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Välja bort och lägga till.
2013 ligger bakom oss, 2014 rusar på med stormsteg – vardagen
tar återigen så smått sin givna plats efter helger och ledigheter. Det är
mycket som ska göras, många planer som ska smidas, projekt som ska
genomföras, tider som ska passas…. och så får det också lov att vara,
det finns en trygghet och en lycka i vardagen.
Men när du som bäst håller på att ladda upp och ökar farten inför
våren och sommarens program och aktiviteter, glöm inte bort att ge dig
själv tid att stilla dig, reflektera och lyssna. Fastetiden ger oss just den
möjligheten, för visst finns det också något mer som hörs i vardagsbruset,
som en sång i vårt inre, en aldrig sinande påminnelse om var vi kommer
ifrån och vart vi är på väg, om kärleken som ständigt bär oss.
Fastan är traditionellt en tid då man bland annat väljer bort viss mat
för att påminna sig om dem som kanske inte är lika lyckligt lottade. Att
själv avstå från något man tar för givet, för att på så sätt öppna upp för
solidaritet med, och en djupare förståelse för sin nästa. En påminnelse
om att trots att livet ger oss olika villkor och möjligheter, tillhör vi
alla samma gemenskap i Jesus Kristus.
för visst är det väl så, att även om fastan kan vara en tid av
uppoffring och försakanden, är det också en tid då man aktivt kan
välja att lägga till! Kanske kan du välja bort en timmes tv-tittande
för att istället ta dig tid att verkligen se din nästa.
Mötas över en spontan fika, ringa en vän du inte
pratat med på länge och kanske unna dig själv
den där egna tiden för djupare reflektion och
återhämtning.
Så låt veckorna som leder fram till påskens
mysterium fyllas med några extra koppar kaffe,
en djupare gemenskap, en öppen närvaro och tid
att lyssna till den sång du bär i hjärtat och som
aldrig någonsin tystnar.
Emma Strömberg, vik. pedagog
lördag 15 mars kl 13.00
nosaby församlingsgård

Vårmodevisning
Det visas kläder från
Fröjds modehus i
Tollarp, lotteriförsäljning och
möjlighet att
köpa fika.
Varmt välkomna 
önskas ni av 
Nosaby Damklubb.

pingstdagen söndag
8 juni kl 18.00
österslövs kyrka

Musikgudstjänst
Avslutningskonsert på
Cello Masterclass
Under ledning av
Andreas Brantelid,
Ingemar Brantelid och
Bengt Forsberg.
Liturg: Elisabeth Ivarsson

Musikfestival

Nosaby-Kristianstad Choir &
Organ Festival 23-25 maj 2014
Efter succéstarten 2013 är
förväntningarna stora på
vad festivalen har att erbjuda
i år. Vad sägs om 400 av
Kristianstadsbygdens körsångare
i en gemensam konsert på Stora
Torg tillsammans med Vocal Six,
”Förklädd Gud” av Lars Erik
Larsson eller 4-händig musik för
orgel och piano. Mer detaljer om
artister, program, tider och platser
finner du på www.svenskakyrkan.
se/nosaby samt i festivalmagasinet
som delas ut i mitten av maj.
Välkomna!

Främja musiklivet

Nosaby-Kristianstad
Musikförening söker nya
medlemmar!
Föreningen främjar och utvecklar
Nosaby och Kristianstads musikliv
genom att vara bidragssökande
aktör i samband med musikaliska
evenemang där NosabyKristianstad Choir & Organ
Festival har en huvudroll. Fler
medlemmar stärker och synliggör
behovet inför såväl privata som
offentliga bidragsgivare av att
kunna genomföra kvalitativa
musikevenemang i vår närmiljö.
Kontakta föreningens
ordförande, organist Urban
Rosengren, för att få en
anmälningsblankett. Finns även
att hämta på pastorsexpeditionen i
Nosaby.

Nya körsångare
välkomnas!

Kören Andrum är en blandad
kyrkokör med en blandad
repertoar. Vi sjunger allt från
traditionella körverk och mässor
till visor och gospel. I maj planerar
vi att sjunga ”Förklädd Gud” av
Lars-Erik Larsson
Vi söker nu främst dig som
har körvana och kan läsa noter.
Kontakta körledaren, Urban
Rosengren, för mer information.

nosaby-kristianstad

Kör & Orgel Festival

fredag 23 maj – söndag 25 maj

Barnverksamhetens
våravslutning

Den 18 maj kl 11.00 träffas vi i
Nosaby kyrka och börjar med att
fira gudstjänst tillsammans.
Barnkörerna och Allsångarna
sjunger vårsånger.
Mer info kommer. Välkomna!

söndag 16 mars kl 17.00 • nosaby kyrka
Ett rörligt sångcollage om

TALENTERNA

För barn- och ungdomskör och instrument
Musikgudstjänst av Monica Andersson
Kontraktets barnkörer medverkar
tillsammans med gästande körledare,
Monica Andersson.
Liturg: Elisabeth Ivarsson
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Nygammal styrelse i församlingen

Vårt nya kyrkoråd
nosaby kyrkoråd
Övre raden från vänster:
Göthe Andersson (fastighetsansv.)
Birgit Johansson Jehlbo (ersättare)
Charlott Toresson (ersättare)
Thore Jakobsson (ordf.)
Kirsten Aycox (ersättare)
Gunnar Isacsson
Sittande från vänster:
Astrid Hugosson
Göran Mellander (kyrkoherde)
Ingrid Rooth
Ida Wäreborn (ersättare)
Gunilla Nilsson (1:e vice ordf.)
Barbro Nalerius
Marie Schönhult (2:e vice ordf.)
Frånvarande:
Maria Nilsson (ersättare)

Kyrkofullmäktige utsåg under
slutet av 2013 ett nytt kyrkoråd för mandatperioden
2014-2017 bland de två nomineringsgrupper som ställde upp
i valet, Kyrklig samverkan och
Socialdemokraterna. Kyrkorådet
består av nio ledamöter, inklusive
kyrkoherden, med fem ersättare.
Det är en något mera rutinerad
skara än efter förra valet. Ny i
sammanhanget är endast Kirsten
Aycox.
Kyrkorådet är församlingens
styrelse med uppgift att styra
församlingens arbete mot uppsatta
budget- och verksamhetsmål.
Kyrkoherden är personalledare
och leder all verksamhet i
församlingen.

söndag 13 april kl 18.00 • nosaby kyrka

Längtan till ett
annat land

Musikgudstjänst: Kristina från Duvemåla
Barnkörer, Allsångarna,Te deumkören och instrumentalister.
Körledare: Ulf Bernhardsson och Ingela Sturesson Carlsson
Liturg: Elisabeth Ivarsson
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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

Vi söker gravrättsinnehavare
Vissa gravar på våra kyrkogårdar
saknar gravrättsinnehavare. På
församlingens anslagstavla i
Nosaby samt på de aktuella
gravarna finns en uppmaning
att kontakta oss för att anmäla
gravrättsinnehavare eller lämna
information om anhöriga med
anknytning till dessa gravar.
Sökningen kommer att pågå
till och med augusti 2014.
Därefter återgår gravrätten till
församlingen.
Ring oss på telefon 044-19 09
70 eller kontakta någon av våra
kyrkvaktmästare om du kan lämna
några upplysningar om detta.

Hej!

Jag heter Natalia
Strömberg. Sedan den
24 februari i år arbetar
jag deltid i barnverksamheten i Nosaby församling. Samtidigt började jag
motsvarande anställning
i Oppmanna-Vånga
pastorat och kommer
att dela min arbetstid
mellan dem och er.
Tidigare har jag
varit lärare på
Norretullskolan i
Kristianstad. Min
ämneskombination
är svenska och

religion. Jag bor tillsammans med
man och två barn på Kulltorp.
När jag inte jobbar tycker jag
om att sticka, virka, baka, pyssla
och jag älskar att läsa och skriva.
Jag ser mycket fram emot att få
arbeta inom Svenska kyrkan och
i Nosaby församling!
Barnverksamhetens
öppettider hittar du här
nedan och på vår hemsida.
Varmt välkomna!
Natalia

Församlingsutfärd!
Någon gång i
maj är det
dags för en utfärd.
Vart och när är
inte bestämt,
så håll utkik efter
information
på våra anslag
vid kyrkorna.

Vårens aktiviteter i församlingen
för barn

Öppna gruppen
Församlingsgården Nosaby
Måndagar 13-15.30
Onsdagar 9-11.30
Gamla Prästgården, Österslöv
Tisdagar 13-15.30

körsång

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30–11.45
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 16-17
Con Brio (5-7 år)
Onsdagar kl 17-18
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19-21
Vill du vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

kyrkogårdskaffe
Se information sid 7.

sopplunch

Se information sid 7.

Besök vår hemsida!

www.svenskakyrkan.se/nosaby

torsdagsträff

Fjälkestads kyrka
Lunch, underhållning samt kaffe
och kaka, 40 kr.
6/3 kl 12.00: Görel Rydhög Morin
berättar om minnesmottagningen.
3/4 kl 12.00: Programpunkt ännu ej
bestämt, se Kristianstadsbladet samt
anslag vid kyrkorna i församlingen.
8/5 kl 12.00: Vi hälsar sommaren
välkommen med glada toner.
Nosaby församlingsgård
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
20/3 kl 13.30: Vi tre med Leif
Axelsson underhåller.
Österslövs kyrka
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
13/3 kl 13.30: Glada Gänget med Leif
Axelsson underhåller
Gamla Prästgården, Österslöv
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
10/4 kl 13.30: Ella och Lennart med
sång och musik.
15/5 kl. 12.00: Skolbarn från
Österslövs skola framför glada
sånger och hälsar sommaren
välkommen. Gemensam lunch, kaffe
och kaka därefter.

besöksgruppen

19/3 kl 10-12, Nosaby
församlingsgård
9/4 kl 10-12, Fjälkestad kyrka
18/5 Pilgrimsvandring (tid och
plats kommer att skickas ut till de
berörda)

lekmannakåren

27 februari kl 19.00
Gullvi Mattisson och Lise-Lott
Claesson, ”Svensas töser”, framför
flera av de mest kända andliga
sångerna. Kaffe serveras.
27 mars kl 19.00
Nosaby församlings kör Allsångarna,
under ledning av Ingela Sturesson
Carlsson, ger en konsert där vi själva
säkert får vara med och sjunga.
Kaffe serveras.
8 maj kl 8.30
Årets utflykt går till Dalby kyrka,
som var biskopssäte innan biskopen
fick sitt residens i Lund. En intressant
kyrka där vi kommer att bli guidade.
Vi fortsätter till Johannamuséet,
där vi intar eftermiddagskaffet.
Fika i bussen på vägen ned och lunch
äter vi efter besöket i Dalby.

kyrkans damklubb

Nosaby församlingsgård
Onsdagar kl 17.00 den 5/3 och 2/4.
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Österslövs gamla kyrka –
en digital rekonstruktion
I ett pilotprojekt i samarbete med Lunds stift har Regionmuséet
gjort en digital rekonstruktion av hur man tror att Österslövs
gamla medeltidskyrka såg ut år 1783.
vackert belägen på höjden
ovanför Råbelövssjöns östra
strand ligger Österslövs kyrka,
byggd 1875-78 och omfattande
renoverad 1929. Den nuvarande
kyrkan hade en föregångare
som kan dateras till slutet av
1100-talet och det är denna som
nu har rekonstruerats. Fokus i
rekonstruktionen ligger på själva
kyrkobyggnaden men för att skapa
djupverkan och öka förståelsen
för den centrala bykärnans
sammansättning har mycket
enkla husmodeller infogats. I
botten ligger en något bearbetad
lantmäterikarta från 1783, dvs.
innan enskiftet, och det är alltså
denna tidpunkt som åskådliggörs i
rekonstruktionen.
Redan på 1860-talet började
den dåvarande kyrkan anses som
alltför liten för församlingens
behov och detta uppges vara
anledningen till att den revs. Under
rekonstruktionsarbetet har dock
iakttagelsen gjorts att det inte
finns någon uppseendeväckande
volymskillnad mellan den
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gamla och nya kyrkan. Den
gamla medeltidskyrkan revs i
mitten på 1870-talet och en ny
kyrka i klassicistisk stil, ritad
av arkitekten Helgo Zettervall,
invigdes 1878 och är den kyrka
som kan ses i Österslöv idag.
den gamla kyrkans exteriör
Väldigt lite är känt gällande
medeltidskyrkans exteriöra
utseende. Några fotografier,

som skulle kunnat ge värdefull information, har inte
påträffats – ej heller några
uppmätningsritningar. Som
hjälp vid rekonstruktionen
har i huvudsak använts en
skissartad teckning från mitten av
1800-talet, lantmäterihandlingar,
visitationsprotokoll, samt
en artikel i Villands härads
hembygdsförenings årsbok 1960.
På kyrkogården har troligtvis
funnits enstaka inhägnader och
gravmarkeringar, men det är
omöjligt att försöka gissa sig till
hur dessa varit placerade. Klart är
att det funnits både en ”särskild”
och en ”allmän” begravningsyta.
Det ”särskilda” området har
varit avsett för ståndspersoner
(kyrkan var patronatskyrka under
Karsholm slott).
Efter biskopsvisitationen 1864
beslöts om ett ”öppnande af en
särskild utgång från sakristian”.
Detta angavs vid en visitation
1869 vara utfört. Sakristian var
belägen i absiden och troligtvis
togs en dörr upp i densamma

nosaby församling, besöksgruppen
och kyrka och bygd välkomnar till

lördag 22/3, 5/4, 17/5 kl 12.00
nosaby kyrka

Lördagsmusik
i Nosaby
Trettio minuters lunchmusik för
orgel- och piano av och med
Urban Rosengren

Kyrkogårdskaffe
nosaby församlingsgård
Torsdagen den 17 april kl 10-16

österslövs gamla prästgård
Onsdagen den 16 april kl 9-16
fjälkestads kyrka
Onsdagen den 16 april kl 10-16
Hjärtligt välkomna in på kaffe, smörgås
och en trevlig pratstund. Utställning i Nosaby.

tisdagar kl 12
nosaby församlingsgård
4, 11, 18, 25 mars
1, 8 april

annandag påsk, måndag 21 april kl 16 • fjälkestad

Möte med den uppståndne
Musikgudstjänst med konstutställning

Sopplunch

Konstnärerna är medlemmar i kören Allsångarna;
Mary Ejdeskog, Lena Forsberg, Gunnel Rolling och Birgitta Wremp
Allsångarna sjunger under
ledning av Ingela S Carlsson.
Liturg: Göran Mellander.

(då rekonstruktionen visar
situationen 1783 har någon
absiddörr inte infogats). Vid
samma visitation – bara några
år innan rivningen – redogjordes
även för att ”kyrkan befinner sig
i försvarligt och kyrkogården i
särdeles godt skick”.
kort byggnadshistorik
Byggnadshistoriskt sett bestod
medeltidskyrkan av långhus, torn,
kor och absid. Medeltidskyrkan
inklusive tornet var 27 meter
lång och drygt 8 meter bred. På
1400-talet tillkom vapenhuset i
söder. Det är sannolikt i samband
med detta arbete som kyrkan
försågs med trappstegsgavlar.
På grund av trångboddhet
uppfördes 1764 en korsarm mot
norra långsidan, den så kallade
nykyrkan. Under samma period
togs nya, större fönster upp.

Lunchen kostar 40 kronor
och intäkterna går till Svenska
kyrkans internationella arbete.

Kyrkogårdsmuren har genom
årens lopp byggts om och
utökats vid minst tre tillfällen.
Medeltidskyrkan revs 1876
och alla spår efter den är borta.
Mellan den nuvarande kyrkan
och gamla prästgården har fem
liggande gravhällar placerats för
att markera platsen för den gamla
kyrkans kor.
inventarier från den
gamla kyrkan
I den nya kyrkan
finns ett flertal
inventarier som
kommer från den
gamla kyrkan,
t ex dopfunt med
baldakin, minnestavlor, nattvardskalk, fattigstock,
kyrkklockor och
en mycket vacker

våren
nr 1 • 2014

mässkrud av röd sammet från
1619. (Se foto på Spirans framsida samt här nedan.)

3d – en digital
rekonstruktion
Rekonstruktionen av kyrkan
är gjord 2013 av byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg,
Regionmuseet Kristianstad,
i samarbete med Lunds stift.
Filmen hittar du på vår hemsida.
Det går även bra
att se filmen hos
oss, kontakta
pastorsexpeditionen
för att avtala en tid.
Mer information
om Österslövs nya
kyrka och de gamla
inventarierna finns i
en informationsskrift
i kyrkan och på
Österslövs gamla kyrka 1783
pastorsexpeditionen.

aktuellt 27 februari –
22
svenska kyrkan nosabyjuni
församling

en digital rekonstruktion
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Välkommen på gudstjänst!
MARS

söndag 2 mars fastlagssöndagen

9.30 Mässa

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson, Mia Snecker.
Andrum. Kaffe, fastlagsbulle

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Mia Snecker.
Andrum. Kaffe, fastlagsbulle

söndag 9 mars 1:a söndagen i fastan

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 16 mars 2:a söndagen i fastan

17.00 Musikgudstjänst
Nosaby kyrka
Talenterna, se annons sid 3.

söndag 23 mars j. marie beb.dag

9.30 Mässa

Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Födelsedagsfest. Hela kyrkan sjunger

söndag 30 mars midfastosöndagen

9.30 Mässa

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

APRIL
söndag 6 april 5:e söndagen i fastan

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

torsdag 17 april skärtorsdag

söndag 25 maj bönsöndagen

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander, Ruth Edman, sång

Österslövs kyrka
Göran Mellander, Emma Strömberg

18.00 Mässa

fredag 18 april långfredag

torsdag 29 maj kristi him.färds dag

Nosaby kyrka
Göran Mellander. Andrum

Råbelöfs kyrka
Göran Mellander. Andrum, trumpet

11.00 Gudstjänst

lördag 19 april påskafton

23.30 Påsknattsmässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson. Andrum

söndag 20 april påskdagen

11.00 Mässa

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson. Allsångarna

måndag 21 april annandag påsk

16.00 Musikgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Se annons sid 7.

9.30 Friluftsgudstjänst

JUNI
söndag 1 juni söndag före pingst

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 8 juni pingstdagen

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson.

söndag 27 april 2:a sönd. i påsktid

14.00 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander, Elisabeth Ivarsson,
konfirmandmedverkan

18.00 Musikgudstjänst

11.00 Mässa

MA J
söndag 4 maj 3:e söndagen i påsktid

9.30 Mässa

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

lördag 10 maj

11.00 Konfirmation

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Emma Strömberg

Råbelöfs kyrka
Elisabeth Ivarsson.
Kristianstad Hembygdsgille.
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson.
Se annons sid 2.

söndag 15 juni
heliga trefaldighets dag

9.30 Mässa

Österlövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

lördag 21 juni midsommardagen

18.00 Musikgudstjänst

söndag 11 maj 4:e sönd. i påsktiden

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Mia Snecker

söndag 22 juni
johannes döparens dag

söndag 18 maj 5:e sönd. i påsktiden

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Konfirmation

söndag 13 april palmsöndagen

9.30 Mässa

Nosaby kyrka
Se annons sid 4.

11.00 Familjegudstjänst

18.00 Musikgudstjänst

11.00 Konfirmation

9.30 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
Nosaby kyrka
Se notis sid 3.

reservation för ändringar, kristianstadsbladets predikoturer gäller. för löpande information se www.svenskakyrkan.se/nosaby

