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Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet.

Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen.
Kärleken segrar, fyller dagen och nattens sömn.
Herren lever, orden når oss: se, jag gör allting nytt.
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa.
Herren lever mitt ibland oss, dödas och lider här,
uppstår och ger oss gränslös kärlek. Halleluja.
orden ovan är hämtade från psalm 155 Herren lever, även kallad
Lundapsalmen då både textförfattaren Göran Bexell (tidigare rektor
vid Lunds Universitet samt professor i etik) och kompositören Bedrich
Janacek (tjeckiskfödd organist som bland annat tjänstgjort vid Lunds
Domkyrka) var Lundaanknutna då psalmen tillkom i början av 70-talet.
herren lever är, enligt min mening, en fantastisk påskpsalm! Texten
berättar för oss på ett jublande och sprudlande sätt att det finns en
framtid. Att det finns ett hopp. Att hindren är sprängda och att kärleken
segrar. Och det är just detta som påskens stora glädjebudskap ytterst sett
handlar om; Genom Kristi död och uppståndelse – för vår skull, grundad
på gränslös kärlek – finns det inte längre något att frukta. Gud själv gör
ju allting nytt och dörren till en kärleksfylld framtid står vidöppen!
Jag önskar så att vi alla; både du som går denna vår till mötes med
sorg i bröstet, du som kämpar med sjukdom och lidande, du som känner
dig missförstådd och misshandlad, du som känner att du inte passar in
eller du som gläds åt ljusets återkomst och fåglarnas försiktiga kvitter, du
som känner livet pulsera i ditt hjärta, du som njuter och älskar eller hur
just du nu än har det, verkligen får känna påskens budskap i ditt hjärta:
Herren lever! Se, jag gör allting nytt! Framtiden väntar!
så hur du än har det, hur ditt liv än ser ut så räta på ryggen! Res
dig som människa! Lyft blicken mot himlen och förnim ditt värde som
människa. Se dina möjligheter! Se att framtiden väntar just på dig!
Försök känna allt det hopp som bär dig framåt.
Och för dig som vill och behöver; lämna den
tid som gått, låt ditt liv få uppstå tillsammans med
Kristus och lev i den kärlek som spränger alla hinder.
Lyft blicken mot himlen och se att Gud gör allting
nytt – också just för dig.
Med önskan om en hoppfull vår-, faste- och påsktid!
Elisabeth Ivarsson, komminister
söndag 6 mars kl 16.00 • fjälkestads kyrka

Hela kyrkan sjunger

Kören Andrum och du själv tillsammans
med instrumentalister fyller kyrkan
med psalmer och sånger.
Under ledning av Urban Rosengren.
Liturg: Elisabeth Ivarsson

söndag 17 april kl 11.00 • nosaby kyrka

Träd in i dansen
En svensk folkdansmässa
av Per Harling och Susanne Bågenfelt

Kören Allsångarna, Vinslövs bygdespelare samt
Vinslövs bygdedansare medverkar med sång,
musik och dans under ledning av
Gun-Britt Stihl och Ingela Sturesson Carlsson.
Liturg: Elisabeth Ivarsson

torsdag 9 juni kl 12.00
församlingsgården nosaby

Sopplunch

Soppan, 40 kr, serveras kl 12.
Nyhet för i år är att vi vid två tillfällen
serverar soppa efter våra gudstjänster.

Sommarträff

En stor sommarträff ersätter de andra
gemenskapsträffarna i församlingen.
Varmt välkomna!
Vi äter lunch, dricker kaffe, sjunger och
har trevligt tillsammans. 40 kr/person
”Leif Axelsson med vi tre” står för underhållningen.

annandag påsk, måndag 28 mars kl 16.00
fjälkestads kyrka

Möte med den
uppståndne

Emmausmässa med konstutställning
Konstnärerna är medlemmar i kören Allsångarna.
Allsångarna sjunger under
ledning av Ingela S Carlsson.
Liturg: Gunilla Aquilon Elmqvist

gamla prästgården, österslöv
Måndag 29/2 och tisdag 21/3
församlingsgården nosaby
Söndag 6/3 (efter gudstjänsten),
tisdagar 8/3 och 15/3.
fjälkestads kyrka
Måndag 14/3 och söndag 10/4
(efter gudstjänsten).

nosaby församling,
vängruppen och
kyrka och bygd
välkomnar till

Kyrkogårdskaffe
gamla prästgården, österslöv
Onsdagen den 23/3 kl 9-16
fjälkestads kyrka
Onsdagen den 23/3 kl 10-16
församlingsgården nosaby
Torsdagen den 24/3 kl 10-16
Hjärtligt välkomna in på kaffe, smörgås
och en trevlig pratstund. Utställning i Nosaby.
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Andrine på nya uppdrag

Nosaby församling har en mycket aktiv diakoniverksamhet och för att
skapa ännu mer trivsel för våra besökare, har vår diakon Mia Snecker nu
fått extra hjälp med träffar och annat.

ANDRINE CRISPIN JOHANSSON
ålder Får ni gissa själva
född På Seychellerna
bor I Palestina, Hammar
familj Ja, fyra barn och två barnbarn.
intressen Baka, laga mat, umgås med vänner.

Hjälp oss att hjälpa
second hand i österslöv
Under 2015 har situationen, både i världen
och i Sverige, förändrats på ett sätt som
kommer att påverka oss många år framöver.
Nästan 163 000 människor, varav drygt 35
000 ensamkommande barn, har sökt asyl i
Sverige. Detta ställer höga krav på regering,
samhälle och individer; vi har alla ett
gemensamt ansvar. Vi försöker göra vad vi
kan för att hjälpa. Därför har vi startat en
secondhandverksamhet i Gamla Prästgården
i Österslöv med kläder, cyklar och annat
som våra nyanlända kan ha behov av.
För att kunna driva denna second-handverksamhet har frivilliga medarbetare
ställt upp och vi samarbetar med Fjälkinge
församling samt Kristianstad kommun.
Kontakta diakon Mia Snecker eller gå in på
vår hemsida för detaljerad information om
vilket behov som är störst och när det finns
möjlighet till överlämning av sådant som du
vill skänka.
Ett stort tack till alla er, som på olika
sätt, ställer upp med er tid, energi, saker
och kläder. Mer behövs och allas insatser
är värdefulla. Gud gör ingen skillnad på
människor och alla är vi ett i Kristus!
Mia Snecker, diakon
foto: magnus aronson/ikon

andrine crispin johansson har arbetat i Nosaby församling
i drygt 20 år i barnverksamheten och som lokalvårdare. Vi
har också redan tidigare ofta sett henne till exempel vid olika
träffar och i samband med kyrkkaffe. Från och med 2016 har
hennes tjänst utökats till att omfatta även diakoniassistent.
Jag fångar Andrine i korridoren när hon just kommit
från den öppna verksamheten för barn och är på väg till en
sopplunch. Andrine flyttade från varma Seychellerna till kalla
Sverige när hon var 24 år.
– Jag trivs mycket bra i Sverige, men återvänder ofta
till Seychellerna på semester och för att hälsa på alla mina
släktingar, berättar hon.
Vad är det bästa med att jobba i Nosaby församling?
– Det är att träffa och umgås med människor i alla åldrar,
från barn till gamla. Jag tycker mycket
om att leka med barnen och att
samtala med de äldre.
Andrine är en glad, skojfrisk,
trevlig och hjälpsam person,
som både vi arbetskamrater och
våra besökare i alla verksamheter
uppskattar väldigt mycket.
Vi önskar henne lycka till med
de nya arbetsuppgifterna!
Yvonne Sten

För alla barn

Den öppna verksamheten är för barn i alla åldrar, föräldrar
och mor- och farföräldrar. Vi leker, pysslar,
sjunger, läser sagor och fikar. Drop in.
Öppettider finns i kalendern sidan 5.
Babyrytmiken är för barn 0-1 år.
Sång, rim och ramsor och fika tillsammans.
Begränsat antal platser. Fulltecknat i vår.
Kontakta Natalia om du har frågor!

– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor som ofta äter för lite, för
näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Bekämpa en
av världens största orättvisor!

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Swisha valfritt belopp till 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
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Församlingsutfärd!

påskdagen 27 mars
kl 11.00 • nosaby kyrka

Festhögmässa
Barn- och
vuxenkörerna
medverkar.
Alla är välkomna
på drop in-frukost
i Församlingsgården
Nosaby före
mässan, kl 9-10.30.

söndag 8 maj kl 11.00
österslövs kyrka

Torsdagen den 19 maj är det
dags för en utfärd. Vart vi
åker är inte bestämt än, så
håll utkik efter information på
våra anslag vid kyrkorna.

Familjegudstjänst
Barnkörerna Con Affetto
och Con Brio deltar.
Efteråt bjuder vi på grillad
korv.

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 18.45–21.00
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

måndagscafé

Församlingsgården Nosaby
Kl 13.30. Kaffe, kaka och
underhållning, 20 kr.
7/3 Stefan Viljehammmar spelar
gitarr och sjunger.
4/4 Kören Allsångarna och
Ingela S Carlsson underhåller.
2/5 Anders Anton spelar gitarr
och sjunger.

torsdagsträff

Fjälkestads kyrka
Kl 12.00 Lunch, underhållning,
kaffe och kaka, 40 kr.
3/3 Bengt Roslund berättar om
”Människor jag inte glömmer”.
7/4 Åsa Hagberg berättar om
”Luther, den store jubilaren”.
Gamla Prästgården, Österslöv
Kl 13.30. Kaffe, kaka och
underhållning, 20 kr.
10/3 Gunilla Aquilon Elmqvist
berättar om Irland och visar bilder.
14/4 Program ej klart.

Besök vår hemsida!

kyrkogårdskaffe
Se annons sid 3

sopplunch

Se annons sid 3

vängruppen

(f d Besöksgruppen)
Vårens tema är ”Volontär och
frivilligt arbete”. Vi ordnar träffar
och utfärder och gör besök hos
dem som vill. Vill du vara med?
Kontakta diakon Mia.
Församlingsgården Nosaby
Måndag 7/3 kl 10–12
Gamla Prästgården, Österslöv
Måndag 11/4 kl 10–12
Fjälkestads kyrka
Måndag 9/5 kl 10–12

lekmannakåren

25 februari kl 18.30
”Trio BAR”, Börje Färm,
Arne Castell & Rune Lindkrantz.
Kaffeservering och lotteriförsäljning.
31 mars kl 18.30
Program ej klart.

www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Nosaby-Kristianstad
Choir & Organ Festival
Alla är välkomna till vår glada musikfest! När Nosaby-Kristianstad Choir
& Organ Festival för fjärde gången går av stapeln så ligger det mycket
förväntan i luften. Att sjunga i kör är lite av ett signum för människorna
i Kristianstad med omnejd, säger Urban Rosengren, initiativtagare,
festivalansvarig och tillika församlingens organist.
– när jag kom till Nosaby
hösten 2012 slogs jag av det
ovanligt stora körintresse som
finns här. Detta tillsammans med
församlingens förtroendevaldas
omsorg om kyrkans musikliv
med nysatsningar på orglar och
pianon gjorde det möjligt för
mig att dra upp riktlinjerna för
och bilda Nosaby-Kristianstad
Musikförening vilken har som en
av sina huvuduppgifter att driva
festivalen.
åtta konserter på tre dagar
Redan efter ett halvår, sista
helgen i maj 2013, genomfördes
festivalen för första gången. Åtta
konserter under tre dagar i de
tre helt olika kyrkorummen i
Nosaby, Fjälkestad och Österslöv.
Petri Sångare under ledning av
Alexander Einarsson drog nästan
full kyrka vid den inledande
konserten och församlingens
egen kyrkokör, kören Andrum,
sjöng Antonin Dvoraks Mässa
i D-dur som liturgisk musik i
Festhögmässan.
Sedan starten 2013 har
festivalen varit ett årligt återkommande inslag som blivit en
viktig del av Kristianstadsbygdens
kulturliv. Innehållsmässigt
strävar festivalen att spegla såväl
professionella ensembler som
lokala krafter. Genremässigt
spänner den över ett brett fält
med klassisk körromantik, jazz,
visor, pop och gospel. Urban
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ensemble villancicos
festivalfinal 2015

Rosengren har bl a arbetat med
en kombination av kör- och
orgelimprovisation tillsammans
med kören Andrum.
konsertorgeln i nosaby
Nosaby kyrkas nya konsertorgel
stod i sin helhet klar 2015.
Det är en hybridorgel där
digitala stämmor blandas med
läktarorgelns pipor vilket ger
ett mäktigt och unikt resultat.
Orgeln är med sina 70 stämmor
en av de största orglarna i trakten.
Diplomorganist Jörgen Engström
har spelat musik av bland andra
Oskar Lindberg, Louis Marchand,
Torsten Nilsson och Joseph
Jongen. Urban Rosengren har
förutom sin egen musik spelat
orgelverk av Cesar Franck, Léon
Boëllmann och Johann Sebastian
Bach.

gästande körer
Malmö Kammarkör under ledning
av Dan Olof Stenlund gjorde
en bejublad festivalkonsert i
Österslöv 2014. Andra gäster har
bl a varit; Panumkoret, Österlen
Gospel, Kristianstads Gospelkör,
Ensemble Fleder, Mighty Sisters,
Christianstads Motettkör och
Ensemble Villancico. En särskilt
rolig konsert av kolossalformat
ägde rum på Stora Torg mitt
inne i Kristianstad i samband
med stadens 400-års jubileum,
berättar Urban. Då samlades 394
körsångare ur traktens mångtaliga
körer för att sluta upp bakom den
manliga vokalensemblen Vocal
Six. Succén var given när det
400-hövdade starka kören sjöng
Paul McCartneys ”Hey Jude”
tillsammans med det 1000- tal

urban rosengren
lockar fram
nyanserna i vivaldis
gloria 2015.

som samlats framför scenen. När
sedan den mäktiga kören sjöng
Waldemar Åhléns Sommarpsalm
var intet öga torrt.
musikförening
För att finansiera festivalen
krävs ekonomiska bidrag från
såväl Nosaby församling som
Kristianstads kommun och Musik
i Syd. Till detta kommer fonder
och privata initiativ.
– Ja, det är en hel del arbete
med bidragsansökningar,
säger Urban. Allt hanteras av
Musikföreningen där antalet
medlemmar givetvis spelar
en stor roll för hur såväl
förening som festivalprojektet
uppfattas. Nosaby-Kristianstad

Musikförening har idag ett
60-tal betalande medlemmar.
Detta är bra, menar Urban,
men det är hans förhoppning
att föreningen skall komma upp
i 100-talet medlemmar redan i
år. Ett medlemskap med årlig
avgift på 100 kr handlar i första
hand om att öppet deklarera
sitt kulturintresse och ge stöd åt
föreningens verksamhet.
– Det är synnerligen viktigt
med en stark röst i form av en
livfull och aktiv förening för att
kunna behålla och utveckla vår
bygds musikliv i allmänhet och
Nosaby-Kristianstad Choir &
Organ Festival i synnerhet och
jag vill gärna passa på att
uppmana församlingsborna att
gå med i vår musikförening, säger
Urban Rosengren
årets festival
Årets festival pågår sista helgen i
maj.

– Jag vill gärna vänta med
att berätta allt eftersom vi
fortfarande är på förhandlingsstadiet men i de preliminära
planerna ingår ett par konserter
med en av världens främsta
konsertorganister, Gunnar
Idenstam, som både kommer
att spela såväl solistiskt som
tillsammans med riksspelmannen
och barockviolinisten Lisa
Rydberg. Låtskrivaren och
sångerskan, Py Bäckman,
kommer att sjunga tillsammans
med kören Andrum, avslöjar
Urban vidare.
– Mer än så vill jag inte
säga i nuläget (läs 2 februari),
men jag räknar med ett starkt
och varierat programutbud.
Från mitten av april kommer
hela festivalinnehållet att
finnas tillgängligt på såväl
församlingens hemsida som på
Sweden Festivals.com.

Lunchmusik
the urban organ show
våren 2016
30 minuter orgelmusik
utöver “det vanliga”
av och med
Urban Rosengren
nosaby kyrka
lördag 5/3, 23/4, 14/5
kl 12

Nosaby-Kristianstad
Choir & Organ Festival
2016
fredag 27 maj – söndag 29 maj
Alla är välkomna till vår glada musikfest
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Välkommen på gudstjänst!
MARS

APRIL

söndag 6 mars
midfastosöndag

söndag 3 april
2:a söndagen i påsktid

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Mia Snecker
Sopplunch, brödförsäljning

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Högmässa

16.00 Hela kyrkan sjunger
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson
Se separat annons

söndag 13 mars
marie bebådelsedag

11.00 Högmässa

söndag 10 april
3:e söndagen i påsktid

11.00 Högmässa

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist. Sopplunch

söndag 17 april
4:e söndagen i påsktid

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

söndag 20 mars
palmsöndagen

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson, Allsångarna,
Vinslövs bygdedansare och spelmän.
Se separat annons.

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson. Lunch

torsdag 24 mars
skärtorsdag

18.00 Mässa

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

fredag 25 mars
långfredag

11.00 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson, Kören Andrum

söndag 27 mars
påskdagen

9.00 Drop in-frukost

Församlingsgården Nosaby

11.00 Festhögmässa
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Elisabeth Ivarsson
Mia Snecker
Se separat annons.

måndag 28 mars
annandag påsk

16.00 Emmausmässa
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Konstutställning
Se separat annons

träd in i dansen

måndag 24 april
5:e söndagen i påsktid

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

MA J

söndag 15 maj
pingstdagen

11.00 Konfirmation
14.00 Konfirmation

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Elisabeth Ivarsson, Mia Snecker
Natalia Strömberg

söndag 22 maj
heliga trefaldighets dag

11.00 Högmässa

Råbelöfs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Folkdans. Kaffekorg

söndag 29 maj
1:a söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

JUNI
söndag 5 juni
2:a söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 1 maj
bönsöndagen

söndag 12 juni
3:e söndagen efter trefaldighet

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Födelsedagsfest

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Högmässa

torsdag 5 maj
kristi himmelsfärds dag

10.00 Mässa

Råbelöfs kyrka
Elisabeth Ivarsson, kören Andrum.
Kaffekorg

söndag 8 maj
söndag före pingst

11.00 Familjegudstjänst

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist, barnkörerna,
barnverksamheten. Grillunch.
Se separat annons

11.00 Högmässa

söndag 19 juni
4:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

lördag 25 juni
midsommardagen

Sammanlyst med Oppmanna-Vånga
pastorat

söndag 26 juni
johannes döparens dag

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Rune Arvidsson

Kyrktaxi

taxi allians: 246 246 med rullstol: åhus taxi: 240 009
Beställ någon dag i förväg, uppge kyrkskjuts. Räkningen skickas till oss.

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

