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inte kan man väl glömma det man en gång kände då man stod där
under nattens stjärnhimmel och kände att universum och jag är ett.
Inte går det väl att glömma den gången en ängels vinge nuddade min
panna och jag upplevde att jag är skyddad, omsluten och buren av en
kraft som är större än jag själv.
Visst minns jag den inre värme jag en gång kände i bönens mitt,
och jag fylldes med en frid som inte var min egen, en frid som kom till
mig utifrån.
Vem är Du som gömmer Dig i Vintergatans stjärneljus
och i snöflingans kristaller?
Vem är Du som bryter fram ur klockornas malm,
ur Psalmernas brus, ur körernas lovsång?
Vem är Du som fyller kyrkans mäktiga rum och valv med helighet?
Vad hände egentligen den där gången för tvåtusen år sedan?
Det var en stöt genom tillvaron som förvandlade världen!
Det var en blixt från evighetens klarhet som slog ned i tiden!
En fackla från himmelen inkastad i världens mitt,
som sedan den stunden aldrig har slutat lysa!
Är det därför Ditt ord aldrig slutar beröra?
Är det därför vi ännu vågar tända hoppets ljus
på våra gravar?
Är det därför bönen aldrig tystnar, hoppet aldrig
kvävs, för att Din närvaro är så andedräktsnära?
Det är Här och Nu det lyser! I livets mitt!
Till för att upptäckas.
Var kommer ljuset ifrån?
Det kommer från framtiden!
Välkomna till vårens gudstjänster!
Göran Mellander, kyrkoherde

lördag 21 mars kl 13.00
nosaby församlingsgård

Vårmodevisning
Kläder från Fröjds
modehus i Tollarp,
lotteriförsäljning
och möjlighet att
köpa fika.
Visningen inleds
med Lunchmusik
med Urban
Rosengren i
Nosaby kyrka
kl 12.
Varmt välkomna!

Österlövs kyrka är
tillfälligt stängd
Österslövs kyrka är tillfälligt
stängd på grund av renovering
13 april – 15 maj.

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

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 Urban Rosengren för
mer information.

Kom med och sjung!

lördagar kl 12
21/3, 18/4, 9/5
nosaby kyrka

Lunchmusik

”the urban organ show”
Urban Rosengrens
halvtimmeskonserter
med blandad musik på
kyrkans digitala orgel.

Sångsamarbetet med klass 5
på Fjälkestads skola i höstas
avslutades med två uppskattade
Luciaframträdanden i Fjälkestads
kyrka.
Under våren fortsätter
sjungandet på torsdagar
kl 16.30-17.30 i Fjälkestads kyrka
under Urban Rosengrens ledning.
Tanken är att lägga grunden
för en framtida ungdomskör i
församlingen som bland annat kan
medverka i kommande kör- och
orgelfestivaler.
Alla sångglada barn från
årskurs 4 och uppåt hälsas
välkomna! Kom till kyrkan och
testa! Kontakta körledaren Urban
Rosengren för mer information.

söndag 17 maj kl 11.00
nosaby kyrka

Musikgudstjänst med
våravslutning
Vi inleder våravslutningen
med en familjegudstjänst
med Astrid Lindgren-tema.
Barnkörerna och
Allsångarna medverkar.
Korvgrillning och
sockerdricka efter
gudstjänsten.
Välkomna!
foto: mats persson

Nya körmedlemmar hälsas
välkomna till våra körer i Nosaby
församlingsgård. Tiderna finns i
kalendern på sidan 5.
Vuxenkören Allsångarna samt
barnkörerna Con Brio och Con
Affetto övar tisdagar respektive
onsdagar. Vill du vara med och
sjunga i Ingelas körer? Kontakta
körledaren Ingela Sturesson
Carlsson för mer information.
Kören Andrum är en blandad
kyrkokör med en blandad
repertoar. Vi söker främst dig som
har körvana och kan läsa noter.
Vi övar på torsdagar. Kontakta
körledaren Urban Rosengren för
mer information.

Kom och sjung med
”Ung-Sjungarna”

Nosaby
Choir & Organ
Festival
fredag 22 maj – söndag 24 maj

Lokalt • Professionellt • Seriöst • Humoristiskt
Fri entré. Mer info: www.svenskakyrkan.se/nosaby (april)
Festivalbladet (mitten av maj)
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Va? Är det sant?
Går Göran redan i pension?
Ja, det är faktiskt och dessvärre sant. Under sensommaren kommer vår
kyrkoherde Göran Mellander att gå i pension. Det kommer att bli en stor
saknad för oss alla; församlingsbor, arbetslag och förtroendevalda.
göran prästvigdes 1978
och det är inte utan att man
funderar på hur det känns att
sluta efter så många år… Jag
ställde några frågor till Göran
om hans tankar kring de år som
vi haft tillsammans här i Nosaby
församling.
– Göran, när du nu går i pension
så kommer du att ha massor av tid
över, vad ska du göra med den?
Vad ser du mest fram emot med
att bli pensionär?
– Jag ska äntligen få tid att ta itu
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med allt det som jag inte hunnit
under mitt yrkesverksamma liv;
snickra på prästgården i TrolleLjungby och sommarhuset på
Österlen, påta i trädgården och
– såklart – få mer tid med min
familj.
– Det låter ju som att du inte
kommer att ha några problem
med att fördriva tiden i alla fall!
Men jag förutsätter samtidigt att
du kommer att sakna Nosaby
församling och allt vad det
innebär. Är det något särskilt som
du tänker på? Något guldkorn
som du särskilt vill nämna?
– Jag har haft ett fantastiskt rikt
och meningsfullt liv under mina 37
år som präst. Att några av mina
finaste år har varit här i Nosaby är
en nåd att ödmjukt tacka för. Jag
kommer dock inte att sakna att
vara präst, eftersom jag kommer
att fortsätta vara det jordelivet ut.
Vad som händer sedan får vi se…
– Definitivt kommer jag att
sakna alla möten med härliga
församlingsbor som jag lärt
känna och verkligen tycker om.
Jag kommer att sakna underbart
tokiga och roliga medarbetare
som jag fått skratta så
mycket tillsammans
med och som brinner
så för sina uppdrag i
evangeliets tjänst. Jag
kommer att sakna hängivna
förtroendevalda som på ett
engagerat och proffsigt sätt utför
sitt uppdrag.
– Jag vill verkligen uppmana er
att vara rädda om den stämning
och det engagemang som redan
finns i församlingen. Och ni som

är nyfikna på vår verksamhet –
våga ta steget in!
Vi alla måste vara rädda om
och ta ansvar för vår kristna tro.
Är man likgiltig förlorar man den.
En värld utan andlighet är en värld
utan hopp och därmed mycket
fattig. Upptäck mysteriet som
svävar strax ovanför din panna.
Jag vill uppmana er alla att arbeta
för att Nosaby församling ska
vara en kristen församling också i
framtiden!
Det återstår bara för oss alla
att njuta av de sista månaderna
som Göran är i tjänst tills en ny
herde tar över någon gång under
sensommaren. Vi vill önska Göran
all lycka med sitt ”nya” liv som
pensionär och vi hoppas och tror,
att vi kommer att få se en hel del
av honom i församlingen även
framöver.
Vi vill alla rikta ett stort,
varmt, innerligt och hjärtligt
TACK till Göran för allt det
han gjort och varit för Nosaby
församling.
Sv Ps 730
Elisabeth Ivarsson,
komminister
GÖRAN MELLANDER
Ålder: 66 år
Bor: Prästgården i Trolle Ljungby
Familj: Hustru och tre utflugna barn
Husdjur: Hund och papegoja
Fritiden: Familj, hem, trädgård, sommarhus
i Skillinge
Senaste film: Philomena
Favoritförfattare: Selma Lagerlöf,
Göran Tunström

”Minnets ballad”

Den 18 januari 2015 firade Ingelas tre körer 10-årsjubileum!
foto: fredric dacke

Under musikgudstjänsten i
Nosaby kyrka deltog ca 60
körsångare från barnkörerna
och Allsångarna med en mycket
blandad repertoar från olika
genrer.
Som tack fick sångarna,
kantor Ingela Sturesson
Carlsson och medhjälparen
Maria Carlsson blommor, som

uppskattades mycket och efteråt
bjöds det på smörgåstårta i
Församlingsgården. ”Ett stort
tack för alla fina år vi har haft
tillsammans, utan er körsångare
hade det inte blivit någon
körsång, ni är värdefulla. Nu
ser vi fram mot ännu flera
år med härliga övningar och
uppsjungningar!” hälsar Ingela.

Församlingsutfärd!

Torsdagen den 28 maj är det
dags för en utfärd. Vart vi
åker är inte bestämt än, så
håll utkik efter information på
våra anslag vid kyrkorna.

Vårens aktiviteter i församlingen
för barn

Församlingsgården Nosaby
Öppen verksamhet
Ingen föranmälan krävs.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik 0-1 år
Vårterminen fulltecknad.
Onsdagar kl 9-11

körsång

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30–12.00
Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00
Fjälkestads kyrka
Ung-Sjungarna (åk 4 och uppåt)
Torsdagar kl 16.30–17.30
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

måndagsträff

Församlingsgården Nosaby
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
Måndag 20/4 kl 13.30

torsdagsträff

Fjälkestads kyrka
Lunch, underhållning, kaffe och kaka,
40 kr.
5/3 kl 12.00: Emilia Asp berättar om
sin volontärtid på Filippinerna.
2/4 kl 12.00: Ella och Lennart spelar
och sjunger.
Gamla Prästgården, Österslöv
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
12/3 kl 13.30: Vi tre med Leif
Axelsson.
Österslövs kyrka/Gamla Prästgården
Samling i kyrkan, därefter lunch i
Gamla Prästgården, 20 kr.
9/4 kl 12.00

kyrkogårdskaffe
Se information sid 6.

sopplunch

Se information sid 6.

besöksgruppen

22/3: Utfärdsdag, samling i Nosaby
20/4 kl 10-12: Gamla Prästgården,
Österslöv
25/5 kl 10-12: Fjälkestads kyrka

lekmannakåren
26 februari kl 18.30
Inge Birgersson och Lars Arne Färm
underhåller. Kaffe serveras.
26 mars kl 18.30
Kören Hjärtats röst underhåller.
Kaffe serveras.
7 maj kl 8.30
Årets utflykt går till Landskrona.
Vi besöker Citadellet, Sofia
Albertina kyrka samt ett mycket
känt koloniområde. Lunch samt
förmiddags- och eftermiddagskaffe.
Kostnad 200 kr.

Besök vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Nytt gravskick i Nosaby
– askgravlund
Nosaby församling har tre kyrkogårdar. De finns i Nosaby, Österslöv
och Fjälkestad. Samtliga ligger i anslutning till våra kyrkor.
för närvarande finns
tre olika möjligheter till
gravsättning, kistgrav, urnlund
samt minneslund, på alla våra
kyrkogårdar. Under 2015 kommer
ytterligare en möjlighet att finnas.
En askgravlund kommer under
våren att anläggas på Nosaby
kyrkogård.
Här följer en beskrivning av de
olika gravsättningsmöjligheterna i
vår församling.
kistgrav
Gravsättning i kistgrav sker vid
jordbegravning. Avskedet äger
då oftast rum vid graven ute på
kyrkogården i samband med
begravningsgudstjänsten.
urnlund
Gravsättning i urnlund sker efter
att kroppen kremerats. Anhöriga
har möjlighet att närvara vid gravsättningen och kan själva välja
om de vill ha vaktmästare eller
präst närvarande. Urnlunden är
ett fint alternativ om man vill

nosaby kyrkogård

ha en kremationsbegravning
men ändå vill ha en gravplats att
besöka.
minneslund
Också gravsättning i minneslund
sker efter att kroppen kremerats.
Till skillnad från gravsättning
i urnlund, så är gravsättning i

tisdagar kl 12 • nosaby församlingsgård

Sopplunch
Soppan, 40 kr, serveras kl 12.

gamla prästgården, österslöv
Måndag 2/3 och tisdag 7/4
nosaby församlingsgård
Tisdagar 3/3, 10/3, 17/3 och 24/3
fjälkestad kyrka
Måndagar 9/3 och 13/4
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minneslunden ett helt anonymt
begravningssätt. Gravsättningen
sker vid lämplig årstid och utförs
av förvaltningens personal under
värdiga former utan närvaro av
anhöriga. Som anhörig får man
alltså inte veta var i minneslunden
gravsättningen skett. Minneslunden är ett alternativ som kan

nosaby församling, besöksgruppen
och kyrka och bygd välkomnar till

Kyrkogårdskaffe
gamla prästgården, österslöv
Onsdagen den 1 april kl 9-16
fjälkestads kyrka
Onsdagen den 1 april kl 10-16
nosaby församlingsgård
Torsdagen den 2 april kl 10-16

Hjärtligt välkomna in på kaffe, smörgås
och en trevlig pratstund. Utställning i Nosaby.

förenkla då det kommer till
skötsel av gravplats. Utrymme
finns att sätta blommor och ljus
på särskilt anvisad plats.
askgravlund
Under våren 2015 kommer en
askgravlund att anläggas på
Nosaby kyrkogård. Till skillnad
från minneslunden är anhöriga
välkomna att närvara vid
gravsättning i askgravlunden.
Här gravsätts urnor av nedbrytningsbart material.
Platsen där man vistas på och
där man kan sitta ner, kommer
att beläggas med topphyvlad
grå kalksten, som kommer att
läggas diagonalt och omgärdas
av idegran. Perenna växter
och lökväxter ska planteras på
jordningsområdet och det ska
omgärdas av buxbom.

Om man önskar kan man
fästa en namnplakett på
de minnesstenar av diabas
som kommer att finnas i
askgravlunden. Namnplaketterna
är gjorda av polerad brons,
som med tidens tand kommer
att oxideras. Priset på
namnplaketterna kommer
initialt att vara 1 990 kr och
det är en engångskostnad.
Kyrkogårdsförvaltningen
ansvarar för att namnplaketten
sitter uppe i 25 år.
Per Stabeck, förman
söndag 21 juni
kl 16.00
österslövs kyrka

Cellokonsert

annandag påsk, måndag 6 april kl 16 • österslöv kyrka

Möte med den uppståndne
Musikgudstjänst med konstutställning

Konstnärerna är medlemmar i kören Allsångarna.
Allsångarna sjunger under
ledning av Ingela S Carlsson.
Liturg: Göran Mellander.

Hjärtstartare
i Nosaby
församling

söndag 22 mars kl 11.00
österslövs kyrka

Hela
kyrkan
sjunger

Kören Andrum och du
själv tillsammans med
instrumentalister fyller kyrkan
med psalmer och sånger.
Under ledning av Urban
Rosengren.
Liturg Göran Mellander.

palmsöndagen 29 mars
kl 11.00 • nosaby kyrka

Nosaby församling har tre
hjärtstartare, som finns här:
Nosaby församlingsgård
(i korridoren utanför
expeditionen)
Fjälkestads kyrka
(i sakristian)
Österslövs kyrka
(i sakristian)

Familjegudstjänst

Barnkörerna Con Affetto och
Con Brio medverkar under
ledning av Ingela S Carlsson.
Aktiviteter och enkel fika
efteråt. Liturg Elisabeth
Ivarsson.

Vår personal har genomgått
utbildning i hantering av
dessa hjärtstartare samt HLR
(hjärt- och lungräddning).
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Välkommen på gudstjänst!
MARS

söndag 1 mars 2:a söndagen i fastan

9.30 Mässa

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 8 mars 3:e söndagen i fastan

9.30 Mässa

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 15 mars midfastosöndagen

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Mia Snecker. Allsångarna.
Födelsedagsfest

söndag 22 mars
jungfru marie bebådelsedag

11.00 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander.
Andrum, Hela kyrkan sjunger
Se annons sid 7

söndag 29 mars palmsöndagen

11.00 Familjegudstjänst

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Barnkörerna
Se annons sid 7

APRIL
torsdag 2 april skärtorsdag

18.00 Mässa

Österslövs kyrka
Göran Mellander

fredag 3 april långfredag

11.00 Gudstjänst

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander, Andrum

söndag 5 april påskdagen

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

måndag 6 april annandag påsk

16.00 Möte med den
uppståndne

Österslövs kyrka
Göran Mellander. Allsångarna
Se annons sid 7

söndag 12 april
2:a söndagen i påsktid

9.30 Mässa

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 19 april
3:e söndagen i påsktid

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 26 april
4:e söndagen i påsktid

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

MA J

söndag 17 maj
söndag före Pingst

11.00 Musikgudstjänst

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Allsångarna, Barnkörerna
Avslutning barnverksamheten
Se annons sid 3

söndag 24 maj pingstdagen

11.00 Musikmässa
Nosaby kyrka

söndag 31 maj
heliga trefaldighets dag

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

JUNI
söndag 7 juni
1:a söndagen efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 3 maj
5:e söndagen i påsktid

söndag 14 juni
2:a söndagen efter trefaldighet

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

Fjälkestads kyrka
Rune Arvidsson

9.30 Gudstjänst

9.30 Mässa

11.00 Mässa

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

Nosaby kyrka
Rune Arvidsson

söndag 10 maj bönsöndagen

lördag 20 juni midsommardagen

11.00 Konfirmation
14.00 Konfirmation

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Göran Mellander,
Mia Snecker, Natalia Strömberg

torsdag 14 maj
Kristi himmelsfärds dag

10.00 Friluftsgudstjänst

18.00 Musikgudstjänst

Fjälkestads kyrka
Rune Arvidsson, Annie Svensson

söndag 21 juni
johannes döparens dag

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Rune Arvidsson

Råbelöfs kyrka
Elisabeth Ivarsson
Andrum, trumpet

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

