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Var finns Gud?
Var finns Gud? Långt borta i en annan dimension eller bredvid mig?
Är det jag som söker Gud eller är det Gud som söker mig? Vi gläntar
på dörren till advent och vi får återigen höra den befriande berättelsen
om den annorlunda kungen och frälsaren som rider in i Jerusalem på
en åsna. Adventsberättelsen tolkas ofta som att Gud kommer oss till
mötes och knackar på vårt hjärtas dörr på samma sätt som Jesus rider
in i Jerusalem. Gud kommer utifrån, vi väntar därinne och det är vi som
väljer om vi vill öppna upp vårt hjärterum. Men tänk om vi istället skulle
vända på perspektivet och tänka; Gud är den fullkomliga kärleken, det
varma och pulserande hjärtat. Då kommer inte Jesus utifrån och knackar
på utan han bor redan därinne i mitt hjärta –men där bor inte jag.
Kanske är det snarare så att Gud är innanför men jag står utanför. För
om vi ser oss omkring både i den lilla och i den stora världen så kan vi
nog se att vi människor har lämnat vårt hjärta och allt det som hjärtat
står för – rättvisa, medmänsklighet och kärlek. Att vi valt att inte möta
varandra utifrån vårt hjärta. Men Gud bjuder in oss i vårt eget hjärta, in
i hjärtevärmen igen. Advent betyder ankomst, och så får varje mänskligt
möte på något sätt bli Guds ankomst. Vi får stiga in i vårt eget hjärta
och möta varje människa utifrån hjärtat. Varje situation vi möter i livet
blir en fråga och en utmaning från Gud: Tänker du möta denna händelse
eller denna person med ditt hjärta eller
utan? Gud möter oss i varje ny situation
och i detta anar vi också en ny väg framåt.
Kärleken från Gud tar aldrig slut och
oavsett om vi valde fel eller sa nej till Gud
förra gången, så läggs det oss inte till last.
Gud väntar oss alltid åter i djupet av vårt
hjärta.
En välsignad adventstid!
Gunilla Aquilon Elmqvist, kyrkoherde

lördag 26/11 kl 16.00
fjälkestads kyrka

Adventsvesper
Sånggruppen Crimond
Organist Kjell Wallnäs
Liturg Kai Wessberg
Kaffe serveras
efter gudstjänsten.
Varmt välkomna!

torsdag 1/12 kl 11.30
fjälkestads kyrka
Fjälkestads pensionärer
inbjudes till

Julfest
Andakt i kyrkan, därefter
julmat, kaffe, underhållning och gemenskap
i det fina vapenhuset.
Hjärtligt välkomna
hälsar Stiftelsen Sigrid
och Oscar Olssons
donationsfond .
Anmälan: 044-19 09 70, senast 21/11.

Advents- och juletid
en tid med mycket lovsång och ljus
”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna. Det är
mörkt nu, men det blir ljusare igen.”
En välkänd text, som vi hör i december varje år. Den mörkaste tiden
på året är här, men mitt i detta mörker närmar sig Herrens födelse
och riktigt ljusa tider. I detta nummer av Spiran kan du läsa om vår
fantastiska höstdag med medeltidstema, men framför allt läsa om de
gudstjänster och andra aktiviteter som stundar i advents- och juletid
och på det nya året. Varmt välkommen att fira dessa högtider med
oss!
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som
prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har
utvalt." Julevangeliet, Lukas 2:13-14

Kai Wessberg

Nya på jobbet

Patrik Olsson

I förra numret av Spiran berättade
vi att vi har fått tre nya medarbetare. Här får de berätta lite om sig
själva:

i Sverige. Vikariatet jag har här i
Nosaby sträcker sig fram till sommaren. Det är inte alls svårt att
trivas här med så många bra och
trevliga arbetskamrater, precis
som också Ni församlingsbor är.

Kai Wessberg

Patrik Olsson

Jag bor i Degeberga sedan många
år. Är gift med Lena sedan drygt
trettiofem år. Ett stort intresse är
trädgården och villan vi bor i. Friluftsmänniska är nog vad jag kan
kalla mig. Vi har vandrat mycket
i fjällen, seglat till och i Medelhavet, vi/jag åker skidor varje vinter
och just nu förbereder jag mig för
att cykla till Paris i början av juli
nästa år. Poängen med resan, som
administreras av Team Rynkeby
är att samla in så mycket pengar
som möjligt till Barncancerfonden

Jag är ny ekonomiassistent i Nosaby församling och har en
25 %-tjänst här. I somras såg ni
mig kanske ute på kyrkogården
då jag även arbetade som vikarierande vaktmästare. Jag läser tredje året på ekonomprogrammet
med inriktning redovisning och
revision vid Högskolan Kristianstad. Jag bor i en studentlägenhet
ute vid Högskolan, men kommer
ursprungligen ifrån Huaröd. På
fritiden är jag gärna ute i naturen
och gillar fotboll och fiske.

Kjell Wallnäs
Kjell Wallnäs
Jag vikarierar som organist i
Nosaby församling i höst och
några månader in på nya året.
Född och uppvuxen i Sölvesborg
kom jag tidigt i kontakt med
Svenska kyrkan och dess musik.
Efter utbildning vid Malmö musikhögskola har jag haft tjänster
i Perstorp, Flen, Asarum och i
Sölvesborg. Som pensionär har
jag vikarierat i ett antal församlingar, t ex Ivetofta, Fjälkinge och
Degeberga-Everöd och för fyra år
sedan även här i Nosaby.
När församlingen ringde och bad
mig komma tillbaka, tackade jag
ja. Så nu är jag här igen och det
känns bara bra med fina medarbetare och en positiv och duktig
kör, Andrum.
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Hemvändardag med medeltidstema
Lördagen den 17 september
reste Nosaby församlingsgårds
trädgård tillbaka till medeltiden.
Överallt syntes tidstypiskt klädda
människor i varierande åldrar och
man kunde bland annat träffa på
prinsessor, riddare, en pestsmittad
och en lieman.
Allt detta med anledning av de
arkeologiska fynd som gjordes av
tidiga medeltida gravar utanför
kyrkogårdsmuren.

söndag 11/12 kl 16.00
fjälkestads kyrka

Julton
Allsångarna
Thony Lindh - sång,
Monica Johannesson - flöjt
Marianne Hessung - piano
under ledning av Ingela S Carlsson
Liturg Gunilla Aquilon Elmqvist

4 nr 4 • 2015 Nosaby församlingsblad

Församlingen gjorde tillsammans
med föreningen ”Kyrka och bygd”
denna tidsresa möjlig. Det var
en härlig dag i höstsolen för alla
åldrar. Arkeologen Ylva Wickberg
berättade i en fullsatt församlingssal om de analyser som gjorts av
de 800 år gamla församlingsbor
som påträffades förra hösten.
Därefter föreläste kyrkoantikvarien Åsa Eriksson Green om den
medeltida kyrkan i Nosaby och
dess eventuella föregångare.

Under eftermiddagen bjöds det
på aktiviteter för alla åldrar i
trädgården. Detta möjliggjordes av
att vi till vår hjälp hade ungdomar
från Heliga Trefaldighets församling. Barnen fick skriva in sig i
riddarskola och fick till exempel
göra riddarsköldar och skriva med
gåsfjäder samt prova på bågskytte
och andra medeltida lekar.
Det hela kulminerade i en kamp
med en drake och en kackerlacka

nyårsdagen 1/1 kl 16.00 • nosaby kyrka

Nyårsmusik

Kören Andrum
Trio Salong med Olle Joelsson - fiol, Robert Viklander - cello,
Kjell-Ove Dahlman - piano och Martina Östensson - flöjt
under ledning av Kjell Wallnäs
Liturg Gunilla Aquilon Elmqvist

med efterföljande dubbning av de
modiga riddarna! Vi fick även se
en eldslukare, som tillsammans
med ungdomarna jonglerade med
eld.

man besöka Föreningen Nosaby
kyrka och bygds utställning om
det gamla Nosaby och få sig en
kopp kaffe med hembakad äppelkaka.

Helstekt gris tillagades och serverades under dagen och nere i
församlingsgårdens källare kunde

Medeltidsensemblen Ambrosia
underhöll i trädgården och spelade
även på tidstypiska instrument i

lördagsmusik kl 12.00
nosaby kyrka

30 minuters

blandad lunchmusik
28/1 Hälleviks Jazz Quartet
18/2 Uno Hellgren - trumpet
& Kjell Wallnäs - orgel/piano

fastlagssöndagen 26/2
kl 11.00 fjälkestads kyrka

Jesus vår vän
Mässa med LITEN & stor
skriven av L Sjöstrand
och A Bengtsson.
Barnkörerna och
Allsångarna medverkar.
Liturg Gunilla
Aquilon Elmqvist

kyrkan vid helgmålsbönen, som
avslutade en fantastisk dag.
Ett stort tack till er alla, som
gjorde denna trevliga dag möjlig!

Foto: Fredric Dacke

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

Våra barnkörer sjunger i
Nosaby kyrka tillsammans
med våra vuxenkörer. Sånger
och psalmer som alla kan sjunga
med i. Efteråt bjuder
vi på fika!

Barnkören - Julafton 2015
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Julspel

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

söndag 27/11
kl 11.00, 1 advent

Kom och sjung
in advent!

söndag 18/12
kl 11.00, 4 advent

tisdag 13/12 kl 17.30

Lucia

Kom till Nosaby kyrka!
Barnkörerna och
barnverksamheten
medverkar. Efteråt är det
Lussefika i församingsgården.
Terminsavslutning
barnverksamheten.

De minsta på julfest 2015

julafton kl 10.00

Julafton

På julafton samlas vi vid krubban
i Nosaby kyrka. Barnkörerna
sjunger och både barn och vuxna
är välkomna till oss!

Dans kring granen 2015

tisdag 13/12 kl 17.30 • nosaby kyrka

söndag 18/12 kl 11.00 • österslövs kyrka

Luciagudstjänst
Barnkörerna och
barnverksamheten
medverkar.
Fika i Församlingsgården efter
gudstjänsten.
Terminsavslutning.

Familjegudstjänst
med julspel
Barn från församlingen
medverkar.
Liturg Kai Wessberg

Adventstid Vårens aktiviteter
sopplunch

för barn

måndagscafé

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

Sopplunch kl 12.00. 40 kr.
Församlingsgården Nosaby
Tisdag 6/12.

Församlingsgården Nosaby
Måndag 5/12 kl 13.30. 20 kr
Föredrag av kyrkoherde Gunilla
Aquilon Elmqvist.

torsdagsträff – julfest

Österslövs kyrka
Torsdag 8/12 kl 12. Start i kyrkan
där skolbarnen sjunger Luciasånger.
Därefter blir det lunch i Gamla
Prästgården.

Församlingsgården Nosaby
Vårterminen börjar den 16/1

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

för ungdomar

Församlingsgården Nosaby
För alla mellan 15-19 år.
En onsdag i månaden kl 19-21.
Start 11/1

körsång

Församlingsgården Nosaby
Allsångarna (vuxenkör)
Tisdagar kl 10.30, start 10/1
en riktigt

God Jul och
Ett Gott
Nytt År
önsk ar personalen,
nosaby församling

Con Brio (5–7 år)
Onsdagar kl 16.30-17.30, start 11/1
Con Affetto (8-13 år)
Onsdagar kl 17.30-18.30, start 11/1
Andrum (vuxenkör)
Torsdagar kl 19.00–21.00, start 12/1
Vill ni vara med eller har frågor?
Kontakta våra kyrkomusiker

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby

måndagscafé

Församlingsgården Nosaby.
Måndagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
9/1, 6/2

torsdagsträffar

Fjälkestads kyrka
Torsdagar kl 12.00. 40 kr:
Lunch, underhållning,
kaffe och kaka.
12/1, 2/2
Gamla Prästgården, Österslöv
Torsdagar kl 13.30. 20 kr:
Underhållning, kaffe och kaka.
9/2

vängruppen

Vi träffas en gång i månaden,
anordnar aktiviteter och besöker
människor som vill ha lite sällskap
ibland.
Kontakta diakon Mia Snecker om
du är intresserad av att vara med
i vår grupp, eller om du själv vill ha
besök av oss.

Second hand i Österslöv
Den 7/12 stänger vi vår second
hand. Ett stort tack till alla er som
skänkt kläder och andra saker. Det
har kommit till stor nytta och glädje
för väldigt många.
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Välkommen på gudstjänst!
NOVEMBER
NOVEMBER
Lördag 26 november

16.00 Adventsvesper

Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg, Kjell Wallnäs
Sånggruppen Crimond
Se annons
Söndag 27 november
1:a advent

11.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Kai Wessberg, Mia Snecker,
Ingela S Carlsson,
Kjell Wallnäs, församlingens
körer. Adventsfika

16.00 Musikgudstjänst
Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
SPF-kören Kristianstad
Glögg

18.00 Konsert

Nosaby kyrka
Åhus manskör och Allökören
DECEMBER
DECEMBER
Söndag 4 december
2:a advent

11.00 Högmässa

Tisdag 13 december

17.30 Luciagudstjänst

Söndag 18 december
4:e advent

11.00 Familjegudstjänst
med julspel

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Allsångarna och T Lindh, sång
Se annons

Lördag 31 december
Nyårsafton
Nosaby kyrka
Kai Wessberg, Thony och
Carina Lindh, sång

Österslövs kyrka
Kai Wessberg, barn från församlingen medverkar.
Se annons

JANUARI
JANUARI

Lördag 24 december
Julafton

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
kören Andrum m fl.
Se annons

10.00 Samling
vid krubban

Nosaby kyrka
Mia Snecker, Natalia
Strömberg, Andrine C
Johansson, Ingela S Carlsson,
barnkörerna.

16.00 Julbön

Söndag 1 januari
Nyårsdagen

16.00 Nyårsmusik

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Annie Svensson, flöjt

16.00 Ljusmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
barnkörerna, Allsångarna.
Enkel kvällsmat
Söndag 12 februari
Septuagesima

11.00 Högmässa
Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

Söndag 8 januari
1:a sönd. e. Trettondagen

8.00 Julotta

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen

Fjälkestads kyrka
Kai Wessberg

11.00 Högmässa

23.30 Midnattsmässa

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
Annie Svensson, flöjt

FEBRUARI
FEBRUARI

Söndag 19 februari
Sexagesima

16.00 Konsert

6.30 Julotta

11.00 Högmässa

Fredag 6 januari
Trettondagen

Råbelöfs kyrka
Kai Wessberg,
Ulf Sandberg, solist

Söndag 25 december
Juldagen

16.00 Julton

Nosaby kyrka
Kai Wessberg, kyrkbytardag
kören Sanctus medverkar

16.00 Nyårsbön

Onsdag 7 december

Söndag 11 december
3:e advent

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Kai Wessberg, kören Andrum

Österslövs kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Hemvärnets musikkår

Söndag 29 januari
4:e sönd. e. trettondagen

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Barnkörerna och
barnverksamheten.
Se annons

Österslövs kyrka
Kai Wessberg

19.30 Adventsvesper

Måndag 26 december
Annandag jul

Österslövs kyrka
Stadsmusikkåren

11.00 Högmässa

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Söndag 15 januari
2:a sönd. e. trettondagen

11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Kai Wessberg

Söndag 22 januari
3:e sönd. e. trettondagen

11.00 Högmässa

Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist

11.00 Högmässa

16.00 Hela kyrkan
sjunger

Nosaby kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist,
kören Andrum,
instrumentalister
Söndag 26 februari
Fastlagssöndagen

11.00 ”Jesus vår vän” –
mässa med LITEN & stor
barnkörerna, Allsångarna
Fjälkestads kyrka
Gunilla Aquilon Elmqvist
Se annons

Reservation för ändringar,
Kristianstadbladets
predikoturer gäller.

