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Hej! Charlotte Winther heter jag och är ny präst i Nosaby församling sen
den 1 oktober. En del församlingsbor har jag hunnit hälsa på men långt
ifrån alla så kom gärna fram och säg hej när vi råkar på varandra, det
är trevligt!
I skrivande stund skiftar löven färg och hösten är här och när du läser
detta närmar vi oss advent och jul med stormsteg. En fin tid för gemenskap och umgänge men även en tid som kan tyngas av ensamhet
och krav. I adventstid pyntas och fixas det och tempot skruvas upp än
mer, för att inte tala om förväntningarna, våra förväntningar på hur en
”perfekt jul” måste vara. Kanske är det därför att många av oss har så
svårt för att få ihop livspusslet just dessa 3-4 dagarna på året? Allt ska
vara perfekt och allt ska hinnas med, till och med saker som vi annars
aldrig gör ska göras för det är jul. Hur ska vi få utrymme till det?
Traditioner är viktiga, det är jag den första att skriva under på, men
ibland måste de kanske justeras lite närmre vår verklighet. För vad är
egentligen en perfekt jul? Det finns många svar på den frågan. Jag har
genom åren kommit fram till att den perfekta julen inte existerar och
därför ska vi istället sikta mot att göra julen så god vi någonsin kan istället. Det är ju faktiskt det som vi önskar varandra, ”en god jul”.
En god jul tror jag handlar om medmänsklighet, omtanke och relation.
Låt oss lägga till detta på ”attgöralistan” i advent och jul och ta bort
några av måstena och inköpen.
Jesus sökte inte det perfekta utan han sökte relation med sina medmänniskor, det kan du och jag också göra. Det kostar inget extra att fråga
hur någon mår och orka lyssna på
svaret, släppa den stressade före i kön
eller be för alla dem som saknar allt
det vi har i överflöd. Små enkla saker
men som är så lätta att glömma. Vi
behöver låta godhet synas och höras
och nu är den bästa tiden att börja.
En välsignad advents- och jultid önskar
jag er alla och därefter ett riktigt gott
nytt år!
Charlotte Winther, komminister
söndag 2/12 kl 17.00 fjälkestads kyrka

Adventskonsert
STILLA NATT
Sebastian Durán, Sabina Zweiacker
Vindla Stråkkvartett
Präst: Göran Mellander
Fri entré men boka plats! Tel 0763-27 20 07
adventskonsertbiljetter@gmail.com

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

Charlotte Winther

Nya på jobbet
I tidigare nummer av Spiran har vi
berättat om nya medarbetare Här
får de berätta lite om sig själva:
Charlotte Winther
Så många trevliga människor jag
mött och goda möten jag redan
hunnit med, givetvis hoppas
jag på många fler. Jag kommer
närmast från en tjänst ”i stan”
men mitt hjärta slår hårt för
landsbygden, för det är ju det
liv som även jag och min familj
lever. Jag är född och uppvuxen
i nordvästra Skåne men hemma
idag är både gården utanför
Kävlinge och huset på Ivö. Jag
är gift med Leif och mor till tre
barn. Jag tycker mycket om mitt
arbete, det är fantastiskt med
alla de möten som blir i livets
alla skeden. På fritiden är jag
ute i naturen, påtar i trädgården
och tar hunden med ut i skogen.
Jag lagar gärna mat i lugn och
ro och kan man dessutom sen
samla familj och vänner runt
bordet, är det extra roligt. Jag

Philip Boström

Bodil Nilldoff

känner mig mycket välkommen i
församlingen och ser fram emot
att möta just dig!
Philip Boström
Jag är den nye ekonomiassistenten i församlingen och
jobbar 25 %. Jag studerar sista
året på Högskolan Kristianstad.
Jag studerar inriktningen
internationellt företagande och
marknadsföring och kommer
förhoppningsvis att fortsätta
på den linjen i arbetslivet.
Jag bor i Kristianstad, men är
ursprungligen från Hofterup. På
fritiden träffar jag vänner, är ute i
naturen och studerar aktier.
Bodil Nilldoff
Jag är tillbaka här igen efter 15
år och vikarierar på 60 % fram
till 30/6 2019 i första hand. Jag
började i pastoratet som diakon
1988, men övergick efter ett
par år till organisttjänsten. Hit
kom jag då efter en rundtur från
Malmö till Södertälje, Ersta och
Örebro. Efter 15 år här blev det

Kjell Wallnäs

Fjälkinge i 15 år fram till min
pension och därefter vikariat
runt om i Skåne. Jag bor i Norje
Monsun i Blekinge. Jag har 2
barn, 3 barnbarn samt ytterligare
2 på väg. Att få arbeta här igen
i ett härligt arbetslag och att få
möta för mig både gamla och nya
församlingsbor ger mig mycket
inspiration, energi och glädje.
Kjell Wallnäs
Jag är nu tillbaka i församlingen
igen och vikarierar som körledare
till kören Andrum. För er som
inte känner mig sedan tidigare,
så är jag född och uppvuxen
i Sölvesborg. Jag kom tidigt i
kontakt med Svenska kyrkan
och dess musik. Efter utbildning
vid Malmö musikhögskola har
jag haft tjänster i Perstorp, Flen,
Asarum och Sölvesborg. Som
pensionär har jag vikarierat i
flera församlingar, och då bland
annat två perioder även här. Jag
ser fram emot att få arbeta med
den positiva och duktiga kören
Andrum igen.

Tacksägelsedagen
Vi firade gudstjänst i alla våra tre kyrkor.
I Fjälkestad och Österslöv hade kyrkorna
smyckats med olika grödor till skördegudstjänsterna där. Ett varmt tack till er
alla som hjälpte till i våra kyrkor denna
söndag.
Till vänster Österslövs kyrka, till höger
Fjälkestads kyrka. Foto: Ingela S Carlsson.
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Bild till vänster samt nederst till höger: Utställning under medeltidsdagen 2016. Foto: Fredric Dacke.
Bild överst till höger: Studieträff i Församlingsgården. Foto: Karl Eric Wohlin.

Föreningen Nosaby kyrka och bygd
Föreningen Nosaby Kyrka och
Bygd är en mycket aktiv fristående
förening, som samarbetar med
Nosaby församling vid flera tillfällen under året. Föreningen
samlar kunskaper om folket, bygden och om livet i Nosaby gamla
församling längre tillbaka i tiden.
Föreningen har gett ut två böcker
om Nosabybygdens historia. Vi
har även en studiecirkel som verkat i ca 15 år, där vi tillsammans
letar uppgifter. Vi tar gärna emot
er hjälp med att få veta mera och
att samla bilder och minnen från
församlingens område.
söndag 2/12 kl 18.00
nosaby kyrka

De senaste åren har vi anordnat
dagsutflykter till intressanta platser. Ibland bjuder vi in någon föredragshållare. Vi har en utställning
om bygden vid allahelgonatiden
samt påsktiden i samband med
församlingens kyrkogårdskaffe.
Du hittar artiklar om vår verksamhet under församlingens hemsida,
under fliken ”Mer – Föreningar”.
Vi träffas en gång i månaden i
Församlingsgården i Nosaby, och
du hittar datumen för våra träffar
i annonsen under Föreningsnytt i
Kristianstadsbladet.
onsdag 5/12 kl 19.30
nosaby kyrka

Adventskonsert

Adventsvesper

Åhus manskör
Rune M Svensson, solist
Johanna Hedlund, horn
Gunnar Thorsson, dirigent
Kristianstads Harpensemble
Präst: Charlotte Winther

Hemvärnets musikkår
Liturg Göran Mellander
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Varmt välkomna!

Välkommen som medlem
i vår förening!
Kontakta någon av oss för mer info:
Pär Borgström, ordförande
tel. 0705-33 22 32
e-post: per.borgstrom@spray.se
Karl Eric Wohlin, kassör
tel. 044-12 17 45
0708-29 14 44
e-post: karleric.wohlin@telia.com
Marianne Ohlsson, sekreterare
tel. 044-21 97 30

söndag 16/12 kl 16.00
fjälkestads kyrka

Julton
Allsångarna
Thony Lindh - sång,
Monica Johannesson - flöjt
Bodil Nilldoff - piano
under ledning av Ingela S Carlsson
Liturg Göran Mellander
Vi bjuder på glögg

Att mötas och skiljas är livets gång
En ovanlig och högtidlig högmässa hölls 28 oktober i
Nosaby kyrka. Ovanlig, för det är sällan som tre präster
tjänstgör samtidigt vid altaret. Men det fanns skäl: Det
var med stor glädje som församlingsborna fick hälsa vår
nya komminister, Charlotte Winther välkommen till sin
tjänst hos oss. Komministertjänsten är dock bara tillfällig
och Charlotte kommer snart, efter att alla formaliteter
är uppfyllda, också att under våren välkomnas som
kyrkoherde i vår församling.
Men det var också med en tår i ögonvrån som vi fick
avtacka vår mycket uppskattade komministervikarie
Undine Hellström, som från och med 1 november har
ett vikariat i Åhus församling. Kyrkan var nästan fullsatt
och efteråt fick vi, styrkta av smörgåstårta och kaffe,
möjlighet att hälsa Charlotte välkommen till oss. Vi fick
också krama om Undine, önska henne lycka till och tacka
henne för allt det fina hon gjort i vår bygd.

SjungGung –
barnkörgala i Lund
200 barn från olika delar av
Skåne samlades i oktober och
sjöng tillsammans i storkör med
kända artister för en stor publik.
Nio körbarn från Con Affetto,
tillsammans med Maria och
Ingela, åkte till Lunds stadsteater
och sjöng med Mariette, Dan
Bornemark med flera. Detta
var 6:e gången som Nosaby
församling var med. SjungGung
återkommer vartannat år och
tidigare artister har bland annat
varit Amy Diamond, Molly
Sandén, Oscar Zia och Molly
Pettersson Hammar.
SjungGung. Foto: Ingela S Carlsson.

nyårsdagen 1/1 kl 16.00
nosaby kyrka

Nyårsgudstjänst
Kören Andrum under ledning av Kjell Wallnäs
Ulf Sandberg, sångsolist
Trio Salong
Emma Mattsson

trettondedag jul 6/1
kl 16.00 österslövs kyrka

Musikgudstjänst
Stadsmusikkåren
Liturg Göran Mellander
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God Jul alla barn!
Fira in julen med oss!
Här kan ni läsa om det roliga och spännande
som händer för barnen i december.
Vi ser fram emot att träffas!

söndag 2/12
kl 11.00, 1:a advent

Kom och sjung
in advent!
Våra barnkörer sjunger i
Nosaby kyrka tillsammans
med Allsångarna. Gunilla
Bengtsson spelar trumpet.

julafton 24/12 kl 10.00

Samling
vid krubban

På julafton samlas vi vid krubban
i Nosaby kyrka och firar in
julen. Barnkör sjunger och
både barn och vuxna
är välkomna!

söndag 16/12
kl 11.00, 3:e advent

Julspel

Familjegudstjänst med
julspel i Österslövs kyrka.
Barn från församlingen
medverkar.

söndag 13/1 kl 11.00

Familjegudstjänst
& julgransplundring
Barnkör sjunger och efter det plundrar
vi granen och äter tillsammans i
församlingsgården. Anmälan till
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

senast 7/1. Ingen kostnad.

Foto: Freddy Olsson/IKON
Foto: Magnus Aronsson/IKON
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Foto : Magnus Aronsson/IKON

söndag 16/12 kl 11.00 • österslövs kyrka

Familjegudstjänst
med julspel
Barn från församlingen
dramatiserar
julevangeliet.
Liturg Göran Mellander.

söndag 13/1 kl 11.00
församlingsgården Nosaby

Familjegudstjänst
och julgransplundring
Barnkör sjunger och
efter det plundrar vi
granen och äter tillsammans
i församlingsgården.
Anmälan till:
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se
senast 7/1. Ingen kostnad.

Adventstid Vårens aktiviteter
torsdagsträff – julfest

för barn

julfest

Öppen verksamhet – drop in
Ingen föranmälan krävs.
För barn och föräldrar.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13–15.30

Österslövs kyrka
Torsdag 13/12 kl 12. Start i kyrkan
där elever från Österslövs skola går
lucia för oss. Därefter blir det lunch i
Gamla Prästgården.
Fjälkestads kyrka
6/12 kl 11.30 Fjälkestads pensionärer
inbjudes till julfest. Gudstjänst i
kyrkan, därefter bjuds det på julmat,
underhållning och trevlig gemenskap
i det fina vapenhuset. Peter Hägg,
sång och gitarr. Välkomna hälsar
stiftelsen Sigrid och Oscar Olssons
donationsfond.
Anmäl: 044-19 09 70, senast 22/11.

Församlingsgården Nosaby
Vårterminen börjar den 14/1

Babyrytmik 0-1 år
Begränsat antal platser.
Föranmälan krävs.
Onsdagar kl 9–11.00

Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00. 40 kr:
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka.

För alla mellan 15-19 år. En vardagkväll i månaden kl 18.30-20.30 Info:

Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.

Församlingsgården Nosaby

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30-12.00, start 8/1

önsk ar personalen,
nosaby församling

torsdagsträffar

för ungdomar

körsång

God Jul och
Ett Gott
Nytt År

Församlingsgården Nosaby
Kostnad 40 kr
Tisdag 5/2, 12/2, 19/2, 26/2.

10/1 Leif Axelsson och Vi tre
kommer med sång och musik.
7/2 Charlotte Winther
”Min väg till präst”

natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

en riktigt

soppluncher

Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30, start 9/1
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30, start 9/1
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00, start 17/1
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker Kjell
Wallnäs tel: 0732-67 16 88, som
leder kören Andrum, eller Ingela S
Carlsson tel: 044-19 09 75, som
leder övriga körer.

14/2 Bodil Nilldoff ”Dansa min docka”
piano och sång.

vängruppen

Vi träffas en gång i månaden kl
10-12, 21/1 i Fjälkestad och 25/2 i
Nosaby, anordnar aktiviteter och
besöker människor som vill ha lite
sällskap ibland.
Kontakta pastorsexpeditionen om
du är intresserad av att vara med
i vår grupp, eller om du själv vill ha
besök av oss.

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Välkommen på gudstjänst!
NOVEMBER
DECEMBER
Lördag 1 december

16.00 Adventsvesper
Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther
Bodil Nilldoff, sång
Kaffe serveras.

Söndag 2 december
första advent

11.00 Adventsgudstjänst

Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Gunilla Bengtsson, trumpet
Allsångarna. Barnkör.

11.00 Adventsgudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Kören Andrum

17.00 Adventskonsert

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Stråkkvartett m fl medverkar
Se separat annons.

18.00 Adventskonsert
med Åhus manskör
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Åhus manskör m. fl. medv.
Se separat annons.
Onsdag 5 december

19.30 Adventsvesper
Nosaby kyrka
Göran Mellander
Hemvärnets musikkår
Se separat annons.
Söndag 9 december
andra advent

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Emma Mattsson

Söndag 16 december
tredje advent

11.00 Familjegudstjänst
med julspel

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Barn från församlingen medverkar. Se separat annons.

16.00 Julton

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Allsångarna m fl medverkar
Glögg. Se separat annons.
Söndag 23 december
fjärde advent

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Charlotte Winther

Måndag 24 december
julafton

10.00 Samling
vid krubban

Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Ingela S Carlsson, Natalia
Strömberg, Andrine C
Johansson. Barnkör.

16.00 Julbön

Råbelöfs kyrka
Göran Mellander
Ulf Sandberg, sång

23.30 Midnattsmässa
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Bodil Nilldoff, sång

Tisdag 25 december
juldagen

6.30 Julotta

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Erika Hansson, sång

8.00 Julotta

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Erika Hansson, sång
Skinksmörgås.

Onsdag 26 december
annandag jul

Söndag 27 januari
3:e sönd. e. trettondagen

Nosaby kyrka
Charlotte Winther

Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Kyrkbytardag
V och Ö Vrams kyrkokör,
kaffe

11.00 Högmässa

Söndag 30 december
sönd. e. jul

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Charlotte Winther

Måndag 31 december
nyårsafton

16.00 Nyårsbön

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Thony och Carina Lindh, sång
JANUARI
JANUARI
Tisdag 1 januari
nyårsdagen

16.00 Nyårsgudstjänst
Nosaby kyrka
Emma Mattsson
Kören Andrum, Kjell Wallnäs
m.fl. Se separat annons.
Söndag 6 januari
trettondedag jul

16.00 Musikgudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Stadsmusikkåren
Se separat annons.

Söndag 13 januari
1:a sönd. e. Trettondagen

11.00 Familjegudstjänst
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Barnkör
Julgransplundring, anmälan.
Se separat annons.
Söndag 20 januari
2:a sönd. e. trettondagen

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander

Reservation för ändringar,
Kristianstadbladets
predikoturer gäller.

11.00 Gudstjänst

FEBRUARI
FEBRUARI
Söndag 3 februari
kyndelsmässodagen

16.00 Taizégudstjänst
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Allsångarna

Söndag 10 februari
5:e sönd. e. trettondagen

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Charlotte Winther

Söndag 17 februari
septuagesima

11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Göran Mellander

Söndag 24 februari
sexagesima

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Göran Mellander

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.

