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Pippi på besök vid
våravslutningen 17 maj
i Nosaby kyrka.
gunilla aquilon elmqvist,
vår nya kyrkoherde:

– Vår uppgift som kristna
är att arbeta ute i världen,
det är där vi är kristna.
se sid 2

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
Elin Hansson assistent vikarie
elin.l.hansson@svenskakyrkan.se

församlingsverksamhet

Göran Mellander kyrkoherde t.o.m 14/8
Direktnr: 044-19 09 71
Mobilnr: 0702-95 50 29
goran.mellander@svenskakyrkan.se
Gunilla Aquilon Elmqvist kyrkoherde
fr.o.m 15/8
Direktnr: 044-19 09 71
gunilla.aquilon.elmqvist@
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
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 församlingspedagog
Direktnr: 044- 19 09 76, 044-19 09 79
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

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
Andrine Crispin Johansson assistent
barnverksamheten, lokalvårdare
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Jag tänker att vi alla
är robotgräsklippare…

jag heter Gunilla Aquilon Elmqvist och kommer att börja min tjänst
som kyrkoherde i Nosaby församling i mitten av augusti. Mina rötter har
jag i Karlshamn men bor sedan fem år tillbaka i Hörvik på Listerlandet.
Senast har jag arbetat som sjukhuspräst i Kristianstad och dessförinnan
har jag varit kyrkoherde i Norra Åsums församling.
Jag ser mycket fram emot att lära känna församlingsbor och medarbetare och att tillsammans fortsätta att bygga församling i Nosaby. I skrivande stund håller jag på att avsluta mitt arbete på sjukhuset för att gå
på ett långt sommarlov innan de nya arbetsuppgifterna tar vid i Nosaby.
Min sommarsemester brukar jag tillbringa i min trädgård i Hörvik.
och när vi ändå är inne på trädgårdsspåret vill jag ge er en bild av
vad det för mig innebär att leva som kristen. Jag tänker att vi alla är
robotgräsklippare.
Vår uppgift som kristna är att arbeta ute i världen, det är där
vi är kristna. Alla har vi olika uppgifter som vi är kallade till. Våra
gräsmattor ser olika ut. Men det är dem vi ska klippa. Vi ska inte stanna
i dockningsstationen, den är till för att vi ska kunna ladda våra batterier.
Kyrkan är vår dockningsstation, här träffas vi för att hämta kraft i
gemenskapen, i bönen, i bibelberättelserna och nattvarden.
När jag är undersköterska, hantverkare, pensionär, lantbrukare, präst
eller elev så är jag en del av Guds plan. När jag som undersköterska
behandlar människor som står inför döden med respekt eller när jag som
hantverkare bygger ett hus där unga och gamla ska finna värme och
gemenskap, då utför jag Guds verk. Eller när jag som elev är en bra kompis och står upp för den som är utanför då gör jag det på Guds uppdrag.
ibland glömmer vi kanske bort att docka in på nytt, våra batterier tar
slut, vi faller omkull mot en sten. Vi tror att vi klarar oss själva. Ibland
kör vi fast och behöver att någon vänder oss rätt
när vi kört vilse. Varje söndag träffas vi i våra
kyrkor i Nosaby församling. Vi är olika men har
ett gemensamt; vi behöver Gud och varandra för
att leva ett liv som Jesus vill. När vi skiljs åt efter
vår gudstjänst så går vi var och en ut i världen
som dem vi är med våra gåvor. Gudstjänsten tar
inte slut, det är där den börjar, vi säger; låt oss gå
i frid och tjäna Herren med glädje.
Gunilla Aquilon Elmqvist,
kyrkoherde

Vi behöver dig!
Koka soppa, baka kaka,
koka kaffe....
Ring diakon Mia!

Österslövs kyrka
är tillfälligt stängd
Med anledning av renovering
under tiden 29 juni–31 juli.

Välkommen du också! Nosaby Damklubb
Är du nyfiken på frågor som
rör kristen tro, livsåskådning,
gudstjänst, etik, olika samfund och
religioner? Då är du välkommen
till våra samtalsgrupper! Vi
träffas en gång i månaden; en
grupp på tisdagkvällar och en
på onsdagkvällar. Hör av dig till
komminister Elisabeth Ivarsson för
mer information och anmälan.

Konfirmand 2015/2016
Alla ungdomar födda 2001 och
som tillhör Nosaby församling
kommer att få brev hem med
inbjudan till konfirmation. Om
du inte är tillhörig församlingen,
eller av annan anledning inte
fått något brev är du naturligtvis
ändå välkommen! Hör av dig
till församlingspedagog Natalia
Strömberg för mer information.

På Damklubbens årsmöte
beslutade man att det var dags
att lägga ner verksamheten efter
många års engagemang. Dessa
damer har lagt ner mycket
ideell tid på en mängd trevliga
aktiviteter i församlingen. De
har t ex arrangerat soppluncher,
insamlingar, fester och kyrkkaffe.
Deras arbetsinsatser har
varit stora och välbehövliga och
Nosaby församling vill härmed
framföra ett varmt tack för all
hjälp samt för allt gott som gjorts
för både våra församlingsbor
och människor i andra delar av
världen.
Kyrkorådet,
kyrkoherde Göran Mellander,
diakon Mia Snecker

lördagar kl 12
12/9, 24/10, 21/11, 5/12
nosaby kyrka

Lördagsmusik

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

Höstens aktiviteter i församlingen
BARNVERKSAMHETEN

Församlingsgården Nosaby
Öppen verksamhet
Startar vecka 35. Ingen föranmälan
krävs.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik 0-1 år
Startar vecka 36. Obs! begränsat
antal platser.
Onsdagar kl 9-11
Anmälan till natalia.stromberg@
svenskakyrkan.se

KÖRSTARTER

SOPPLUNCHER

Fjälkestads kyrka
Måndagar kl 12: 21/9, 19/10, 23/11
Gamla Prästgården, Österslöv
Måndagar kl 12: 28/9, 26/10, 30/11
Församlingsgårde Nosaby
Tisdagar kl 12: 20/10, 27/10, 3/11,
10/11, 17/11, 24/11
I samband med soppluncherna
kommer vi under hösten att
uppmärksamma att Frälsarkransen
fyller 20 år och detta kommer därför
att bli temat för våra andakter dessa
dagar.

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
25/8 Kördag på Åhusgården. Ring
Ingela för info.
1/9 kl 10.30-12.00
Con Brio (5-7 år)
26/8 kl 16.30-17.30
Con Affetto (8-13 år)
26/8 kl 17.30-18.30
Andrum (blandad kyrkokör)
27/8 kl 19.00-21.00

MÅNDAGSCAFÉ

Församlingsgården Nosaby
7/9 kl 14: Mikael Brorsson spelar
dragspel.

Besök vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/nosaby

BESÖKSGRUPPEN

Vi träffas en gång i månaden,
anordnar aktiviteter och besöker
människor som vill ha lite sällskap
ibland. Vi träffas följande datum i
höst kl 10-12: 14/9, 12/10, 9/11, 7/12
(OBS! kl 11-13 sista gången).
Kontakta diakon Mia Snecker om du
är intresserad av att vara med i vår
grupp, eller om du själv vill ha besök
av oss.

TORSDAGSTRÄFFAR
Röetveds missionsgård
3/9 kl 12: Dan-Inge Ohlsson
sjunger och spelar.
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka, 40 kr.

Gamla Prästgården, Österslöv
10/9 kl 13.30: Leif Axelsson
underhåller med musik.
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
Senare träffar presenteras i
kommande nummer av Spiran.
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Välkommen på gudstjänst!
JUNI

lördag 20 juni
midsommardagen

18.00 Musikgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Rune Arvidsson
Annie Svensson
söndag 21 juni
johannes döparens dag

11.00 Mässa

JULI

söndag 5 juli
apostladagen

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander
söndag 12 juli
6:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Rune Arvidsson

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

söndag 28 juni
4:e söndagen efter
trefaldighet

söndag 19 juli
kristi förklarings dag

9.30 Gudstjänst

Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson

Österslövs kyrka
Rune Arvidsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Rune Arvisson

9.30 Gudstjänst
11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
söndag 26 juli
8:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

AUGUS TI

söndag 2 augusti
9:e söndagen efter
trefaldighet

söndag 6 september
14:e söndagen efter
trefaldighet

9.30 Mässa

11.00 Mässa
Avtackning av
kyrkoherde

Österslövs kyrka
Rune Arvidsson

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Rune Arvidsson
söndag 9 augusti
10:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Mässa

Avtackning

Mässa med avtackning av kyrkoherde Göran Mellander.
Musikalisk medverkan av körerna Andrum och
Allsångarna.
Efter mässan inbjudes alla till samkväm i
församlingsgården.

Mottagande

Högmässa med installation av församlingens nya
kyrkoherde Gunilla Aquilon Elmqvist. Körerna Andrum,
Allsångarna och Con Affetto medverkar samt
kontraktsprost Pia Wiktors och representanter från
Lunds stift.
Efter högmässan inbjudes alla till samkväm i
församlingsgården.

söndag 13 september
15:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Högmässa
Kyrkoherdeinstallation
Nosaby kyrka
Se separat annons nedan.

söndag 16 augusti
11:e söndagen efter
trefaldighet

söndag 20 september
16:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

16.00 Musikgudstjänst

9.30 Mässa
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

söndag 23 augusti
12:e söndagen efter
trefaldighet

söndag 27 september
17:e söndagen efter
trefaldighet

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Mia Snecker
Natalia Strömberg
Konfirmandstart

söndag 30 augusti
13:e söndagen efter
trefaldighet

11.00 Mässa
diakonins dag

söndag 13 september kl 11.00 • nosaby kyrka

Nosaby kyrka
Se separat annons nedan.

Nosaby kyrka
Göran Mellander

9.30 Gudstjänst
söndag 6 september kl 11.00 • nosaby kyrka

SEPTEMBER

Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson
Mia Snecker
Sång av Ingela S Carlsson
och Elisabeth Ivarsson
Kaffe

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

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

