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Visa mig, Herre, Din väg – och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Så skriver den heliga Birgitta i denna bön som är ofta förekommande
– inte minst bland pilgrimer på vandring. Med jämna mellanrum
stannar pilgrimen upp och ber Visa mig, Herre, Din väg – och gör mig
villig att vandra den... I mångt och mycket går det att jämföra våra
liv med pilgrimens vandring. Längs vår livsväg stöter vi både på, till
synes, oöverstigliga hinder men också oaser där vi kan hämta kraft.
Vissa sträckor vandrar vi i gemenskap, andra i ensamhet och tystnad.
Nödvändigt är dock att, med jämna mellanrum, stanna upp. Stanna upp
för vila. Stanna upp för bön. Stanna upp för att lyfta blicken och låta
ögonen och kroppen förbereda sig för det vägstycke som ligger framför.
Ibland är livsvandringen enkel, överblickbar och går i lättforcerad
terräng. Andra gånger är det svårare. Stigen är snårig, stenig och brant.
Kanske slingrar den sig på ett sätt som gör att vägen framåt blir svår att
överblicka.
Hur mycket man än försöker speja framåt och förutsäga vad som väntar
så kommer ständigt nya svårigheter och utmaningar. Kanske är det till
och med så att vägskälen inte bara ger två alternativ utan gång på gång
tvingas man göra nya val – val som ibland känns rätta och riktiga men
som ibland gör att man måste vända tillbaka och ta en annan väg. Vårt
mänskliga liv består av ständigt nya vägar, nya val, nya möten och vi
lever dessutom i spänningen mellan höst och vår, vinter och sommar,
dur och moll, glädje och förtvivlan, hopp och hopplöshet, kyrie och
gloria… Det är så våra livsvillkor ser ut – en vandring i ovisshet. MEN
hur vandringen än ser ut så går vi aldrig någonsin ensamma. Gud går
med. Alltid. Han vandrar med oss ända in i evigheten. Och med Gud vid
vår sida får vi stanna upp och be: Visa oss, Herre, Din väg – och gör oss
villiga att vandra den.
I skrivande stund håller jag på att förbereda
mig för ett års tjänstledighet från min
komministertjänst här i Nosaby församling och
jag vill, från djupet av mitt hjärta, önska er alla
en ljuv sommartid som fyller er – var och en
– med kraft och livslust! Och tills vi möts igen –
Må Gud hålla dig i sin hand.
Elisabeth Ivarsson, komminister
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Vi behöver dig!
Koka soppa, baka kaka, koka kaffe...
Ring diakon Mia!

har begränsad tillgänglighet
v 32–38 pga byggställningar
runt kyrktornet.

Hemvändardag i medeltida anda

Lycka till Elisabeth och
välkommen Kai!
Vår komminister Elisabeth Ivarsson
kommer att vara tjänstledig fr.o.m.
10/6 och ett år framåt för att arbeta
inom Svenska kyrkan i Malmö. Kai
Wessberg kommer att vikariera för
henne fr.o.m. 13/9.

Konfirmand 2016/2017
Alla ungdomar födda 2002 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 eller se vår hemsida.

Lördagen den 17 september kommer en hemvändardag med medeltidstema att äga rum i Nosaby församlingshem och kyrka.
I september 2015 gjordes en del intressanta arkeologiska fynd utanför
kyrkogårdsmuren i Nosaby. Detta skedde i samband med att det grävdes ny ledning för fjärrvärme. Fynden har därefter skickats på analys
och vi väntar med spänning på vad de kan berätta om våra förfäder.
Med anledning av detta kommer församlingen att tillsammans med
föreningen Nosaby kyrka och bygd att anordna en medeltidsdag för
hela familjen.
Det blir till exempel utställning, föreläsning, medeltida musik, aktiviteter i trädgården för barn och servering av helstekt gris.
Håll utkik efter mer info och annons längre fram!
Varmt välkomna!

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

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Församlingsgården Nosaby
För alla mellan 15 och 19 år
En onsdag i månaden kl 19-21.
Startar 14/9. Anmälan till:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCHER

Kostnad 40 kr
Fjälkestads kyrka
Måndag 12/9 kl 12
Gamla Prästgården Österslöv
Måndag 26/9 kl 12

KÖRSTARTER

Församlingsgården Nosaby
Con Brio (5-7 år)
24/8 kl 16.30-17.30
Con Affetto (8-13 år)
24/8 kl 17.30-18.30
Andrum (blandad kyrkokör)
25/8 kl 19.00-21.00
Allsångarna (vuxenkör)
30/8 Kördag på Åhusgården.
Anmälan till Ingela senast 18/8.
6/9 kl 10.30-12.00

MÅNDAGSCAFÉ
Församlingsgården Nosaby
5/9 kl 13.30: Gittan Bergholtz
underhåller med sång. Kaffe och
kaka. Kostnad 20 kr.

Besök vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/nosaby

VÄNGRUPPEN

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: 5/9, 17/10, 21/11, 5/12
(OBS! kl 12-13.30 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 missionshus
1/9 kl 12: Dan-Inge Ohlsson
sjunger och spelar.
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka, 40 kr.
Gamla Prästgården, Österslöv
8/9 kl 13.30: Himlaromusik
underhåller. Kaffe, kaka och
underhållning 20 kr.
Senare träffar presenteras i
kommande nummer av Spiran.
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Välkommen på gudstjänst!
JUNI
Lördag 25 juni
Midsommardagen

18.00 Gudstjänst

Sammanlyst till Vånga kyrka
Sven Hahne

Söndag 17 juli
8:e söndagen
efter trefaldighet

Söndag 14 augusti
12:e söndagen
efter trefaldighet

Österslövs kyrka
Nils Eric Gestegård

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

Söndag 26 juni
Johannes döparens dag

Söndag 24 juli
9:e söndagen
efter trefaldighet

Söndag 21 augusti
13:e söndagen
efter trefaldighet

Nosaby kyrka
Rune Arvidsson

Nosaby kyrka
Nils Eric Gestegård

Diakonins dag
Fjälkestads kyrka
Gunillla Aquilon Elmqvist,
Mia Snecker
Lunch

11.00 Högmässa

JULI
Söndag 3 juli
6:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Konfirmation

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist, Mia
Snecker, Natalia Strömberg
Söndag 10 juli
Kristi förklarings dag

11.00 Högmässa

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Högmässa

Söndag 31 juli
10:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Nils Eric Gestegård
AUGUSTI

11.00 Högmässa

Söndag 28 augusti
14:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Göran Mellander

Söndag 7 augusti
11:e söndagen
efter trefaldighet
Österslövs kyrka
Rune Arvidsson

Diakonins dag
Vi inleder med högmässa och därefter
bjuder Vängruppen in till fest. Det bjuds
på smörgåstårta, kaffe och kaka.
Hjärtligt välkomna!
Vängruppen, kyrkoherde Gunilla
och diakon Mia

Söndag 4 september
15:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist, Mia
Snecker, Natalia Strömberg.
Konfirmandstart. Lunch.
Söndag 11 september
16:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander, Allsångarna
Söndag 18 september
17:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Kai Wessberg

Söndag 25 september
18:e söndagen
efter trefaldighet

11.00 Högmässa

söndag 21 augusti kl 11.00
fjälkestads kyrka

SEPTEMBER

11.00 Kommenterad
högmässa
Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

söndagen den
28 augusti
kl 16.00
österslövs kyrka

Cellokonsert

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

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

