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SOM VANLIGT har vi klagat på höstmörkret och saknat sommarens
värme och de ljusa kvällarna. Vi har konstaterat att dagarna har blivit
kortare och kanske har bristen på dagsljus gjort oss nedstämda, tungsinta och ibland till och med deprimerade. Allt det vi ser, hör och vet
om världens alla krig och all den ondska som drabbar människor med
lidande och död gör att mörkret känns ännu djupare. Höstmörkret, både
bildligt och bokstavligt, sänker stämningsläget men när advent närmar
sig då lever vi upp. Vi tänder fönsterstjärnor, adventsljusstakar och ljusdekorationer. När sedan fönster och ljusfasader strålar av ljus då känner
vi att mörkret har ändå inte fått makt över oss. Vi lyssnar till älskade
adventspsalmer och sånger och förbereder oss att fira jul. Profetorden
från gamla testamentet lyder: ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett
stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram… Ty ett
barn har fötts, en son är oss given.” Jesaja 9:2-7. Orden läses varje jul i
alla kyrkor. De är en förutsägelse om Jesusbarnets födelse. Ett stort ljus
ska lysa klart. Det ljuset är Jesus. Han som är Frälsaren, Befriaren, Fredsoch Fridsfursten.
EVANGELISTEN MATTEUS berättar om stjärnan, Betlehemsstjärnan, som
lyser klart och starkt. Den som visar stjärntydarna, de vise männen, till
stallet i Betlehem. De hade sett den ovanliga stjärnan tändas på himlavalvet och de förstod tecknet. De följde stjärnan och fann Jesusbarnet.
Adventsstjärnorna, som lyser i våra fönster, är symboler för den stjärnan
och de vill leda oss till julen – till Jesusbarnets födelse. Leda oss till den
stora högtid då vi får ännu en gång uppleva hur Guds ljus och kärlek,
glädje och frid strålar över hela vår värld. När kyrkklockorna kallar oss
till julens gudstjänster då lyssnar vi till profetorden: ” Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus...” Vi lyssnar också till hur profetorden
besannas i julens evangelium, Lukas 2:1-20, det glada budskapet om Jesu
födelse.” Idag har en Frälsare fötts åt er.” Gud blir människa. Orden är
förundransvärda och de öppnar och värmer våra hjärtan. Orden rör vid
vårt innersta och så gör också julens psalmer och sånger. Många av dem
är innerligt älskade. En sådan sång är ”När det lider mot jul”. Sången
som handlar om stjärnan som leder oss till julens frid och glädje.
när det lider mot jul (Text: Jeanna Oterdahl, Musik: Ruben Liljefors)
Det strålar en stjärna förunderligt blid, i öster på himlen hon står. Hon
lyst över världenes oro och strid i nära tvåtusende år. När dagen blir
mörk och när snön faller vit, då skrider hon närmre, då kommer hon
hit och då vet man, att snart är det jul.
Ty julen är härlig för stora och små, är
glädje och ljuvaste frid, är klappar och
julgran och ringdans också, är lycka
oändligen blid, är ljus, alla ögon då
strålar som bäst, och stjärnorna tindra
som mest och där ljuset är, där är
det jul.
Guds välsignelse i advent och jultid önskar
Undine Hellström, vik. komminister

Susanne Premberg Julia Jönsson Bremberg

Nya på jobbet
I tidigare nummer av Spiran har vi
berättat om nya medarbetare Här
får de berätta lite om sig själva:
Susanne Premberg
Jag började som kyrkvaktmästare
i församlingen i mars 2017,
främst med ansvar för Fjälkestads kyrka och kyrkogård. Jag
har tidigare jobbat inom kontor
och administration i ca 30 år,
så detta är en ny utmaning för
mig. Jag bor i villa på Helgedal,
Kristianstad, med min familj och
två innekatter, som förgyller vår
vardag. Mina intressen är att
måla akvarell/akryl, virka, springa, träna yoga, vandringar både
i Sverige och utomlands och vi
gör gärna kortare resor till olika
städer. Paris är en favorit. Natur,
skog och havet ligger mig varmt
om hjärtat.
Julia Jönsson Bremberg
Jag är ny ekonomiassistent (25%)
i Nosaby församling sedan början av sommaren. I våras blev
jag klar med min utbildning på
ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision
vid Högskolan Kristianstad, men
har valt att läsa vidare ett år till
och tycker att det är mycket bra
att kombinera mina studier med
arbetet här. Jag kommer från
Sölvesborg där jag är uppvuxen. På fritiden gillar jag att vara
aktiv, intresset för träning och
matlagning har alltid funnits.
Min fritid består också mycket
av musik då jag spelar klarinett
i Sölvesborgs Musikkår där jag
även är aktiv i styrelsen.

Josefin Åkerberg

Annika Bergkvist

Josefin Åkerberg
Jag är både stolt och glad över
att ha blivit erbjuden tjänsten
som organist i Nosaby församling. Min anställning började 1
september. Jag är utbildad kyrkomusiker vid Musikhögskolan
i Malmö och har en examen i dirigering och komposition i USA.
Jag har jobbat som kyrkomusiker
sedan 2001. Jag har vikarierat ett
flertal gånger i församlingens alla
kyrkor, så jag har träffat många
av er församlingsbor redan tidigare. Jag hoppas att få berika
församlingslivet med mycket och
kvalitativ musik i olika former.
Annika Bergkvist
Jag är församlingens nya administrativa assistent och kommer
att arbeta på pastorsexpeditionen i Nosaby. Jag är född
och uppvuxen i Kristianstad och
bor numera i Vånga med min
sambo. Jag har tidigare arbetat
som kommunikatör och kansliassistent i Karlshamn-Trensums
pastorat. Jag är naturligt nyfiken
av mig och studerar och utbildar
mig gärna. Hälsa, friskvård och
träning är ett stort intresse och
jag kan ofta ses ute kring Vångatrakterna på min landsvägscykel.
Andra intressen är att resa, uppleva nya kulturer och att laga mat.
Undine Hellström
Söndagen den 12 juni 1983 är
en betydelsefull dag i mitt liv. Då
prästvigdes jag i Lunds domkyrka
och har sedan dess tjänstgjort i
Lunds stift. Efter många år, först
som komminister och de senare

Undine Hellström

Emma Mattsson

20 åren som kyrkoherde, gick jag
i pension hösten 2013. Kort tid
därefter hörde kollegor av sig och
frågade om jag var intresserad av
vikariat. Det var jag verkligen och
det med jubel i hjärtat. För mig
känns det som ett stort privilegium att kunna fortsätta tjänstgöra
som präst. Jag har därefter tjänstgjort främst som vik komminister
i Kävlinge, V Vrams och Löddebygdens församlingar. Nu är det
med glädje som jag har tackat ja
till ett vikariat här. Tack till församlingsbor och arbetslag för att
ni tagit emot mig med så mycket
vänlighet och värme. Tack också
för det förtroende och den glädje
som ni ger mig. Jag känner mig
verkligen välkommen och önskar
för oss alla Guds välsignelse.
Emma Mattsson
Jag bor i Kristianstad med min
familj och studerar i Lund. Jag är
prästkandidat för Svenska kyrkan
i Lunds stift. Som blivande präst
är jag mycket tacksam för att få
möjligheten att arbeta i Nosaby
församling, vilket ger mig otroligt
mycket glädje, erfarenhet och nya
härliga möten med människor i
olika åldrar. Jag är timanställd
och kommer till största delen
hjälpa till med konfirmandarbetet
och ungdomsgruppen läsåret
2017/2018, vilket är otroligt
roligt, utmanande och lärorikt.
Med fötterna på jorden och
huvudet i himlen ser jag fram
emot alla spännande utmaningar i
Nosaby församling.
Församlingen hälsar er alla
varmt välkomna!
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modell av nosaby kyrka
I Nosaby församlingsgård, på expeditionen, finns en välgjord modell av Nosaby kyrka. Den är gjord i början av
1960-talet av cykelhandlare Gunnar Mårtensson, Nosaby. Gunnar Mårtensson föddes 1905 och dog 1979, 74
år gammal. Han ville bygga kyrkmodellen i hemlighet
med tanken att ge den som en present till dottern Birgittas dotters dop 1961. Han utgick från några familjefoton på kyrkan när han tillverkade den och en julafton
något år senare var den klar och placerades i familjens
vardagsrum. Det blev en stor överraskning för familjen. Modellen av Nosaby kyrka stod sedan i Agnes och
Gunnars hem och var uppskattad av barn, barnbarn och
andra gäster. Den bidrog till många intressanta samtal.
Vid Gunnars död skänktes kyrkan till Nosaby församling, helt i enlighet med Gunnars önskan. Dottern Anne
överlämnade den till tjänstgörande präst och framförde
hans önskan. Denna bakgrundsinformation om den
vackra modellen av Nosaby kyrka har lämnats till oss
av dottern Anne Bontin Lundgren. Vi är glada över att
få ha den hos oss och tackar Anne för att hon delat med
sig av historien bakom den fina kyrkan.
Modell av Nosaby kyrka. Foto: Yvonne Sten.

Foto på Nosaby kyrka taget med drönare. (Foto: Philip Carnstam). Kör- och orgelfestivalen: Bengt Wittje, Janne Schaffer och
John Ehde (Foto: Johnny Jönsson). Ungdomsgruppen bakar tårtor. (Foto: Natalia Strömberg).

lördag 2/12 kl 16.00
fjälkestads kyrka

Adventsvesper

Jörgen Åkesson, trumpet
Organist Josefin Åkerberg
Liturg Emma Mattsson
Kaffe serveras
efter gudstjänsten
Varmt välkomna!
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onsdag 6/12 kl 19.30
nosaby kyrka

söndag 17/12 kl 16.00
fjälkestads kyrka

Adventsvesper

Julton

Hemvärnets musikkår
Liturg Göran Mellander
Varmt välkomna!

Allsångarna
Thony Lindh - sång,
Monica Johannesson - flöjt
Ulf Bernhardsson - piano
under ledning av Ingela S Carlsson
Liturg Göran Mellander

Från vänster: Österslövs kyrka, foto: Johnny Jönsson. Fjälkestads kyrka, foto: Susanne Premberg. Camilla Holmquist, foto: Karl Eric Wohlin.

tacksägelsedagen
Kyrkorna i Fjälkestad och Österslöv var vackert
smyckade på Tacksägelsedagen. Ett varmt tack till
er som lade ner så mycket arbete på smyckningen
och även till alla er andra som hjälpte till att på
olika sätt förgylla gudstjänsterna och hela
denna dag!

Vår medarbetare Camilla Holmquist, som studerar
till präst, hjälpte till med det liturgiska vid
gudstjänsten i Österslöv. Camilla har erhållit venia
och kommer att praktisera vid flera gudstjänster i
församlingen framöver. Vi önskar Camilla lycka till
med studierna och sitt framtida yrke som präst!

tisdag 16/1, 30/1, 13/2, 27/2 kl 18.00 nosaby kyrka

toner, tystnad, bön
Trettio minuters musikandakt med organist Josefin
Åkerberg och någon av församlingens präster.
I tider av jäkt där intrycken ibland kan bli för många för
en stressad själ, vill vi erbjuda dig en stunds andlig och
själslig vila med endast musik, bön, dikt och tystnad.
Vi bjuder därför in till en serie musikandakter varannan

nyårsdagen 1/1 kl 16.00 • nosaby kyrka

Nyårskonsert
Mikael Järlestrand och kören Andrum
under ledning av Josefin Åkerberg

tisdagskväll med start den 16 januari kl 18. Andakterna
kommer att vara ca 30 minuter och olika solister kommer
att medverka. Först ut är cellisten Anna Thorstensson,
som vi varmt välkomnar.
Vi hälsar även dig varmt välkommen att stiga in i kyrkan
dessa tisdagskvällar för en stunds eftertanke och
varande till toner av stillsam musik, tystnad och bön.

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!
onsdag 13/12 kl 17.30

Luciamys

söndag 3/12
kl 11.00, 1 i advent

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

söndag 17/12
kl 11.00, 3 advent

Kom till Församlingsgården i
Nosaby! Vi bjuder på en timmes
Luciamys och Lussefika!
Barnkörerna går Luciatåg
och alla sjunger med.

Julspel

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

onsdag 6/12 kl 9.00

Julfest barnverksamheten

Vi samlas i Nosaby kyrka och
sedan bjuds det på adventsfika i
församlingsgården. Anmälan till
natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

senast 4/12.

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!

Foto: Ingela S Carlsson

Tuff kille 2017
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Foto: Lasse Ottosson

Julspel i Österslöv 2016

Foto : Ingela S Carlsson

De minsta på julfest 2015

onsdag 13/12 kl 17.30 - 18.30
församlingsgården Nosaby

söndag 17/12 kl 11.00 • österslövs kyrka

Luciamys med andakt
Allsång
och fika. Barnkörerna går Luciatåg
och alla sjunger med
i de härliga luciasångerna. Vi bjuder
på Lussefika.

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

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 14/12 kl 12. Start i kyrkan
där skolbarnen sjunger Luciasånger.
Därefter blir det lunch i Gamla
Prästgården.
Fjälkestads kyrka
7/12 kl 11.30 Fjälkestads pensionärer
inbjudes till julfest. Gudstjänst i
kyrkan, därefter bjuds det på julmat,
underhållning och trevlig gemenskap
i det fina vapenhuset. Välkomna
hälsar stiftelsen Sigrid och Oscar
Olssons donationsfond.
Anmäl: 044-19 09 70, senast 24/11.

Församlingsgården Nosaby
Vårterminen börjar den 15/1

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

önsk ar personalen,
nosaby församling

Måndagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
8/1, 26/2

soppluncher

Församlingsgården Nosaby
Kostnad 40 kr
Tisdag 13/2, 20/2, 27/2

torsdagsträffar

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30-12.00, start 9/1

vängruppen

för ungdomar

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

körsång

God Jul och
Ett Gott
Nytt År

Församlingsgården Nosaby.

Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00. 40 kr:
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka.
11/1, 1/2
Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
8/2

natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

en riktigt

måndagscafé

Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30, start 10/1
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30, start 10/1
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00, start 18/1
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker
Ingela eller Josefin

Vi träffas en gång i månaden, 8/1
och 12/2, 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 2 december

16.00 Adventsvesper
Fjälkestads kyrka
Emma Mattsson
Jörgen Åkesson, trumpet
Kaffe. Se annons.
Söndag 3 december
1 i advent

11.00 Adventsgudstjänst
Nosaby kyrka
Undine Hellström
kören Andrum.

11.00 Adventsgudstjänst

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Barnkör, Allsångarna,
Gunilla Bengtsson, trumpet.

18.00 Konsert
Nosaby kyrka
Emma Mattsson
Åhus manskör

Onsdag 6 december

19.30 Adventsvesper
Nosaby kyrka
Göran Mellander
Hemvärnets musikkår
Se annons

Söndag 10 december
2 i advent

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Undine Hellström

Onsdag 13 december
luciadagen

17.30 Luciamys med
andakt

Församlingsgården Nosaby
Se annons.
Söndag 17 december
3 i advent

11.00 Familjegudstjänst
med julspel
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Barn fr. församl. Se annons.

16.00 Julton

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Thony Lindh, sång, Allsångarna. Glögg. Se annons.
Söndag 24 december
4 i advent Julafton

10.00 Samling
vid krubban

Nosaby kyrka
Undine Hellström, Ingela S
Carlsson, Natalia Strömberg,
Andrine C Johansson, Barnkör

16.00 Julbön

Råbelöfs kyrka
Göran Mellander
Ulf Sandberg, sång

23.30 Midnattsgudstjänst

Nosaby kyrka
Emma Mattsson
Anton Svensson, saxofon
Måndag 25 december
juldagen

6.30 Julotta

Österslövs kyrka
Göran Mellander
Kör under ledning av
Ulf Bernhardsson

8.00 Julotta

JANUARI
JANUARI

FEBRUARI
FEBRUARI

Måndag 1 januari
nyårsdagen

Söndag 4 februari
kyndelsmässodagen

Nosaby kyrka
Mikael Järlestrand,
kören Andrum m. fl.
Se annons.

Fjälkestads kyrka
Emma Mattsson
Barnkör, Allsångarna

16.00 Nyårskonsert

Lördag 6 januari
trettondedag jul

16.00 Musikgudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Stadsmusikkåren
Se annons.

Söndag 7 januari
1:a sönd. e. Trettondagen

10.00 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Emma Mattsson

Söndag 14 januari
2:a sönd. e. trettondagen

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Undine Hellström

Tisdag 16 januari

18.00 Toner, tystnad,
bön
Nosaby kyrka
Se annons.

Fjälkestads kyrka
Göran Mellander
Kör under ledning av
Ulf Bernhardsson.
Julgröt och skinksmörgås.

Söndag 21 januari
3:e sönd. e. trettondagen

Tisdag 26 december
annandag jul

Söndag 28 januari
septuagesima

Nosaby kyrka
Undine Hellström
Ruth Edman, sång

Nosaby kyrka
Göran Mellander

11.00 Högmässa

Söndag 31 december
sönd. e. jul/nyårsafton

16.00 Nyårsbön

Nosaby kyrka
Göran Mellander
Thony och Carina Lindh, sång

10.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Undine Hellström

11.00 Gudstjänst

Tisdag 30 januari

18.00 Toner, tystnad,
bön
Nosaby kyrka
Se annons.

Reservation för ändringar,
Kristianstadbladets
predikoturer gäller.

16.00 Ljusgudstjänst

Söndag 11 februari
fastlagssöndagen

11.00 Högmässa

Österslövs kyrka
Undine Hellström
kören Andrum, kaffe med
fastlagsbullar.
Tisdag 13 februari

18.00 Toner, tystnad,
bön
Nosaby kyrka
Se annons.

Söndag 18 februari
1 i fastan

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander

Söndag 25 februari
2 i fastan

10.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Undine Hellström

Tisdag 27 februari

18.00 Toner, tystnad,
bön
Nosaby kyrka
Se annons.

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.

