/2

Lekmannakåren
Församlingsgården Nosaby
Se info löpande i Kristianstadsbladet.

Besöksgrupp
Vi besöker människor som vill ha en
vän, ordnar gemenskapsträffar och
har även egna träffar. Låter detta
intressant, eller om du är en av dem
som vill ha besök, kontakta Mia.
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Välkommen på gudstjänst!
NOVEMBER
lördag 29 november

torsdag 25 december juldagen

16.00 Adventsvesper

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson. Kaffe (se annons sid 3)

söndag 30 november 1:a advent

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Allsångarna,
Con Brio, Con Affetto. Kaffe och glögg.

16.00 Musikgudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander.
Annie Svensson, blockflöjt

9.30 Gudstjänst

8.00 Julotta

11.00 Musikgudstjänst
”Minnets ballad”

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander.
Annie Svensson, blockflöjt

Österslövs kyrka
Göran Mellander, Andrum

11.00 Gudstjänst

6.30 Julotta

fredag 26 december annandag jul

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander.

Nosaby kyrka
Göran Mellander. Åhus manskör

söndag 28 december söndag efter jul

DECEMBER
onsdag 3 december

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

19.30 Adventsvesper
Nosaby kyrka
Göran Mellander
Hemvärnets musikkår

söndag 7 december 2:a advent

9.30 Mässa

Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Mässa

söndag 18 januari
2:a söndagen efter trettondagen

11.00 Mässa

onsdag 31 december nyårsafton

16.00 Nyårsbön

Nosaby kyrka
Göran Mellander.
Juanita Persson, sångsolist

JANUARI
torsdag 1 januari nyårsdagen

16.00 Mässa

Österslövs kyrka
Mia Snecker, Second hand, kaffe.

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson. Allsångarna,
Con Brio, Con Affetto firar
10-årsjubileum. Samkväm (se annons
sid 3)

söndag 25 januari
3:e söndagen efter Trettondagen

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander

FEBRUARI
söndag 1 februari septuagesima

9.30 Mässa

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 8 februari
kyndelsmässodagen

Nosaby kyrka
Göran Mellander

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson, Annie Svensson.
Fyrhändiga pianostycken

söndag 14 december 3:e advent

söndag 4 januari söndag efter nyår

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander,
Annie Svensson, blockflöjt

Med Oppmanna-Vånga

söndag 15 februari fastlagssöndag

16.00 Julton med Lucia

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson. Thony Lindh,
Allsångarna, Con Brio, Con Affetto
Glögg (se annons sid 7)

söndag 21 december 4:e advent

16.00 Julkonsert

Nosaby kyrka
Göran Mellander. Körer, solister och
instrumentalister (se annons sid 7)

onsdag 24 december julafton

10.00 Samling vid krubban
Nosaby kyrka
Natalia Strömberg, Con Brio,
Con Affetto

Sammanlyst

tisdag 6 januari trettondagen

16.00 Julmusik

Österslövs kyrka
Göran Mellander. Stadsmusikkåren

23.30 Midnattsmässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson.
Urban Rosengren, sångsolist

9.30 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander, Andrum. Kaffe,
fastlagsbulle. Second hand

11.00 Mässa

söndag 11 januari
1:a söndagen efter trettondagen

Nosaby kyrka
Göran Mellander, Andrum.
Kaffe, fastlagsbulle

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 22 februari
1:a söndagen i fastan

9.30 Gudstjänst

11.00 Förklarad mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst

16.00 Julbön

Råbelöfs kyrka
Göran Mellander.
Rune M Svensson, sångsolist

17.00 Ljusmässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

Besök vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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