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Så konstigt! För första gången, han visste inte på hur länge, var han inte
rädd! Nu när han verkligen borde vara rädd! Prognosen var dålig hade
man sagt, och snart skulle han uppslukas av den stora byggnaden med
dess känslokalla språk och imponerande apparater. ”Du får räkna med
en tuff tid” hade doktorn sagt. ”De här cellgifterna är starka saker, men
har du tur kan du kanske leva ett par år till, mer lovar jag inte”.
Det var som om han blev avklädd lager efter lager för varje steg han
närmade sig sjukhuset. De felplacerade aktierna som hade retat honom
så mycket de sista åren, betydde plötsligt ingenting. Att han inte lyckats övertyga försäkringsbolaget om de äkta mattorna efter branden i
sommarstugan, betydde heller ingenting. Att han blev förbigången vid
tillsättningen av försäljningschefsjobbet, under förevändning att man
behövde någon yngre, var också fullkomligt likgiltigt.”
Men är verkligen gräset alltid så här grönt?” Han var tvungen att titta
igen. För honom hade gräset alltid varit grått. Och så vackra blommorna
är. De lyste nästan som små ädelstenar. Han böjde sig ned och tog upp
en, och blev nästan omtumlad av hur fin den var. De fanns ju överallt,
och han visste inte ens vad de hette.
Han tänkte på sin fru som gråtit och kramat om honom när han gick.
”Jag ber för dig” hade hon sagt. Så hade hon aldrig sagt tidigare. Det var
som om de orden bar honom. Var det först NU som han började leva?
Det kändes nästan så. Nu när livet kanske skulle tas ifrån honom. Han
drog sig till minnes några ord från konfirmationsundervisningen som han
aldrig riktigt hade förstått, men som ändå följt honom genom livet.
Det var någonting om himmelens fåglar och
ängens liljor, och att man först skulle söka Guds
rike och hans rättfärdighet så skulle man få allt
det andra också. Det var visst i Matteusevangeliets sjätte kapitel, men där stod bestämt mer…
Välkommen till sommarens gudstjänster!
Göran Mellander, präst

Välkommen som konfirmand!
Alla ungdomar födda 2004 i vår
församling har fått ett brev med
en inbjudan. Om du bor i en annan
församling, eller inte fått något brev,
är du naturligtvis ändå välkommen.
Vi startar höstterminen med en konfirmandupptaktsgudstjänst SÖNDAGEN DEN
16 SEPTEMBER KL 11.00 I NOSABY. 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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pastorsexpeditionen

Det var något
om himmelens fåglar

Varmt välkomna
till oss
Vi har tre nya vaktmästare i
församlingen. Här kommer en
kort presentation av dem.
Jag heter Mikael Thörnström, är
33 år och bor med min sambo
och tre barn på Sommarlust i
Kristianstad. Mina intressen är
träna, fotboll och familjen. Jag har
varit anställd i Nosaby sedan den
22/11 och tidigare har jag jobbat
som fastighetsskötare på ABK,
HSB och Victoria Park.
Mitt namn är Jesper Larsson, jag
är 31 år och bor i Vittskövle med
min älskade hustru Jessica och
våra två katter och en hund. Mina

intressen är min familj och vänner,
att vara ute i naturen och tv-spel.
Jag har tidigare arbetat på ABK
som trädgårdsmästare och som
kyrkogårdsarbetare i Norrköping
innan jag fick jobbet här den 22/11.
Rickard Ericsson heter jag. Jag
började i Nosaby församling den
6/3 och har ett vikariat t.o.m.

den 9/12. Förhoppningsvis
leder det därefter till en
tillsvidareanställning. Fyller 50 år
i maj och kommer ursprungligen
från Limhamn. Bor i Ignaberga i
villa med fru och två döttrar. På
min fritid gillar jag bl.a. att påta
i trädgården och umgås med min
familj. Tidigare har jag bl a arbetat
som fastighetsskötare hos ABK.

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

KÖRSTARTER

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Församlingsgården Nosaby
För alla mellan 15 och 19 år
Träffarna startar i september.
Maila Natalia för mer information.
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCHER

Kostnad 40 kr
Fjälkestads kyrka
Måndag 17/9
Gamla Prästgården Österslöv
Måndag 24/9
Församlingsgården Nosaby
Tisdag 2/10

Församlingsgården Nosaby
Con Brio (5-7 år)
29/8 kl 16.30-17.30
Con Affetto (8-13 år)
29/8 kl 17.30-18.30
Andrum (blandad kyrkokör)
Ring för info i slutet av augusti.
Allsångarna (vuxenkör)
28/8 Kördag på Åhusgården.
Nya körmedlemmar anmäler
sig till Ingela senast 21/8.
4/9 kl 10.30-12.00

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.

VÄNGRUPPEN

Vi träffas en gång i månaden,
anordnar aktiviteter och besöker
människor som vill ha lite sällskap.
Gamla Prästgården Österslöv
Start måndag 17/9 kl 10-12

TORSDAGSTRÄFFAR
Fjälkestads kyrka
6/9 kl 12: Thony o Carina Lindh,
Ingela S Carlsson framför
önskesånger.
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka, 40 kr.
Gamla Prästgården, Österslöv
13/9 kl 13.30: Sigbritt o Hans
Paulander, Einar Ekbergs sånger.
Kaffe, kaka och underhållning 20 kr.

LEKMANNAKÅREN
Församlingsgården Nosaby
27/9 kl 18.30: Program ej klart.

Besök vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/nosaby
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Välkommen på gudstjänst!
Söndag 22 juli
8:e söndagen e trefaldighet

JULI
JULI
Söndag 1 juli
apostladagen

11.00 Konfirmation

Nosaby kyrka
Göran Mellander, Natalia
Strömberg, Emma Mattsson
Söndag 8 juli
6:e söndagen e trefaldighet

10.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Undine Hellström

Söndag 15 juli
kristi förklarings dag

10.00 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Emma Mattsson

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Undine Hellström

Söndag 29 juli
9:e söndagen e trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Emma Mattsson
AUGUSTI
AUGUSTI

Söndag 19 augusti
12:e söndagen e trefaldighet

Söndag 16 september
16:e söndagen e trefaldighet

10.00 Högmässa

11.00 Gudstjänst

Fjälkestads kyrka
Undine Hellström

Konfirmanduppstart
Nosaby kyrka

Söndag 26 augusti
13:e söndagen e trefaldighet

Söndag 23 september
17:e söndagen e trefaldighet

Österslövs kyrka
Undine Hellström

Österslövs kyrka

10.00 Högmässa

SEPTEMBER

Söndag 5 augusti
10:e söndagen e trefaldighet

Söndag 2 september
14:e söndagen e trefaldighet

10.00 Gudstjänst

10.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Emma Mattsson

Nosaby kyrka
Undine Hellström

Söndag 12 augusti
11:e söndagen e trefaldighet

Söndag 9 september
15:e söndagen e trefaldighet

Nosaby kyrka
Undine Hellström

Fjälkestads kyrka

10.00 Gudstjänst

söndagen 30/9 kl 11.00
nosaby kyrka

Familjegudstjänst
med dopfest

Bibelutdelning. Barnkör deltar.
Vi bjuder på fika efter gudstjänsten.

10.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

Söndag 30 september
den helige mikaels dag

11.00 Familjegudstjänst
med dopfest
Nosaby kyrka
Barnkör

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

Nu kan du ge kollekt eller
en gåva via Swish!
Du kan även göra andra inbetalningar till oss.
Swishnummer:
123 594 82 11
123 024 06 30
123 394 52 35
900 12 23		
			

Gudstjänstens kollekt
Träffar, soppluncher etc.
Övriga inbetalningar
Svenska kyrkans
internationella arbete

