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Där döden bara
är en synvilla
En gång tog min då femårige son ett gammalt fossil från bokhyllan, en
200 millioner år gammal snäcka. Han travade iväg med den till köket,
lade den i ett glas vatten, placerade en lampa över, och satte sig att vänta.
Med ett illa dolt leende frågade jag honom: ”Inte tror du väl att du
kan få den där levande igen?” Då vände han sig om, stirrade mig stint i
ögonen och fräste: ”Ska du säga, du som inte ens har försökt!”
Ibland måste man våga det omöjliga! Det är så lätt att säga: ”Jag kan
inte. Jag duger inte. Det finns så mycket mörker och våld i världen
och så mycket grummel i min egen själ, så det är inte ens någon idé
att jag försöker. ”När man tänker så dör man en bit. Tappar bort det
enastående i att vara människa. Skratt som inte har kontakt med glädje.
Ord som inte har kontakt med mening. Yta som inte har kontakt med
djupet, kan lika gärna ligga som fossil i bokhyllan i 200 millioner år till.
Du och jag tillhör det gåtfulla mysteriet. Vi tillhör dem som lever just
nu! Vi brinner livets flamma! En förebild har vi fått, en som vågade det
omöjliga. En som gick in i hatets, våldets och dödens svartaste mörker
och satte dit livets och kärlekens tecken: Ett kors! Det var så mörkret och
döden besegrades och vi fick PÅSKDAG!
För oss kan den segern vara en förebild,
en maning till kamp för det som är rätt,
gott och sant. Men framför allt är den
en kraft som bär himmelens ljus inom
sig. En kraft som banar väg genom
förtvivlan och mörker och som öppnar
porten mot det ljus där döden bara är
en synvilla!
Göran Mellander, vik. komminister
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Församlingsutfärd
Tisdag den 28 maj är det dags för vår
församlingsutfärd till Österlen.
Vi besöker bl.a. Blåherremölla och
Gunnarshögs gård. Samling och avresa
från Nosaby kl 8.00, åter ca. kl 17.30.
Kostnad 300:-/person inkl. för- och
eftermiddagsfika samt lunch.
Anmälan senast 3 maj
044-19 09 70 pastorsexpeditionen

Yvonne Sten

Emma Andersson

Tack Yvonne

Välkommen Emma

Efter nära åtta års tjänst som kyrkokamrer i
vår församling, flyttar nu Yvonne Sten tillbaka
till sina hemtrakter. Vi i Nosaby församling
är oerhört tacksamma till Yvonne för hennes
stora arbetsinsats hos oss. Kompetent,
ansvarskännande, positiv - vid sidan av
kyrkoherden ett absolut nödvändigt nav i
församlingens verksamhet. Föga överraskande
har Yvonne redan fått en ny tjänst – som
fastighetsekonom i Södermöre pastorat. Vi gläds
med Yvonne, gratulerar hennes nya arbetsgivare
och önskar henne allt gott för framtiden!

Jag började i Nosaby församling i januari och
kommer att ta över som kamrer efter Yvonne
Sten. Jag bor och är uppvuxen i Hörby. Där
lever jag tillsammans med min familj och våra
två katter.
Tidigare har jag arbetat inom revision samt på
en ekonomiavdelning inom bilbranschen. Jag
är både stolt och glad över att få möjligheten
att arbeta i församlingen, då detta är en ny
utmaning för mig. På fritiden gillar jag att vara
aktiv, intresset för hälsa och träning har alltid
funnits.

Thore Jakobsson, ordförande i Kyrkorådet

Emma Andersson, kyrkokamrer

Hjärtstartare

annandag påsk 22 april kl 16.00 fjälkestads kyrka

Musikgudstjänst
med konstutställning
Gospelmusik med New Life Gospel, konstutställning
med Nosabyskolans bild- och formklass åk. 4 samt
silverkonstnären Ingmar Grönroos. Mottagande av
församlingens nya silverljusstakar.
Präst: Charlotte Winther.

Nosaby församling har tre
hjärtstartare, som finns här:
Nosaby församlingsgård
(i korridoren utanför expeditionen)
Fjälkestads kyrka (i sakristian)
Österslövs kyrka (i sakristian)
Vår personal har genomgått
utbildning i hantering av dessa
hjärtstartare samt HLR (hjärtoch lungräddning).

Vi söker gravrättsinnehavare
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.
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Bibeläventyret
– en resa genom
Bibelns berättelser

Ingela Sturesson Carlsson och Natalia Strömberg är Nosaby församlings bibeläventyrsinstruktörer.

Nosaby församlings bibeläventyrsinstruktörer heter Natalia
Strömberg och Ingela Sturesson
Carlsson. Natalia arbetar som
församlingspedagog och Ingela
arbetar som kantor. Tillsammans
bjuder de in årskurs 4 i skolorna
i församlingen att vara med om
ett spännande äventyr genom de
mest kända berättelserna i Bibeln.
Under höstterminen erbjuder de
skolorna ett äventyr genom Gamla
Testamentet och under vårterminen det Nya Testamentet.
Natalia och Ingela kommer till
skolan och genomför Bibeläven-
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tyret i klassrummet, som dagen
till ära har förvandlats till en
karta där de olika berättelserna
utspelar sig. Eleverna är delaktiga i
berättandet genom alla berättelserna. De lär sig dem genom att delta
i drama, uppleva trolleri, sjunga,
titta på bilder och genom att använda nyckelord och tecken till
varje berättelse.
Efter Bibeläventyret kan eleverna
sammanfatta Bibelns berättelser
på bara ett par minuter genom
att använda sig av tecknen och
nyckelorden. Natalia genomförde
utbildningen för att bli Bibeläven-

tyrare 2015. Ingela genomförde
utbildningen 2017 och 2018. De
upplevde båda utbildningen som
givande och gedigen, då den sammanlagt omfattade sju dagar.
Både Natalia och Ingela anser
att församlingens satsning på
Bibeläventyret är viktig. Bibelns
berättelser ligger till grund för
många delar i vårt samhälle, som
till exempel våra helgdagar och
traditioner. Bibeläventyret
öppnar upp för reflektioner i
frågor om etik, moral, värderingar
och livsfrågor. Dessutom är Bibeln världens mest kända bok. Då

är det fantastiskt att varje elev som bibeläventyrarna
möter får vara en av dem som vet vad Bibeln
innehåller. Själva upplägget av Bibeläventyret uppskattas av både elever och pedagoger. Det är omväxlande,
roligt, lärorikt och pedagogiskt.

Vill du veta mer om Bibeläventyret eller har
frågor? Kontakta:

I skrivandets stund förbereder de båda bibeläventyrarna sig inför vårens Bibeläventyr, då de fokuserar
på Nya testamentet. De ser fram emot äventyren och
mötena med eleverna och skolornas personal.

Ingela Sturesson Carlsson
tel: 044-19 09 75
e-post: ingela.s.carlsson@svenskakyrkan.se

Natalia Strömberg tel: 044- 19 09 79
e-post: natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Biskop Johan visiterar församlingarna i
Bromölla och Kristianstads kommuner
I april visiterar biskop Johan Tyrberg Villands och Gärds kontrakt,
det vill säga församlingarna i Bromölla och Kristianstads kommuner.
Under en vecka träffar biskopen församlingsbor, förtroendevalda
och medarbetare för att fira gudstjänster och föra samtal om vad det
är att vara kyrka idag.
Villands och Gärds kontrakt består av tio församlingar/pastorat;
Kristianstad, Bromölla, Åhus, Nosaby, Oppmanna-Vånga, Fjälkinge,
Västra Vram, Degeberga-Everöd, Vä-Skepparslöv och Araslöv.
Att fira gudstjänster är en viktig del av visitationen, bland annat
hälsas alla välkomna till Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad
den 23/4 klockan 17, till Fjälkinge kyrka den 24/4 klockan 18.00
och till Ivetofta kyrka den 28/4 klockan 11.
– Vi behöver hämta kraft ur Guds närhet. En gudstjänst är inte
bara ett mål utan också en ny utgångspunkt. Vi får komma till
gudstjänsten för att tömmas på misslyckanden och fyllas på med
upprättelse, menar biskop Johan.

Foto: Martin Lindeborg
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Svenska Kyrkans Lekmannaförbund
100 år – 2018
Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom
Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundet
är verksamt på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.
Förbundets målsättning är:
att samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang i och
ansvarstagande för kyrkans alla uppgifter: gudstjänstliv,
diakoni, undervisning och mission
att fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans liv samt
främja kristen gemenskap
att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
att vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgifter
och möjligheter
att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan

Vill du bli medlem
eller vill veta mer om
Lekmannakåren
i Nosaby församling?
Kontakta ordföranden
Bert-Inge Edvardsson
tel: 044-22 63 46
e-post: bertinge48@gmail.com

Vi är för närvarande sammanlagt drygt 5 000 medlemmar
i ca 140 lokalavdelningar (kårer).

Du kan läsa mer om oss och vår
historia på vår hemsida:
www.lekmanikyrkan.se

Lekmannakåren i Nosaby församling ingår i Svenska Kyrkans
Lekmannaförbund. I Lunds stift finns ett 50-tal kårer. Lekmannakåren är en självständig frivilligorganisation bestående av ideellt
arbetande kvinnor och män, som vill främja kristen gemenskap
med frivilliga insatser. Kåren anordnar möten med varierande
innehåll. I regel är det sista torsdagen i månaden under perioden
september-april. Till mötena är alla intresserade varmt välkomna.

Kyrktaxi

Du kan läsa mer om Lekmannakåren
i Nosaby på församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby

Som församlingsbo kan du ta taxi till
gudstjänsterna. Beställ någon dag i förväg,
uppge ”kyrkskjuts”. 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
onsdagen den 17/4 kl 9-16
fjälkestads kyrka
onsdagen den 17/4 kl 10-16
församlingsgården nosaby
torsdagen den 18/4 kl 10-16
Hjärtligt välkomna in på kaffe, smörgås och en
trevlig pratstund. Utställning i Nosaby om bygden.
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Sopplunch
Soppan, 40 kr, serveras kl 12
Gamla Prästgården, Österslöv
måndag 18/3, 15/4 och 13/5
Församlingsgården Nosaby
tisdag 5/3 och 12/3 (OBS! start
kl 11.50 med Allsångarna)
Fjälkestads kyrka
måndag 11/3, 8/4 och 6/5

söndag 24 mars kl 11.00
nosaby kyrka

palmsöndagen 14 april
kl 11.00 nosaby kyrka

Gudstjänst

Familjegudstjänst

med födelsedagsfest
för de som fyller 80 år, 85 år,
90 år eller mer under 2019
Allsångarna medverkar

Barnkörerna Con Affetto
och Con Brio medverkar

under ledning av Ingela S Carlsson

Fika efteråt
Präst: Charlotte Winther

Musikgudstjänst
med kören Furorna
Kören Furorna från Esbo i
Finland (Kristianstads vänort
i Sverige) kommer den
13 september till Nosaby
kyrka kl 18.30 och bjuder
på en musikgudstjänst
tillsammans med
Allsångarna. Furorna är ca
25 personer både damer
och herrar.
Välkomna!

Anmälan senast den 15/3
till 044-19 09 70

Vårens aktiviteter i församlingen
för barn

Församlingsgården Nosaby
Öppen verksamhet Drop in
Ingen föranmälan krävs.
Måndagar kl 9-11.30
Onsdagar kl 13-15.30
Babyrytmik 0-1 år
Föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.
Onsdagar kl 9-11
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 (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00
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.

för ungdomar

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

torsdagsträff

Fjälkestads kyrka
Lunch, underhållning, kaffe och
kaka, 40 kr.
7/3 kl 12.00 Börje och Lars Färm med
Treklövern, dragspel och sång.
4/4 kl 12.00 Österlenarna, 40-, 50och 60-talsmusik.
Bygdegården, Österslöv
Kaffe, kaka och underhållning, 20 kr.
28/3 kl 12.00 Charlotte Winther
”Min väg till präst”.
OBS! ny tid och plats.
11/4 kl 12.00 Samling i kyrkan, elever
från Österslövs skola sjunger för oss.
Därefter lunch i Gamla Prästgården,
40 kr.

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby

kyrkogårdskaffe
Se annons sid 6

sopplunch

Se annons sid 6

lekmannakåren
Församlingsgården Nosaby
28/2 kl 18.30 Årsmöte. Därefter visar
Lars Pålsson filmen Pilgrimsvandring
till Compostela.
28/3 kl 18.30 Ann Malmquist berättar
”Använd dina drömmar”.
2/5 kl 12.00 Årets utflykt går till
ÅhusGården EFS. Underhållning
Barbro Lundell, Nättraby. Anmälan,
se hemsidan för mer information.

vängruppen

Vi träffas en gång i månaden kl 10-12
18/3 i Österslöv och 29/4 i Fjälkestad.
Vi 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.
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Välkommen på gudstjänst!
MARS
MARS

APRIL
APRIL

söndag 3 mars
fastlagssöndagen

söndag 7 april
5:e söndagen i fastan

Österslövs kyrka
Charlotte Winter
Kören Andrum
Rut Edman, sång
Fastlagsbulle e. gudstjänsten

Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther

11.00 Gudstjänst

söndag 10 mars
1:a söndagen i fastan

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 17 mars
2:a söndagen i fastan

11.00 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther

söndag 24 mars
jungfru marie bebådelsedag

11.00 Gudstjänst med
födelsedagsfest
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Allsångarna
Anmälan senast 15/3
(se separat annons)
söndag 31 mars
midfastosöndagen

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Göran Mellander

11.00 Gudstjänst

söndag 14 april
palmsöndagen

11.00 Familjegudstjänst
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Barnkör och fika
tisdag 18 april
skärtorsdagen

18.00 Mässa

Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther
Sigrid Holmquist, sång
fredag 19 april
långfredagen

11.00 Gudstjänst
Österslövs kyrka
Göran Mellander
Ulf Sandberg, sång
söndag 21 april
påskdagen

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
Kören Andrum
Allsångarna

Reservation för ändringar,
Kristianstadbladets
predikoturer gäller.

måndag 22 april
annandag påsk

16.00 Musikgudstjänst
med konstutställning

Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther
New Life Gospel
Konstutställning/mottagning
av silverljusstakar
(se separat annons)
söndag 28 april
2:a söndagen i påsktiden

Sammanlyst till Ivetofta
MAJ
MAJ
söndag 5 maj
3:e söndagen i påsktiden

11.00 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther

söndag 12 maj
4:e söndagen i påsktiden

11.00 Högmässa med
konfirmation
Nosaby kyrka
Charlotte Winther

14.00 Högmässa med
konfirmation

söndag 26 maj
bönsöndagen

11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander

söndag 30 maj
kristi himmelsfärds dag

10.00 Gudstjänst

Råbelöfs kyrka
Göran Mellander
Kristianstads hembygdsgille
Tag med egen kaffekorg
JUNI
JUNI
söndag 2 juni
söndagen före pingst

14.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Charlotte Winther
söndag 9 juni
pingstdagen

10.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Göran Mellander
Kören Andrum

söndag 16 juni
heliga trefaldighets dag

10.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Göran Mellander

Fjälkestads kyrka
Charlotte Winther

söndag 19 maj
söndag

lördag 22 juni
midsommardagen

Österslövs kyrka
Charlotte Winther

se hemsida och anslagstavlor
för aktuell plats
Charlotte Winther

11.00 Högmässa

10.00 Musikgudstjänst

söndag 23 juni
johannes döparens dag

10.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Charlotte Winther

