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Det är nu det händer
Martin Luther sa: Vår herre har skrivit in löftet om uppståndelse inte
bara i böcker - utan i varje löv i vårsprickning.
Det är nu det händer, nu när vi går mot vår. Löftet om att det kommer
står snart skrivet i naturen. Redan förra veckan noterade jag att
videungen var på väg. De kala grenarna som stått som döda under hela
vintern börjar vittna om liv. Än är det långt kvar till våren, men vi kan
se tecken om att den är på väg, om vi letar. Eller kanske är det just det,
vi behöver inte leta, tecknen kommer till oss när vi minst anar det. Vi
människor har i alla tider varit nyfikna, vi vill veta mer, lära oss mer
och förstå allt. Men med tiden får vi lära oss, att ju mer vi vet och tycks
förstå desto fler frågor kommer och vi inser att det finns ännu mer vi inte
vet. Ibland, ganska ofta, har jag jagat svar och ofta har svaren uteblivit
när jag hetsat runt för att finna dem. Det är frustrerande att inte veta allt.
Jag vill så gärna veta, jag är människa, det ligger i min natur!
Min far har levt ett fantastiskt liv och varit med om många fina saker.
Nu är han gammal och hans kropp har gett upp, smärtan gör sig ständigt
påmind och han kan inte mer än att bara vara i nuet. Jag kommer ihåg
att jag som barn tänkte; Min pappa kan allt, han har svar på alla frågor.
I dag vet jag att det inte är så, även han har många grubblerier. För en tid
sedan sa han till mig: Mia, du säger att det finns ett liv efter döden och
du är så säker, jag skulle så gärna vilja tro. Vilja tro att du har rätt, men
hur vågar man göra det? Varför är allt så fördolt? Hur formulerar man
ett svar på de frågorna? Frågor som handlar om en inre kraft som bara
finns där? Jag skulle kunna svara: Pappa, Du kan läsa svaren i bibeln.
Men svaret finns inte enbart i bokstäverna som formar ord, utan svaret
finns mellan raderna. Svaren kommer när man överlämnar sig till Gud
och låter Jesus vandra vid ens sida. När man inser att man aldrig kommer att veta allt. Det som tycks vara fördolt när man jagar svar, öppnar
upp sig när man slutar leta och plötsligt är allt så klart.
Vi går mot påsk och snart får vi höra om hur Jesus rider in i Jerusalem
på en åsna. Under påskhelgen får vi följa Jesus genom fest, tillfångatagning, korsfästelse och död. Men det slutar inte här. Jesus uppstår och
besegrar döden. Genom denna handling blev det fördolda uppenbart,
Gud försonade världen med sig själv för att vi ska få ett evigt liv. En
välsignad vår önskar jag er alla!
Mia Snecker, diakon

NYA GUDSTJÄNSTTIDER
Från och med mars 2017 firar vi högmässa kl 10
varje söndag. Vissa undantag görs vid speciella
tillfällen som t ex större helger, musikgudstjänster,
konfirmation etc.
Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss!

Namn: Caroline Andersson
Ålder: 27 år
Uppväxt: I Vaggeryd, Småland
Bor: I Lund
Husdjur: Katten Cleo
Intressen: Novellskrivande,
tv-spel och matlagning.
Senast lästa bok: Outlander
av Diana Cabaldon

christer går i pension

välkommen caroline - vår nya pastorsadjunkt

Christer Nilsson, vår vaktmästare i Österslöv sedan många år,
närmare bestämt 14 år, har nu
bestämt sig för att gå i pension.
Christer har varit en stor tillgång
för församlingen och gjort ett
fantastiskt jobb ute på kyrkogården liksom inne i våra kyrkor
vid gudstjänster och vid övriga
förrättningar och träffar. Vi är
många som kommer att sakna
Christer och hans trevliga sätt,
både arbetskamrater och församlingsbor, och vi vill önska honom
all lycka till med sitt ”nya liv”
som pensionär. Ett varmt, hjärtligt och stort tack till Christer
från oss alla! Sv Ps 730

Den 25 juni kommer vår pastorsadjunkt Caroline Andersson
att välkomnas vid högmässan i
Österslövs kyrka. Hon prästvigs
den 11 juni 2017 i Lunds Domkyrka och kommer att vara ett år
hos oss. Här berättar hon lite om
sig själv.
- Jag började studera till präst
som 19-åring, då jag gick Svenska
kyrkans grundkurs i Vadstena.
Därefter började jag studera vid
Lunds universitet.
- Min resa till att bli präst har tagit mig nästan nio år, men under
dessa nio år har jag hunnit re-

flektera, omvärdera och utforska
min tro och Herrens olika vägar.
Studietiden har varit en spännande tid som har gett mig många
erfarenheter och upplevelser.
- Nu har jag blicken vänd framåt
och mot min tid i Nosaby församling. Jag ser fram emot detta
nya kapitel med nyfikenhet inför
alla nya möten och utmaningar
som jag kommer få ha glädjen
att möta. Det är en omvälvande
känsla att nu befinna sig så nära
sitt mål och det är med stor
tacksamhet och glädje som jag
inväntar sommaren.

Cyklar till Paris för Barncancerfonden

Vår vikarierande komminister Kai
Wessberg deltar i projektet Team
Rynkeby, med mål att cykla till
Paris i sommar för att samla in
pengar till Barncancerfonden.
Projektet grundades år 2002, då
11 motionscyklister med anknytning till den danska juicetillver-

karen Rynkeby Foods beslutade
sig för att cykla till Paris för att
få lite motion och se avslutningen
av Tour de France. Utöver målet
att nå Paris, är fokus på att skaffa
sponsorer. Kristianstadslagets mål
är att samla in 2 mkr till Barncancerfonden. ”Under den mörka
årstiden ligger fokus på spinning
och styrketräning”, berättar Kai.
”Vi har även många extrapass
styrketräning, smidighetsträning och cykling när vädret
så tillåter.” Kais fru Lena är med
i serviceteamet, som ser till att
allt fungerar under resan. ”Det
ligger ett stort värde i att få göra
en sådan här resa tillsammans

med sin fru”, säger Kai. ”Inte
minst att dela samma verklighet,
att dela både roliga och kanske
mindre roliga minnen.” Läs mer
om Team Rynkeby Kristianstad
på Facebook eller
www.team-rynkeby.se
Ett stort tack till alla er som gett
ett bidrag! Kai och Team Rynkeby Kristianstad.
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söndag 5 mars kl 10.00
nosaby kyrka

Högmässa

Sopplunch
Soppan, 40 kr, serveras kl 12

med födelsedagsfest
Vi bjuder på smörgåstårta, glädje och kaffe.
Jubilarer kommer att få en inbjudan hemskickad,
men givetvis är alla gudstjänstbesökare välkomna.
Anmälan senast den 24/2 till 044-19 09 70

nosaby församling, vängruppen och
nosaby kyrka och bygd välkomnar till

Kyrkogårdskaffe
gamla prästgården, österslöv
onsdagen den 12/4 kl 10-16
fjälkestads kyrka
onsdagen den 12/4 kl 10-16
församlingsgården nosaby
torsdagen den 13/4 kl 10-16

Gamla Prästgården, Österslöv
måndag 20/3, 10/4, 22/5
Församlingsgården Nosaby
tisdag 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3,
4/4 (kl 11.50 Allsångarna sjunger)
Fjälkestads kyrka
måndag 13/3, 8/5
tisdag 18/4

annandag påsk, 17 april 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: Kai Wessberg

Hjärtligt välkomna in på kaffe, fralla och en trevlig
pratstund. Utställning i Nosaby om bygden.

Nosaby - Kristianstad
Choir & Organ Festival
fredag 2 juni söndag 4 juni
Alla är välkomna till
vår glada musikfest!
Fri entre´
Programmet blir klart
i mitten av maj.

onsdag 7 juni kl 13.00

Sommaravslutning
hos Inka i Hammar
Barnverksamheten och gemenskapsträffarna
har en trevlig dag tillsammans och njuter av
Inkas trädgård. Kaffe och kaka.
Anmälan senast 29/5 till 044-19 09 70
Vi ses på Smiths väg 14 i Hammarslund. Om du
vill ha skjuts dit, berätta det när du ringer.

Hjärtligt välkommen
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påskdagen 16 april kl 11.00
nosaby kyrka

Festhögmässa
Barn- och vuxenkörerna
medverkar

Musikgudstjänst
”Som sol om våren stiger”
Barnkörerna och Allsångarna
deltar. Vi bjuder på fika efter
gudstjänsten.

torsdag 18 maj

Församlingsutfärd

Vi åker till Skarhults
slott och kyrka
Anmälan senast den 5/5
till tel. 044-19 09 70
Varmt välkommen!

Vårens aktiviteter i församlingen
för barn

Församlingsgården Nosaby
Öppen verksamhet Drop in
Ingen föranmälan krävs.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik 0-1 år
Föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.
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.
27/2 Program ej klart.
3/4 Anders Anton spelar
och sjunger.

torsdagsträff

Fjälkestads kyrka
Kl 12.00 Lunch, underhållning,
kaffe och kaka, 40 kr.
2/3 Pastor Lennart kåserar om
”I vår Herres ateljé”.
6/4 Gittan Bergholtz underhåller
med sång och musik.
Gamla Prästgården, Österslöv
Kl 13.30. Kaffe, kaka och
underhållning, 20 kr.
9/3 Leif Axelsson med Vi Tre.
20/4 Start i kyrkan kl 12.00 med
sång av barnen från Österslövs
skola. Därefter mat i prästgården.
Kostnad 40 kr.

för ungdomar

Församlingsgården Nosaby
För alla mellan 15-19 år
En onsdag i månaden kl 19-21

kyrkogårdskaffe
Se annons sid 4

sopplunch

Se annons sid 4

vängruppen

Vi ordnar träffar och utfärder
och gör besök hos dem som vill.
Vill du vara med?
Kontakta diakon Mia.
Fjälkestads kyrka
Måndag 13/3 kl 10–11.30
Församlingsgården, Nosaby
Måndag 24/4 kl 10–12
Plats meddelas senare
Måndag 29/5 kl 11.30–14

lekmannakåren

2/3 kl 18.30 Eje Bugge sjunger låtar
från 1960- och 70-talet.
23/3 kl 18.30 Anders Anton tolkar
visor av Evert Taube, Olle Adolphson,
Bellman m.fl.
20/4 Utfärd. Program se
anslagstavlan i Nosaby.

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Foto: Ralf Turander

Alla är välkomna på
drop in-frukost i
Församlingsgården Nosaby
före mässan, kl 9-10.30
OBS! Tiden.

söndag 14 maj kl 16.00
nosaby kyrka

Ungdomsgruppen i Nosaby
roliga kvällar och härlig gemenskap

För vem? Alla ungdomar från 15 år.
När? En onsdag i månaden kl 19-21.
Kom när du kan och vill!
Var? Nosaby församlingsgård.
Kostnad? Gratis – och alla
aktiviteter ingår.
Kontakt:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Killagets vinnande tårta.

Tjejlagets tårta.

Längtar du efter att bli del av en
fin gemenskap? Vill du hitta ett
ställe där du kan koppla av och
vara dig själv? Kanske har du
konfirmerats och vill fortsätta
på något sätt? Då kan ungdomsgruppen i Nosaby församling vara
något för dig!
Ungdomsgruppen är en plats
där alla ungdomar från 15 år är
välkomna. Vi träffas en gång i
månaden, oftast onsdagar mellan
kl. 19-21. För varje träff har vi ett
program, t. ex tacoskväll, bowling, bio, bakning eller något annat
roligt. Vi kan också få besök av
en gäst eller göra en djupdykning
i ett intressant ämne. Det finns

fastlagssöndagen 26/2
kl 16.00 fjälkestads kyrka

Jesus vår vän
Mässa med LITEN & stor
skriven av L Sjöstrand
och A Bengtsson.
Barnkörerna och
Allsångarna medverkar.
Liturg Gunilla
Aquilon Elmqvist
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Ledarlagets tårta.

ett stort utrymme för deltagarna
att vara med och forma verksamheten. Här kan du träffa gamla
kompisar och lära känna nya och
vi hittar alltid på roliga saker.
I höstas startade vi terminen med
tårttävling. Snyggaste och godaste tårtan med bästa motivering
vann. Vi var tre lag, ett kill-lag, ett
tjej-lag och ett ledarlag. Killarnas
tårta tog hem första pris med följande motivering: ”Den uttrycker
färgglada effekter och den sprider
glädje och fred. Den här tårtan
gjordes av människor med panik
och därför blev den så slarvig.
Men när man tar första tuggan av
tårtan så blir det som en explosion

i munnen. Den är så saftig och len.
Den är väldigt krispig och har en
kombination av allt som kan vara
bra. Smaklig måltid!” Tårtan påminde om ett modernt konstverk,
var godast och hade bäst motivering!
Hösten bjöd också på bowling och
spökvandring. Till våren väntar
träffar med bland annat femkamp,
karaokekväll, brännboll och korvgrillning. Vi ska också göra ett
studiebesök i Lunds domkyrka, en
dag som kommer att fyllas med
många trevligheter. Visst låter det
roligt!? Låt ungdomsgruppsträffarna bli en höjdpunkt varje månad!
Kom och var med!

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. Kontakta Natalia om
du har frågor!

4 frågor till
5 ungdomar

1. Vilken är din favoritmat?
2. Vilken är den bästa bok du läst
eller film du sett?
3. Vilken har varit bästa aktiviteten i
ungdomsgruppen hittills?
4. Vad ser du fram emot under
vårens träffar?

Maja Canaki, Malin Wighagen, Samantha Lidén, Emma Hallenhed James och Kajsa Wighagen.

Maja
1. Mormors lax- och spenatpaj.
2. L.O. L och jag har sett den flera gånger.
3. Tårttävlingen, för det var första ungdomsträffen,
så det var extra roligt.
4. Att träffa alla igen!
Malin
1. En riktigt välgjord hamburgare med pommes.
2. Förr eller senare exploderar jag. Den gråter jag till
varje gång.
3. Tårtbakningen. Då det var gott att äta den
efteråt samt att det var första träffen, så det var
extra roligt.
4. Umgås med kompisar och känna gemenskap
igen. Samt att få göra lite mer annorlunda än det
som jag brukar göra på fritiden.
Samantha
1. Det är nog pizza.
2. Förr eller senare exploderar jag, älskar även
filmen som är baserad på boken.

3. Oj, jag tycker nog bowlingen var en av de bästa. Det
var kul och många som kunde komma.
4. Jag ser fram emot karaokekvällen, ha ha, den ska bli
intressant!
Emma
1. Pasta Carbonara!
2. Harry Potter och de vises sten är bästa bok och min
favoritfilm är Paper Towns.
3. När vi var och bowlade!
4. Jag ser mycket fram emot karaokekvällen. Ha, ha,
kommer bli sjukt kul!
Kajsa
1. Sushi
2. Bästa filmen är nog När lammen tystnar, läskig men
fantastiskt välgjord!
3. Bowlingen var jättekul, likaså tårttävlingen.
4. Roliga aktiviteter, gemenskapen och den alltid så
goda maten!

Välkommen som konfirmand!
Foto: Fredric Dacke

Vi startar höstterminen med en konfirmandupptaktsmässa SÖNDAGEN DEN 10 SEPTEMBER.
Konfirmandtiden handlar om dig! Om dina frågor, ditt liv, dina relationer och mycket, mycket mer….
Om du har några frågor eller vill anmäla dig, hör av dig till: natalia.stromberg@svenskakyrkan.se
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Välkommen på gudstjänst!
APRIL
APRIL

FEBRUARI
Söndag 26 februari
Fastlagssöndagen

16.00 ”Jesus vår vän” mässa med LITEN
och stor

Fjälkestads kyrka OBS! Tiden!
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Barnkörerna, Allsångarna
Enkel fika. Se separat annons.

MARS
MARS

Söndag 2 april
5:e söndagen i fastan

10.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Kai Wessberg
Söndag 9 april
Palmsöndagen

10.00 Högmässa

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Torsdag 13 april
Skärtorsdag

Onsdag 1 mars
Askonsdag

18.30 Askonsdagsmässa
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Se separat annons
Söndag 5 mars
1:a söndagen i fastan

10.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Allsångarna. Födelsedagsfest.
Se separat annons.
Söndag 12 mars
2:a söndagen i fastan

10.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Kai Wessberg

Söndag 19 mars
3:e söndagen i fastan

18.00 Mässa

Österslövs kyrka
Kai Wessberg
Kören Andrum
Fredag 14 april
Långfredagen

10.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Ulf Sandberg, solist
Söndag 16 april
Påskdagen

9.00 Drop-in frukost
11.00 Festhögmässa

Nosaby kyrka. OBS! Tiden!
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Kai Wessberg, alla körerna.
Se separat annons.

10.00 Högmässa

Måndag 17 april
Annandag påsk

Söndag 26 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg, Allsångarna.
Konstutställning.
Se separat annons.

16.00 Emmausmässa

Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg

10.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

Söndag 23 april
2:a söndagen i påsktiden

Söndag 28 maj
Söndag före pingst

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

Nosaby kyrka
Kai Wessberg

10.00 Högmässa

Söndag 30 april
3:e söndagen i påsktiden

10.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg

10.00 Högmässa

JUNI
JUNI
Söndag 4 juni
Pingstdagen

10.00 Högmässa

MAJ
MAJ

Österslövs kyrka
Vikarie

Söndag 7 maj
4:e söndagen i påsktiden

Söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

Fjälkestads kyrka
Sven Röstin

10.00 Högmässa

Söndag 14 maj
5:e söndagen i påsktiden

11.00 Konfirmation

Nosaby kyrka OBS! Tiden!
Gunilla Aquilon Elmqvist, Mia
Snecker, Natalia Strömberg

16.00 Musikgudstjänst
”Som sol om våren
stiger”
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Barnkörerna, Allsångarna.
Fika. Se separat annons.
Söndag 21 maj
Bönsöndagen

10.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg

Torsdag 25 maj
Kristi himmelsfärds dag

10.00 Gökotta

10.00 Högmässa

Söndag 18 juni
1:a söndagen e trefaldighet

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Kai Wessberg

Lördag 24 juni
Midsommardagen

18.00 Mässa

Sammanlyst till Vånga kyrka
Söndag 25 juni
Johannes döparens dag

10.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Välkomnande av Caroline
Andersson.

Reservation för ändringar,
Kristianstadbladets
predikoturer gäller.

Råbelöfs kyrka
Kai Wessberg, Kören Andrum,
Kristianstads Hembygdsgille,
folkdans. Kaffekorg.

onsdag 1 mars
kl 18.30 nosaby kyrka

Kyrktaxi

Askonsdagsmässa

Som församlingsbo kan du ta taxi till
gudstjänsterna. Uppge ”kyrkskjuts” när du
beställer. Räkningen skickas till oss.

Vi inleder fastetiden med
en kvällsmässa.
Liturg: Gunilla Aquilon Elmqvist

taxi allians: 246 246.
åhus taxi: 240 009 Om du har rullstol.

