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Nu är den efterlängtade sommaren slut. Vi kan inte klaga över att den
gav för lite sol och värme, men bristen på regn har inneburit stora
bekymmer för många. Ofta är det så att vi har olika planer för vad vi ska
göra under sommaren. När sommaren närmar sig sitt slut får vi nästan
panik över allt som inte blev av. Då tröstar vi oss kanske med att nästa
sommar ska det bli annorlunda, då ska jag göra allt det som jag inte
hann med, då ska jag ta bättre vara på tiden. Men… livet går inte i repris
– så tag vara på den tid du har och det liv du har. Lev Guds nu! Betrakta
dig själv med kärlek, ömhet och respekt.
Skrivande stund är veckan före söndagen den 26 aug. som är
den trettonde söndagen efter Trefaldighet vilken har överskriften
Medmänniskan. Söndagen som är Diakonins dag. I evangelietexten lyder
orden: ”Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och med hela din
själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som
dig själv.” Jesus sammanfattar orden och ger oss budet: Du ska älska
Herren din Gud och din nästa som dig själv. Det budet säger i klartext
att vi kan inte undanta vår medmänniska från vår relation till Gud. Vi
har fått uppdraget att vara en Kristus för vår medmänniska och att se
Kristus i vår medmänniska. Det är ord som leder oss till församlingarnas
viktiga uppdrag att alltid utöva diakoni. Diakoni får aldrig vara
begränsad därför att där ska alltid medmänniskan vara det centrala.
Församlingarnas uppdrag, vårt uppdrag, är att visa att den kristna tron
alltid tar medmänniskan och hennes behov på allvar. Det betyder att
alltid vara medmänsklig och det är något oerhört stort. Vår Gud är
medmänsklig i Kristus och det är vår tros grundfundament.
I församlingen är diakoni en källa till glädje och gemenskap. Alla som på
olika sätt arbetar med diakoni och alla de som på olika sätt stödjer det
arbetet, upplever stor glädje, välsignelse och meningsfullhet.

Natalia Strömberg
församlingspedagog
Direktnr: 044-19 09 79
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Jag ber att få ta detta tillfälle i akt för att
tacka för den här tiden då jag har haft
förtroendet att vara vik komminister i
Nosaby församling. Den 31 okt är mitt
vikariat slut. Det har varit ett mycket
glädjefyllt år. Tack för att jag från första
stund blivit så vänligt mottagen av alla er,
som jag på olika sätt har kommit i kontakt
med. Jag kommer att minnas året i Nosaby
och er alla med stor glädje och värme.
Med innerlig önskan om Guds välsignelse

Andrine Crispin Johansson
församlingsvärd

Undine Hellström, vik komminister

vaktmästare

Vi söker gravrättsinnehavare

Kjell Wallnäs vik. körledare
Mobilnr: 0732-67 16 88
Ingela Sturesson Carlsson kantor
Direktnr: 044-19 09 75
Mobilnr: 0768-66 06 04
ingela.s.carlsson@svenskakyrkan.se
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Jesper Larsson vaktmästare
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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 2019. Därefter återgår
gravrätten till församlingen.
Ring oss på telefon 044-19 09 70 eller kontakta någon av våra kyrkvaktmästare
om du kan lämna några upplysningar om detta.

Ett varmt tack

Undine Hellström, har vikarierat
som komminister i drygt ett år
och har uppskattats mycket av
både församlingsbor och arbetskamrater. Ett hjärtligt tack
Undine!
Julia Bremberg, ekonomistudent
på högskolan, har arbetat här vid
sidan av sina studier i ca ett år.

Hon går nu vidare till nya utmaningar. Varmt tack och lycka till i
framtiden Julia!

mast från Landskrona församling.
Ny ekonomiassistent är Philip
Boström.

Josefin Åkerberg, vår organist i ett
år, lämnar oss för en tjänst i Raus
församling. Stort tack och lycka
till Josefin!

Kjell Wallnäs, vikarierande
körledare för Andrum och Bodil
Nilldoff, vikarierande organist, är
båda kända ansikten i församlingen sedan tidigare.

Vi hälsar välkomna

Charlotte Winther är vår nya
komminister. Hon kommer när-

Vi hälsar er alla varmt välkomna
till Nosaby församling!

Höstens aktiviteter i församlingen
BARNVERKSAMHETEN

Församlingsgården Nosaby
Öppen verksamhet (ej föranmälan)
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik 0-1 år
Onsdagar kl 9-11
Begränsat antal platser. Föranmälan:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

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 (blandad kyrkokör)
Torsdagar kl 19.00-21.00
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra körledare Kjell
Wallnäs, 0732-67 16 88 (Andrum)
eller Ingela Sturesson Carlsson,
044-19 09 75 (övriga körer).

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Församlingsgården Nosaby
För alla mellan 15 och 19 år
En vardagskväll i månaden
kl 18.30-20.30. Kontakt:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCH

Sopplunch kl 12.00. Kostnad 40 kr.
Fjälkestads kyrka
Måndagar 15/10, 12/11.
Gamla Prästgården Österslöv
Måndagar 22/10, 19/11.
Församlingsgården Nosaby
Tisdagar 2/10, 9/10, 16/10,
23/10, 30/10 (Allsångarna inleder
kl 11.50), 6/11.

VÄNGRUPPEN

Vi träffas en gång i månaden, kl
10-12, samtalar och planerar våra
insatser i församlingen.
Fjälkestads kyrka 22/10
Nosaby församlingsgård 3/12

TORSDAGSTRÄFFAR

Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00. Lunch, underhållning, kaffe och kaka 40 kr.
4/10 Kjellardrängarna spelar och
sjunger ”Irländsk folkmusik mm”.
8/11 ”Himlarum” med Anette och
Håkan Olsson, sång och piano.
Gamla Prästgården Österslöv
Torsdagar kl 13.30. Underhållning,
kaffe och kaka 20 kr.
11/10 ”Andliga sånger” med
Svensas töser.
15/11 Inge Birgersson sjunger och
spelar gitarr.

LEKMANNAKÅREN

Församlingsgården Nosaby
27/9, 25/10, 22/11 kl 18.30

Nu kan du swisha kollekten!
Swisha till nr 123 594 82 11

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Välkommen på gudstjänst!
OKTOBER
Söndag 7 oktober
19:e söndagen e. tref.

11.00 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Emma Mattsson

Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Undine Hellström

16.00 Skördegudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Allsångarna
Monica Johannesson, flöjt

18.00 Skördegudstjänst
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Allsångarna
Monica Johannesson, flöjt
Söndag 21 oktober
21:e söndagen e. tref.

11.00 Gudstjänst

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Sölvesborgs musikkår
Höstfest. Se separat annons.
Söndag 28 oktober
22:e söndagen e. tref.

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Charlotte Winther

Kyrktaxi
Som församlingsbo kan du ta taxi till gudstjänsterna.
Uppge ”kyrkskjuts” när du beställer. Räkningen
skickas till oss.
taxi allians: 246 246.
åhus taxi: 240 009
Om du har rullstol.

nosaby församling, vängruppen och
nosaby kyrka och bygd välkomnar till

Kyrkogårdskaffe
gamla prästgården, österslöv
1/11 kl 9-16
fjälkestads kyrka
1/11 kl 10-16
församlingsgården nosaby
2/11 kl 10-16

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

NOVEMBER
Lördag 3 november
alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Kören Andrum

Söndag 4 november
söndag e. alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst
Österslövs kyrka
Charlotte Winther
Solist

18.00 Minnesgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther
Solist

Söndag 11 november
24:a söndagen e. tref.

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Emma Mattsson

Söndag 18 november
söndag f. domssöndagen

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther

Söndag 25 november
domssöndagen

11.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander

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

söndagen 21/10 kl 11.00 nosaby kyrka

Höstfest
Vi firar gudstjänst där Sölvesborgs
musikkår medverkar. Därefter inbjuder
vi till Höstfest med lunch, kaffe och kaka
i Församlingsgården. Ingen kostnad.
Anmälan: 044-19 09 70 senast 12/10

6/12 kl 11.30
fjälkestads kyrka
Fjälkestads pensionärer
inbjuds till

Julfest
Gudstjänst i kyrkan, därefter
bjuds det på julmat, underhållning
och trevlig gemenskap i vapenhuset.
Anmälan: 044-19 09 70, senast 22/11
Hjärtligt välkomna hälsar Stiftelsen Sigrid
och Oscar Olssons donationsfond
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