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Hej alla barn och föräldrar!
välkomna till höstens barnverksamhet!

KOM OCH SJUNG!

Nystart för ungdomskör

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
Jennifer Sjöström assistent deltid
jennifer.sjostrom@svenskakyrkan.se

församlingsverksamhet

Göran Mellander kyrkoherde
Direktnr: 044-19 09 71
Mobilnr: 0702-95 50 29
goran.mellander@svenskakyrkan.se
Elisabeth Ivarsson komminister
Direktnr: 044-19 09 72
Mobilnr: 0702-89 95 34
elisabeth.ivarsson@svenskakyrkan.se
Mia Snecker diakon
Direktnr: 044-19 09 73
Mobilnr: 0733-68 96 95
mia.snecker@svenskakyrkan.se
Ann-Britt Lindgren assistent
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
Emma Strömberg vik. pedagog
Direktnr: 044-19 09 79
Mobilnr: 0721-60 71 24
emma.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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Ansvarig utgivare: Göran Mellander
Redaktion: Elisabeth Ivarsson,
Yvonne Sten och Inger Gadd
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Livet är NU.

i skrivande stund är det fortfarande högsommar. Det är mitt i juli och
semesterfirandet är i full gång. Det finns mycket som är positivt med
sommaren; sol, värme, ledighet… men en annan mycket viktig sak under
sommarmånaderna är Sommarpratarna på P1. Klockan 13.00 (eller när
som helst på dygnet, med hjälp av den nya tekniken…) drar det igång.
Någon kändis inom kultur, sport, finansvärld eller akademi berättar,
under 90 minuter, om något som hen finner viktigt att berätta om för oss
som bänkat oss framför radioapparaterna. Ofta blir det en blandning
av glimtar från personens jobb och privatliv, någon slags livsreflektion,
gärna kopplad till personens tankar kring andlighet och ibland också
någon resa som betytt särskilt mycket. Kort sagt så handlar dessa 90
minuter om ett stycke liv. Om då, nu och framtid.
för ett par dagar sedan började jag fundera över vad jag skulle
berätta om jag fick möjlighet att vara ”Sommarpratare”. Först tänkte jag
att jag inte har något att berätta som skulle vara intressant under hela
90 minuter. Sedan började jag fundera och kunde med lätthet konstatera
att jag hade fel. Alla vi människor har något att berätta. Våra liv kan
med lätthet fylla upp 90 minuter. Vi har erfarenheter som kan betyda
något också för andra. Vi har varit med om saker som kan berätta
något viktigt för någon annan. Även om man inte är en framgångsrik
vetenskapsman, populär musiker eller driven politiker så har våra liv
ändå betydelse.
Våra livs egentliga betydelse ligger ju, som bekant, inte i våra
prestationer utan det är just våra liv som i sig är en erfarenhet. En
erfarenhet av kärlek, svek, förluster, sorg, glädje, gudsnärvaro, känsla
av gudsfrånvaro, ensamhet, gemenskap, framgång och motgång…
Som en av årets sommarpratare, Louise Linder, kyrkoherde i
Kungsholms församling i Stockholm, uttryckte det: ”Livet är NU.
Alla NU staplade på varandra. Det är det som är livet.”.
mitt i livet, mitt i alla våra NU, finns Gud
som det nav kring vilket ALLTING kretsar.
I varje NU finns Gud med. Alla har vi olika
uppfattningar om, känslor kring, upplevelser
av eller åsikter om Gud. Kanske är det något vi
skulle kunna våga berätta för varandra om?
Det skulle definitivt kunna fylla 90 minuter!
Med önskan om en välsignad hösttid.
Elisabeth Ivarsson, komminister

söndag 17/11 kl 11.00, nosaby kyrka

Orgelinvigning

Orgeln är en digitalorgel från den amerikanska orgeltillverkan Allen.
Den är tänkt att kopplas samman med kyrkans befintliga piporgel
och kommer då att bli ett av kontraktets mest magnifika
konsertinstrument. Församlingens organist, Urban Rosengren,
visar prov på orgelns många olika uttrycksmöjligheter.

foto elisabeth: maria lundström

Ny ungdomskör!

Sankta Luciakören är för dig som
är 13 år och uppåt. Vi sjunger
Lucia- och julsånger med siktet
inställt på vårt Luciafirande i
Nosaby kyrka. Kontakta Urban
Rosengren för mer information.
Du som sjungit tidigare i kör
hos oss och du som vill börja
sjunga – ni är alla är mycket
välkomna!

Barnverksamheten

Vi har träffpunkter för familjer
med barn i olika åldrar. Hos oss
får barn och vuxna chans att
knyta nya kontakter i en varm och
öppen miljö. Sång, aktiviteter av
olika slag och tillfälle för stillhet
och eftertanke står i centrum.
Välkomna!
Emma och Andrine

Damklubben

– gör som ja’
sjung å va gla’!
ella ivarsson sjunger
i en av våra körer

Vill du vara en del i gemenskapen?
Vi anordnar lotterier, gemenskapsträffar, soppluncher med mera.
Pengarna som vi får in går till
hjälpverksamhet både lokalt och
ut i resten av världen.
Vi behöver dig! Kom och
se vad du kan bidra med. Nya
som gamla medlemmar hälsas
välkomna! Tid och plats hittar du
nedan.

Höstaktiviteter
FÖR BARN

Öppna gruppen
Församlingsgården Nosaby
Måndagar 13.00–15.30
Onsdagar 9.00-11.30
Gamla Prästgården, Österslöv
Tisdagar 13.00–15.30

KÖRSÅNG

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl. 10.30
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 16.00–17.00
Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 17.00–18.00
Sankta Luciakören (från 13 år)
Torsdagar kl 16.30–18.00
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

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 044-19 09 70 eller
kontakta någon av våra
kyrkvaktmästare om du kan
lämna några upplysningar om
detta.

Besök vår hemsida!

www.svenskakyrkan.se/nosaby

ÖVRIGT

Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta Mia Snecker, diakon
Kyrkans damklubb
Församlingsgården Nosaby
Onsdagar kl 17.00
2/10, 6/11, 4/12
Besöksgrupp
Vi besöker människor som vill ha en
vän, ordnar gemenskapsträffar och
har även egna träffar. Låter detta
intressant, eller om du är en av dem
som vill ha besök, kontakta Mia.
Sopplunch
Tisdagar kl 12.00
Kostnad 40 kr, som går till Svenska
kyrkans internationella arbete.
Gamla Prästgården, Österslöv
22/10, 5/11
Fjälkestads kyrka
29/10, 12/11
Församlingsgården Nosaby
1/10, 8/10, 15/10 (OBS! Kl 11.50
denna dag. Allsångarna sjunger.),
22/10, 29/10, 5/11

Torsdagsträff
Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00
Lunch, underhållning och kaffe.
Kostnad 40 kr
3/10 (program ej klart)
7/11 Kören Allsångarna med kantor
Ingela Sturesson Carlsson
Torsdagsträff
Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30
Underhållning och kaffe med kakor
Kostnad 20 kr
10/10 John och Knut sjunger
50-60-talsvisor
14/11 Mikaela och Mikael Brorsson,
sång och dragspel
Kyrkogårdskaffe
Gamla Prästgården,Österslöv
Torsdag 31/10 kl 9.00–16.00
Församlingsgården Nosaby
Torsdag 31/10 kl 10.00-16.00
Fredag 1/11 kl 10.00-15.00
Fjälkestads kyrka
Torsdag 31/10 kl 10.00-16.00
Nosaby församlingsblad nr 2 • 2012 3

Välkommen på gudstjänst!
DECEMBER

SEPTEMBER
söndag 29 september
den helige mikaels dag

9.30 Mässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Familjegudstjänst dopfest/
bibelutdelning
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson.
Con Affetto och Con Brio
OK TOBER
söndag 6 oktober
19:e söndagen efter tref.

9.30 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 20 oktober
21:a söndagen efter tref.

söndag 10 november
24:e söndagen efter tref

söndag 1 december
1:a söndagen i advent

11.00 Gudstjänst
Bibeläventyret

9.30 Mässa

11.00 Gudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Allsångarna, barnkörerna

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson,
Mia Snecker
söndag 27 oktober
22:a söndagen efter tref.

9.30 Mässa
Österslövs kyrka
Elisabeth Ivarsson

11.00 Mässa
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
NOVEMBER
lördag 2 november
alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander
söndag 17 november
söndag före domsöndag

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

14.00 Mässa
dopfest/bibelutdelning
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
söndag 24 november
domsöndagen

11.00 Mässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Monica Johannesson, flöjt

Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Kören Andrum.
Hela kyrkan sjunger.
De äldres fest

söndag 3 november
söndag efter alla
helgons dag

16.00 Adventsvesper

14.00 Familjegudstjänst dopfest/
bibelutdelning

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Monica Johannesson, flöjt

söndag 13 oktober
tacksägelsedagen

11.00 Mässa

Österslövs kyrka
Göran Mellander

18.00 Musikgudstjänst
Fjälkestads kyrka
G Mellander

16.00 Minnesgudstjänst

18.00 Minnesgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Monica Johannesson, flöjt

Dopfest med bibelutdelning
29/9 kl 11.00, nosaby kyrka
13/10 kl 14.00, österslövs kyrka
17/11 kl 14.00, fjälkestads kyrka
På dopfesten i Nosaby framför
barnkörerna Con Brio och Con Affetto
minimusikalen Petrus av Gun-Britt
Holgersson under ledning av
Ingela Sturesson Carlsson.

lördag 30 november
Fjälkestads kyrka
Elisabeth Ivarsson
Kaffe
Reservation för ändringar,
Kristianstadsbladets predikoturer
gäller. För löpande information:
svenskakyrkan.se/nosaby

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Elisabeth Ivarsson
Kören Andrum. Kaffe

18.00 Musikgudstjänst
Nosaby kyrka
Åhus manskör

5/12 kl 12.00
fjälkestads
kyrka
Fjälkestads
pensionärer inbjudes till

Julfest

Vi börjar med gudstjänst
i kyrkan och därefter
bjuds det på julmat,
underhållning och trevlig
gemenskap i det fina
vapenhuset.
Välkomna!
Stiftelsen Sigrid
och Oscar Olssons fond
Anmäl: 044-19 09 70,
senast måndag 25/11.

söndag 13/10 kl 11, nosaby kyrka

Hela kyrkan sjunger

Vi firar mässa och kören Andrum och du själv
tillsammans med instrumentalister fyller kyrkan med
psalmer och sånger under ledning av Urban Rosengren.
Liturg Göran Mellander.
därefter fortsätter vi i församlingshemmet med

De äldres fest

Där bjuds det på lunch, underhållning och
trevliga samtal. Anmäl dig på tel 044-19 09 70,
senast fredagen den 4/10.

