Nor-Segerstads församlings
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Nära Dig och Nära Gud

Allt har sin tid
Allt har sin tid, står det i Predikaren i Gamla Testamentet. Det är
ord jag har levt med hela denna vår, då Corona-pandemin har
förändrat vår vardag och ställt mycket av vårt vanliga liv på paus.
Självklart har vi förståelse för att vissa saker av vår ändrade
vardag har en positiv effekt, såsom miljön som varit behjälplig av
att vi inte har rest lika mycket som vi brukar. Men för de flesta av
oss är det första vi tänker på när vi reflekterar över pandemins
effekter de personliga förluster och förhinder vi drabbats av.
Längtan efter att få träffa och krama om nära och kära gör nästan
ont att tänka på. För alla som förlorat någon eller något, såsom
arbete, inkomst eller sysselsättning är det första tanken. Och
precis som vi trotsigt brukar utropa ”Fuck cancer” när vi talar om
cancerns hemska framfart vill man bara få ropa ”Fuck Corona”.
Men det hjälper liksom inte att bara vara arg och säga så.
Men jag har funnit tröst i de gamla orden i Predikaren kapitel 3.
Att allt har sin tid. Precis som att det finns tid för att bygga upp,
så finns tid för att bryta ner. Alla de motsatsorden - bygga upp
och bryta ner, älska och hata, tid för famntag, tid för att avstå från
famntag är ord där vi helst vill slippa den ena sidan. Men vi vet
att det alltid har varit så att det funnits tider då vi måste arbeta
hårt för att sedan få tider då vi vilar, tider då allt har varit
uppochner och osäkert för att sedan få tider då saker ordnar upp
sig.
Förutsättningen för att kunna bygga upp saker brukar vara att
man först river ner och gör plats för det nya som ska komma.
Men det är en stor skillnad när de sakerna får sin balans för att
man planerar för det. En helt annan när världen helt oförberett
bara vänder uppochner på allt och de vardagsrutiner vi har helt
plötsligt måste ersättas av andra helt ovälkommet. Men orden
tröstar just för att nu har vi varit inne i den ”jobbiga listan” av
vad som har sin tid ett bra tag och inget består för evigt (bortsett
Guds Ord och kärleken).
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Denna jobbiga tid kommer att ta slut. Denna jobbiga tid kommer
snart att ha passerat och tiden då vi åter kan få ta i famn
kommer. Tills dess finns det många saker vi kan passa på att
göra som man annars skjuter lite på för att det är roligare att få
umgås och vara nära de vi tycker om.
Själv har skogen, som för mig alltid är viktig men i vanliga fall
även har kunnat tänkas på som ”den står där imorrn med” blivit
min plats. Jag har snubblat mig fram på nya områden som jag
tidigare inte har gått och fått nya smultronställen
(eller blåbärställen). Jag har testat att lia hö och lär mig mer och
mer om naturens stora gåva till oss från Gud. Varenda dike eller
fält har sina ”guldgruvor” av växter som är till nytta och glädje om vi tar oss tid att se!
Allt har sin tid och alla tider har något gott att se och ta vara på
om vi öppnar våra sinnen och våra hjärtan för det.
/Maria Carlsson, komminister i Nor-Segerstads församling
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Längtan
Det blir väldigt tydligt hur mycket som sker i församlingens regi i
vårt samhälle nu när inget är som vanligt i och med den pandemi
som härjar i vår värld. Vi är vana att ha mycket verksamhet. Nu
längtar vi efter varandra, efter verksamheter, vi längtar efter
samvaro, vi längtar efter att allt ska bli normalt och som vanligt.
Men blir det som det alltid varit igen? Det kanske inte är
meningen. Nu är det kanske tid för lite nytt.
Vad får vi för erfarenheter efter en så annorlunda tid? Vad är
viktigt? Vilka aktiviteter ska vi satsa på? Det vi vet är att vi
längtar efter att få samlas på ett eller annat sätt så småningom
igen. I skrivande stund står det mesta stilla i väntan på
förändring. I väntan och längtan på besked med direktiv om hur
vi ska förhålla oss i fortsättningen.
Tills all verksamhet kan ”dra igång” så har vi gudstjänster som
vanligt. I Nors kyrka, Segerstads kyrka och Sockenstugan varvat
med en del friluftsgudstjänster finns möjlighet att samlas. Det är
gott om utrymme, vi håller avstånden som krävs och följer
naturligtvis FHM:s riktlinjer om antalet medverkande.
Känn dig varmt välkommen till Nor-Segerstads församlings
gudstjänster.
Aktuella datum finner du i kyrkfönstret, på hemsidan, facebook
och GV-nytt.
Hoppas vi ses!
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Öppen kyrka
Det har nog inte undgått någon att Nors kyrka tagits i bruk efter
den omfattande renoveringen. Vi har haft en fin sommar med
många besök i kyrkan när vi haft öppet måndag-onsdag på lite
olika tider. Många har uttryckt glädje dels över att kyrkan kan
användas igen efter att den varit stängd under renoveringen,
men också uppskattning över hur vacker och mera praktiskt
användbar Nors kyrka är.
Det har getts möjlighet att delta i andakter men också ett enkelt
fika. Borden som numera finns i bakre delen av kyrkorummet är
placerade så att man kan sitta med det avstånd som krävs i tider
där Covid -19 är så centralt i allas våra liv.
Som diakon är jag så tacksam för de fina samtal och möten som
uppstått under sommaren, just i kyrkan eller ute på kyrkogården.
Det visar att kyrkan är en viktig plats och rummet perfekt för
mellanmänskliga möten och samtal. Det ska bli spännande att
förlägga mer av min tid i kyrkan. Är du i behov att ha någon att
samtala med är du alltid välkommen att höra av dig till mig.
Jag har naturligtvis tystnadsplikt och finns just för dig.
Diakon Carina Arpi
054- 22 44 029 eller carina.arpi@svenskakyrkan.se
Från september kommer vi ha Öppen kyrka i Nors kyrka under:
måndagar, 13-17 med diakon på plats samt
onsdagar 9-12 med präst på plats
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Behöver du någon att prata med?
I församlingen finns såväl präster som diakon att söka upp om
man behöver någon att prata med. Du kan alltid höra av dig så
kommer vi överens om det sätt som är möjligt att träffas på. Man
kan träffas ute på någon plats som känns bra, promenera och
prata. Det finns olika rum att tillgå; samtalsrum och kyrkorummet.
Vi finns här för dig.
Diakon Carina Arpi 054-22 44 029
carina.arpi@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Pär Lundberg 054-22 44 023
par.lundberg@svenskakyrkan.se
Komminister Maria Carlsson 054-22 44 030
maria.a.carlsson@svenskakyrkan.se

Historia
Att få försjunka ner i historiska dokument är något jag kommit att
tycka är väldigt spännande och intressant. Vi har gott om
dokumentation gällande Norsbygden.
I Carl Mellqvist bok om Nors socken finns mycket dokumenterat
och längst bak i hans epilog fann jag följande fina dikt som
sammanfattar kärlek för vår bygd.
Här våra fäder obygden röjde
redan i forntid, den hävden ej når.
Följande släkten fortsatte verket,
odlad blev bygden, vi nu kallar vår.
Aldrig förbleknar hembygdens minnen,
marken, dem gömmer, oss alltid är kär.
Skogsklädda åsar, hemmen och kyrkan,
allt vi här se, vår hembygd, det är.
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/Diakon Carina Arpi

Nors kyrka
Bild från återöppning Nors kyrka 31 maj 2020, samt bilder efter
nyrenoveringen av kyrkan.
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Vad händer i församlingen?
5/9
Lördag
18.00 Helgmålsbön i Nors kyrka.
6/9
Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka. Diakonins dag.
Konfirmandinskrivning.
7/9
Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.

13/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka.
14/9 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
16/9 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
20/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
9-10 Kyrkfrukost i Sockenstugan.
11.00 Gudstjänst/mässa i Nors kyrka.
21/9 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
23/9 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
27/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka.
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Med reservation för ändring

9/9
Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.

28/9 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
29/9 Tisdag
08.45 Gudstjänst/mässa med enkel frukost i Åstorpsgården.
30/9 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
3/10 Lördag
18.00 Helgmålsbön i Nors kyrka.

5/10 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
7/10 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
11/10 Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst för små och stora i Åstorpsgården.
12/10 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
14/10 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
18/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet
9-10 Kyrkfrukost i Sockenstugan.
11.00 Gudstjänst/mässa i Nors kyrka.
19/10 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
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Med reservation för ändring

Med reservation för ändring

4/10 Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst/mässa i Nors kyrka.

21/10 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
25/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka.
26/10 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
27/10 Tisdag
08.45 Gudstjänst/mässa med enkel frukost i Åstorpsgården.

30/10 Fredag
10-18 Gravvårdsdag vid Nors kyrkogård. Öppet hus i
Sockenstugan med våfflor.
13-16 Gravvårdsdag vid Segerstads kyrkogård. Enkelt fika i
vapenhuset i kyrkan.
31/10 Alla helgons dag
11-16.45 Gravvårdsdag vid Nors kyrkogård. Öppet hus i
Sockenstugan med våfflor.
17.00 Minnesgudstjänst i Nors kyrka.
1/11 Söndagen efter alla helgons dag
11.00 ”Ord och ton till tröst” i Segerstads kyrka.
7/11 Lördag
18.00 Helgmålsbön i Nors kyrka.
8/11 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst/mässa i Nors kyrka.
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Med reservation för ändring

28/10 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.

9/11 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
11/11 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
15/11 Söndagen före Domssöndagen
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka.
16/11 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.

22/11 Domssöndagen
9-10 Kyrkfrukost i Sockenstugan.
11.00 Gudstjänst/mässa i Nors kyrka.
23/11 Måndag
13-17 Öppet i Nors kyrka.
24/11 Tisdag
08.45 Gudstjänst/mässa med enkel frukost i Åstorpsgården.
25/11 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.
29/11 Första söndagen i advent
11.00 Adventsgudstjänst i Nors kyrka.

Vi planerar att starta upp vår verksamhet under hösten,
kanske i lite annorlunda format utifrån myndigheternas
rekommendationer.
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Med reservation för ändring

Med reservation för ändring

18/11 Onsdag
9-12 Öppet i Nors kyrka.

Döpta enligt Svenska kyrkans ordning
6/6 Maja Johansson Lurén
26/7 Vilton Rönning Melin

Vigda enligt Svenska kyrkans ordning
23/5
30/5
30/5
16/6
11/7

Anita Östling och Peter Svensson
Sofie Skogström och Mathias Salomonsson
Pernilla Larsson och Christer Jäger
Lena Hagen och Thorbjörn Hagen
Linda Strömbrink och Per Håkan Nord
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Begravda enligt Svenska kyrkans ordning
8/5
14/5
14/5
15/5
29/5
24/6
25/6
3/7
8/7
9/7
17/7
24/7
30/7

Ulf Källback
Margit Eriksson
Karin Nilsson
Uno Elander
Curt Hornwall
Ove Faafeng
Gunde Andersson
Arne Eriksson
Sven Gyltén
Alice Nilsson
Saga Olsson
Allan Vestlund
Gunnar Tholin

Har du behov av att tala med någon?

Som diakon finns jag för den som vill ha någon att samtala med.
Jag har tystnadsplikt. Om du önskar gör jag hembesök.
Mitt tjänsterum finns på Åstorpsgården, men jag
har även tillgång till andra samtalsrum för den
som önskar.
Diakon Carina Arpi, 054-22 44 029
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Barn- och ungdomsverksamheten
Sommaren som gick hade vi verksamhet för barn och unga. På
grund av coronaepedemin höll vi till utomhus.
Veckorna 25-28 fanns vi på Åstorpsgården, i Sjösalaparken och
på Sjösala fritidsgård. Vi har pysslat, lekt, badat (i balja), varit i
lekparken och fikat.
Vi har även haft besök av Chess och Rasmus vid tre tillfällen.
Chess och Rasmus är två jättesnälla ponnyer som tåligt lät sig
klappas, borstas och ridas.
STORT TACK Gertrud och Cia, för er tid och ert engagemang! Ni
har gjort många barn lyckliga i sommar!
Vi tackar alla små och stora som kom till oss och var med på
sommarens aktiviteter!
Kristina och Tine
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Höstens barnverksamhet kommer att se ut så här:
Må: 13.20-15.00 Miniorer Förskoleklass
Må: 15.30-17.00 Miniorer Åk.2
On: 13.20-15.00 Miniorer Åk.1
On: 15.30-17.00 Miniorer Åk.3
To: Torsdagshäng för Åk.4 och uppåt, från skolans slut till 18.00   
Vi anpassar tiderna efter skolschemat.
Vi har även Sjunga-Gunga, spädbarnsrytmik för barn 0-12
månader med vårdnadshavare. Dag och tid meddelas senare.
VÄLKOMNA!
Tine och Kristina
Anmälan på mail till: tine.lanfer@svenskakyrkan.se.
För att kunna delta i vår verksamhet krävs att ni lämnar in ett
GDPR-godkännande annars kan man tyvärr inte delta!
GDPR-lapp finns med i utskicket som kommer i slutet av
augusti.
För Torsdagshäng har vi ingen anmälan, det krävs heller ingen
GDPR-lapp eftersom det är öppen verksamhet.
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Helgmålsbön
Första lördagen i varje månad kl 18.00 inbjuder
vi till Helgmålsbön i Nors kyrka.
Vi startar i september.
5/9 – En stund med ”Läsarsånger”
3/10 – INSPIRATIONSKONSERT med och för
fiol och piano
Piano: Caroline Grundström
Fiol: Åsa Grumer
7/11 – Körgrupp från församlingens körer.
Varmt välkommen!

Kyrkfrukost
Några söndagar under hösten tänkte vi träffas
för en gemensam enklare frukost och en intressant
gäst i anslutning till gudstjänsten.
I skrivande stund och under rådande omständigheter
med Covid-19 så kan vi inte vara så exakta men kommande
söndagar finns inplanerade och vi hoppas kunna genomföra dem
med frukost:
Nors sockenstuga kl. 9.00- 10.45. Gudstjänsten börjar 11.00.
20/9, 18/10, 22/11
För att säkerställa FHM:s restriktioner ber vi er att anmäla om ni
vill delta. Senast torsdag 17/9 pastorsexp. 054-22 44 020
(Det går bra att anmäla på telefonsvararen också).
Epost: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se
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Sjung i kör i vår
församling
När detta skrivs vet vi ännu inte hur höstens körövningar kommer
att se ut men trots det så vill vi inbjuda till våra olika körer.
Välkommen i den kör som du tycker passar dig.
Kyrkokören övar på onsdagar kl. 18.30 – 20.30 med start den
2 september.
Alla-Kan-Sjungakören sjunger på tisdagar kl. 18.00 – 19.30
med start den 1 september.
Luciakören, för barn och ungdomar från åk 4 och uppåt. Dag
och tid meddelas senare. Se församlingens annons i GV-nytt.
Miniorkören, för barn från åk 0 – 3, övar på onsdagar kl. 17.15 –
18.00 med start den 14 oktober.
Samtliga körer träffas i Åstorpsgården.
Det finns många studier som visar att vi mår bra av att sjunga –
om vi gör det i grupp så mår vi ännu bättre. Därför är just du
välkommen! Det finns plats för dig!
För mer information och anmälan kontakta kantor Karin Milton
054-2244027.
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Vanvårdad Gravplats

Vi kommer att se över uppenbart vanvårdade gravplatser på
kyrkogårdarna. De är iögonfallande och bidrar till ett ovårdat
intryck av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren är skyldig enligt
begravningslagen att hålla gravplatsen ”i ordnat och värdigt
skick”.

Hjälp

Vi har satt ut skyltar på gravar som saknar gravrättsinnehavare.
Om du som besöker våra kyrkogårdar har fått en skylt på din
anhörigs grav, ta med dig skylten och ring oss!
På skylten står gravens kvarter och nummer. Det är inte förenat
med någon kostnad. Skötsel- och planteringsavtal upphör om
ingen gravrättsinnehavare finns.
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Prislista gravskötsel mm.
Gravskötsel/år                                                 		
Plantering/år normalrabatt
		
Penséer                                                           		
Endast trimning av gräs, säsong                        

600 kr
160 kr
15 kr/st
100 kr

Köp av planteringslåda
60x30 cm                                                        		
Planteringslåda inkl. montering                        		

1 000 kr
1 100 kr

Nytt:
Nu kan ni också teckna paketavtal på
skötsel/plantering + vinterkrans + ljus vid
allhelgonahelgen						 950 kr
Under skötselsäsongen maj-september ingår i skötselavtalet:
* Gödning och vattning vid behov
  * Rensning och grästrimning var 14:e dag
  * Allmän tillsyn varje vecka
Vi kan erbjuda följande höstdekorationer:
Krans eller tova
		 220/170 kr/st
Ljung                                                         		
60 kr/st
Granris                                                     		 90 kr
Övriga tjänster:
Tändning av gravljus (inkl.ljus) vard.              		
Tillägg för extra ljus/st                                 		
Tvättning av gravsten, mindre                    		
Tvättning av gravsten, större                        		
Övriga arbeten kr/timme                             		

60 kr
20 kr
300 kr
600 kr
300 kr

Återanvändning av gravstenar
(på vissa äldre kvarter)
När en gravplats med gravsten återgår till kyrkogårdsförvaltningen kan den upplåtas till en ny innehavare. Befintlig
gravsten omarbetas då istället för att hamna i stenkross.
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Segerstads församlingshem
Vid kommunreformen 1971 så överlämnade Segerstads landskommun
till Segerstads Hembygdsförening äganderätten till Hanevik 1:3, det
tidigare kommunalhuset.
I oktober 1977 beslutade Hembygdsföreningen att Segerstads
församling fick överta fastigheten för att användas som församlingshem med tillträde för dop, bröllop, begravning, och föreningar.
Under åren har vi investerat och underhållit fastigheten, sett till att våra
hyresgäster har haft en bra boendemiljö.
Inom Nor-Segerstads församling så har vi ett ansvar för fastigheter,
kyrkor och ekonomi. En lokalförsörjningsplan har påbörjats och ska
vara klart till 2022 enligt Svenska kyrkans riktlinjer. Det betyder b.la att
kyrkobyggnader som inte regelbundet används kan överlåtas.
Befolkningsunderlaget minskar och vi märker att fler tar ställning för att
lämna Svenska Kyrkan och som följd en minskad ekonomi.
Kyrkorådet tog upp ärendet om en eventuell försäljning av församlingshemmet under hösten 2018. Information har getts till våra boende och
Hembygdsföreningen. I februari 2020 kontaktade vi fastighetsmäklare
och har nu kommit så långt att en försäljning snart är klar.
För en del kan det kännas som om församlingen sviker sina
medlemmar genom en försäljning.
Vi eftersträvar en ekonomi i balans, där Nor-Segerstads församling
ska kunna fortsätta vara en egen församling även i en framtid, samt att
kunna behålla personal och utveckla verksamhet istället för att satsa
på underhåll av byggnader.
I samband med försäljning kommer vi också att arbeta med att titta på
möjligheter till förändring av kyrkorummet i Segerstads kyrka för mer
flexibilitet av användandet.
Vår uppgift är att sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även
när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna blir mindre.
Kyrkorådets ordförande
June Sandberg

