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Sommar, sommar,
sommar!

ännu en termin har tagit slut och vi anställda i församlingen kan pricka
av utförda uppdrag:
✓ Konfirmanderna har blivit konfirmerade.
✓ Skolprojekten är utförda.
✓ Samtalsgrupperna och körsångarna har haft sin terminsavslutning.
✓ Barnverksamheten och Torsdagsträffarna avslutade för terminen.
Uppdrag efter uppdrag kan läggas till handlingarna och vi kan se fram
emot en lång och lat sommar, eller?
Nej, det fungerar inte så, kyrkan verkar även på sommaren, den
somnar inte, det blir bara en annan verksamhet sommartid. Planeringens
tid tar vid; nya konfirmander anmäls, nya aktiviteter planeras. Dop,
begravningar, vigslar och gudstjänster fortgår, löpande, vilken årstid det
än är. Kyrkan sover inte på sommaren; den sjuder av liv, fast på ett annat
sätt.
törsten efter gud släcks inte då solen skiner, längtan efter gemenskap
blir inte mindre, nöden tar inte semester. När juni, juli och augusti
nalkas möts man, på många håll, av stängda dörrar. På skyltar står det;
”Semesterstängt”. När man ringer får man ofta höra en telefonröst säga:
”Stängt på grund av semester, återkommer den 18 augusti”.
En levande församling fungerar inte så, hit är ni välkomna även mitt i
sommaren. Visst har vi avslutat terminsaktiviteterna, men vi finns här för
er ändå. Finns här för samtal och gemenskap, finns här när sorgen och
nöden tränger på, när livet rasar samman. Vi finns här i glädjen, i dop
och i vigslar. Vi finns här för er i våra kyrkor. Kyrkklockorna ringer in till
gudstjänst varje söndag och ni är varmt välkomna att fira med oss.
Låt sommaren komma med fröjd och värme och
låt oss vara tillsammans!
Glad sommar önskar jag er, Mia Snecker,
diakon Nosaby församling
Bara hos Gud finner jag ro, från honom
kommer min räddning. Han är klippan
som räddar mig, min borg där jag står
trygg.
Psaltaren 62:2-3

Kyrkkaffe och
”second hand”

församlingsbladet

Under hösten är ni alla välkomna på kyrkkaffe
en gång i månaden i Gamla Prästgården i Österslöv.
Första söndagen blir den 21 september efter gudstjänsten.

Form: www.sjunde.nu
Tryck: GL-tryck, Kristanstad 2014

Passa då även på att samtidigt besöka vår
”second hand” med kläder, som kommer att ha öppet till kl 14.
Buss nr 550 går från Centralstationen och stannar utanför kyrkan.

Ansvarig utgivare: Göran Mellander
Redaktion: Elisabeth Ivarsson,
Yvonne Sten och Inger Gadd

Foto framsida: Fredric Dacke

De äldres fest och
Hela kyrkan sjunger

Tacksägelsedagen, söndagen den
12/10 kl 11, firas mässa i Nosaby
kyrka och det är åter dags för
Hela kyrkan sjunger. Kören
Andrum samt instrumentalister
medverkar under ledning av
Urban Rosengren.
Gudstjänsten inleder De
äldres fest och efteråt går
vi in i församlingssalen
och äter en god måltid,
dricker kaffe och njuter av
musikunderhållning
framförd av vår organist
Urban Rosengren.
Anmäl dig till pastorsexpeditionen senast
fredagen den 26/9.
Hjärtligt välkommen!

Ny biskop i
Lunds stift

Han beskriver sig som visionär.
Ständigt på väg mot något nytt.
Men alltid med församlingen
närmast hjärtat. Den 24 augusti
vigs Johan Tyrberg, 50, till biskop
i Lunds stift. Läs mer på www.
svenskakyrkan.se/lundsstift/
biskopsval.

Nytt ansikte

Kimme Fransson, 24,
studerar till präst
och kommer att
göra sin praktik
hos oss i juni.
Han kommer
att medverka
i gudstjänster

lördag 9 augusti kl 18
nosaby kyrka

Musik
från olika
epoker och
världsdelar
Från Sydamerika till Skåne

Krakows Kungliga Akademiska
Stråkorkester under ledning av
Rafał Delekta.
och vid andra tillfällen. Vi hälsar
Kimmie välkommen och önskar
honom lycka till med sina fortsatta
studier!

Verksamhetsstart i höst
KÖRSTARTER

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
26/8 Kördag på Åhusgården kl 10-16
2/9 kl 10.30-11.45
Con Brio (5-7 år)
27/8 kl 16.30-17.30 (OBS! Ny tid.)
Con Affetto (8-13 år)
27/8 kl 17.30-18.30 (OBS! Ny tid.)
Andrum (blandad kyrkokör)
28/8 kl. 19-21.00
Ungdomskör
Är du intresserad av att sjunga i
vår ungdomskör? Kontakta Urban
Rosengren!
Vi söker nya medlemmar till alla
våra körer. Vill du vara med eller har
frågor? Kontakta någon av våra
musiker Ingela Sturesson Carlsson
eller Urban Rosengren.

BARNVERKSAMHETEN

Vissa förändringar kommer att
ske! Se vår hemsida eller ring
expeditionen för mer info efter
sommaren!

SOPPLUNCHER

Följande tisdagar kl 12 serveras det
soppluncher anordnade av Nosaby
församlings diakoniverksamhet,
Damklubben samt frivilliga. Kostnad
40 kr. Överskottet går till Svenska
kyrkans internationella arbete (ACT).
Gamla Prästgården, Österslöv
2/9, 16/9, 30/9

Kyrkans damklubb
Församlingsgården Nosaby
Damklubben är en fristående
förening i intressegemenskap med
Nosaby församling.
Måndagar 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 kl 17-19
(OBS! Ny dag)

Fjälkestads kyrka 9/9, 23/9, 7/10

Vi hälsar nya och gamla medlemmar
välkomna! Kontakta diakon Mia
Snecker om du är intresserad!

Församlingsgården Nosaby
14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11

Torsdagsträffar
Fjälkestads kyrka

ÖVRIGT
Besöksgruppen
Vi träffas en gång i månaden,
anordnar aktiviteter och besöker
människor som vill ha lite sällskap
ibland. Vi träffas följande datum i
höst: 20/8, 16/9, 15/10, 26/11, 17/12
Kontakta diakon Mia Snecker om du
är intresserad av att vara med i vår
grupp, eller om du själv vill ha besök
av oss.
Diskussionsgrupp
Församlingsgården Nosaby
Diskussioner om tro och liv startar
i september. Kontakta Elisabeth
Ivarsson för mer info.

Kl 12.00 med mat, underhållning
och kaffe. Kostnad 40 kr.
4/9 Eva Lisa Lennartsson berättar
om Britt G Hallqvists liv och diktning.
Ingela S Carlsson vid pianot.
Gamla Prästgården, Österslöv
Kl 13.30 med kaffe, kaka och
underhållning. Kostnad 20 kr.
11/9 Görel R Morin berättar om
minnesmottagningen.
Senare träffar presenteras i
kommande Spiran.
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Välkommen på gudstjänst!
JULI

JUNI

lördag 21 juni
midsommardagen

18.00 Musikgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson/
Kimmie Fransson
Annie Svensson
söndag 22 juni
johannes döparens dag

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson/
Kimmie Fransson
söndag 29 juni
2:a söndagen
efter trefaldighet

9.30 Mässa
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
/Kimmie Fransson
Kyrkogårdsvandring, kaffe

Nosaby kyrka är
tillfälligt stängd
Nosaby kyrka är helt
stängd på grund av
renovering under tiden
16 juni – 6 juli.

söndag 6 juli
3:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Mässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 13 juli
4:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Conny Gavestål
söndag 20 juli
apostladagen

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 27 juli
6:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

AUGUS TI

söndag 3 augusti
kristi förklarings dag

9.30 Mässa
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 10 augusti
8:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Mässa
Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander
söndag 17 augusti
9:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Rune Arvidsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Rune Arvidsson
söndag 24 augusti
10:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Mässa
torsdag 28/8 • furuboda

Gemenskapsdag

Gemensam avresa från församlingen.
Vi börjar med lunch kl 12 i Furuboda och därefter
förflyttar vi oss till strandstugan vid havet där
vi ägnar eftermiddagen åt det goda samtalet
och intar eftermiddagskaffe. Därefter hemfärd.
Kostnad 120 kr/person. Anmälan till pastorsexpeditionen, 044-190970, senast den 10 augusti.

Nosaby kyrka
Göran Mellander
söndag 31 augusti
11:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Conny Gavestål

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Conny Gavestål

Hjärtligt välkomna!
önskar Mia Snecker, diakon
Ann-Britt Lindgren, diakoniassistent

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

SEPTEMBER

söndag 7 september
12:e söndagen
efter trefaldighet
hemvändardag

11.00 Mässa
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Allsångarna
söndag 14 september
13:e söndagen
efter trefaldighet
diakonins dag

11.00 Mässa
Fjälkestads kyrka
Mia Snecker,
Göran Mellander,
Allsångarna
Smörgåstårta
söndag 21 september
14:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
Kaffe. Second hand,
se separat annons

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Konfirmandstart
söndag 28 september
15:e söndagen
efter trefaldighet

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
lördag 20/9 kl 12
nosaby kyrka

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

