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Om förlåtelse
Hur många gånger skall jag förlåta min broder när han kränker
mig, säger Petrus till Jesus; så
många som sju gånger?
Nej, svarar Jesus, inte sju
gånger utan sjuttiosju gånger!
Den här bibelpassagen är något av det
svåraste i den Kristna tron. Skall vi som
kristna vara mjäkiga dörrmattor som bara
finner oss i att bli trampade på?
Som ni säkert vet, kära församlingsmedlemmar, så var någon framme och gjorde
dumheter med vår käre gubbe som står
utanför Ulrica Pia. Skall vi förlåta den
individ som så urbota dumt skadade en
staty vars enda uppgift är att hjälpa de
fattiga? Jag dristar mig att påstå att så
är fallet – och jag är säker på att Jesus
hade hållit med mig – hur många gånger
skall man få försöka stjäla Roseboms
hatt, så många som sju gånger? Nä, sjuttiosju gånger…
Ja, men då har vi ju snart ingen Rosenbom kvar, säger vän av ordning…
Jo, det tror jag! För i förlåtelsen vilar Kristendomens innersta hemlighet.
För att förlåtelse skall kunna ges behövs en ånger och en bekännelse.
Låt oss hoppas och be att delinkventen i Rosenbomsfallet sitter på sin
kammare och ångrar sitt tilltag – då kan den personen komma till amiralitetsförsamlingen och säga: förlåt mig, jag visste inte vad jag gjorde (för
att lite fritt citera Jesus på korset). Och församlingen kan svara: din synd
är förlåten, gå nu och synda inte mer!
Det som då har hänt är att den som felat kan gå vidare i livet och i
fortsättningen låta bli att sabotera trägubbar utanför kyrkor. Församlingen har fått reda på exakt vad som hände och kan vidta mått och
steg så att det inte händer igen. Om bara ånger-bekännelse-förlåtelse
modellen tas i bruk så är världen faktiskt något litet bättre efter den här
Rosenbomhändelsen.
Att ge förlåtelse är inte att vara en mjäkig dörrmatta som slätar över alla
överträdelser. Det är att lyfta fram överträdelsen i ljuset men inte utkräva
hämnd och straff.
Att vägra ge förlåtelse är att riva den bro som man oundvikligen behöver
gå över själv. För även om jag inte vid något tillfälle försökt stjäla hattar
från trästatyer så har jag, helt visst, andra tillkortakommanden och överträdelser, i tankar ord och handling; saker som jag behöver ångra, bekänna
och ta emot förlåtelse för.
Och om du tänker efter så är det så för dig också.

Gästspel en söndag
i somras
Jael Ahlin, en av tre präster i marinen, gjorde
ett gästspel i församlingen i somras. Jael är
Daniels och Charlottes motsvarighet i Berga
Muskö garnison och fick därför frågan om hon
kunde hoppa in när de var upptagna på annat
håll.
Jael trivs med att vara präst med uppdrag i Försvarsmakten.
Hon har haft ett intresse för försvaret sedan tonåren då
hon var engagerad i flygvapnets ungdomsverksamhet. Men
trots funderingar om det gjorde hon aldrig lumpen, hon
utbildade sig till istället till journalist med inriktning stillbildsfoto och video arbetade länge inom det området. Men
det var något annat som lockade. 2015 prästvigdes Jael och
började arbeta som präst i 18:e stridsgruppen på Gotland
innan hon flyttade till fastlandet för tjänsten som marinpräst. Något hon inte ångrat.
I sina möten med soldater stöttar och peppar hon dem.
Iklädd uniform umgås hon med soldaterna i fält, är med
på övningar och sitter tillsammans med dem runt elden
på kvällen, på deras villkor. De samtalar om andra saker än
jobbet. Det blir mycket prat om relationer, om pojkvänner
och flickvänner och saker som kanske tynger. Och det
känns viktigt att kunna bidra till att soldaterna blir starka
även på insidan. Hon ser att hon och hennes prästkollegor i
Försvarsmakten bidrar med en pusselbit som i förlängningen
skapar mer hela soldater och sjömän.

Jael Ahlin håller på att förbereda sig inför mötet
med församligen och ser det som positivt att få
möta nya människor.

- Jag älskar mitt jobb. Jag känner att jag har hamnat helt
rätt, säger marinprästen Jael med ett leende.

Seminarier om Bibel och tro
JUDAS

26 september kl 18.00

guds utvalda förrädare

Ett studium kring Judas Iskariot och andra förrädare i bibeln.
Amiralitetspastor Daniel Breimert

VÅLD

17 oktober kl 18.00

det besinningslösa våldet i guds ord

Att hitta etisk praxis i ljuset av svåra texter, exemplifierat av psaltaren.
Elisabet Nord, Doktorand i gamla testamentets exegetik, Lunds universitet

DÖD

21 november kl 18.00

hur skall jag möta min död och min gud?

Religionspsykologiska copingstrategier i dödens närhet.
Amiralitetspredikant Charlotte Rönnbäck

I Din församling

Nr 3 2019

3

Kyrkorådet informerar
I årets första nummer av Församlingsbladet
redovisades ett antal arbeten som pågår i och
kring vår kyrka Ulrica Pia samt i våra övriga
lokaler. Några av dessa är slutförda medan
andra fortfarande är under beredning.
Underhållsarbete och måleri inne i kyrkan.

Nya regler för
parkering intill
kyrkan!
Området runt kyrkan är militärt och nu
har Marinbasen inför nya regler.

Uppfräschning av kyrkans norra port har ännu inte kunnat
göras. Arbetet kommer påbörjas då väderleksförhållandena
är gynnsamma antingen i höst eller till våren.

Parkering framför kyrkan är tillåten för besökande till
Amiralitetsförsamlingens verksamhet kvällar efter
klockan 17 samt helger.

Det planerade större målningsarbete I östra korsarmen över
altaret kommer att starta den 16 september för att vara
avslutat till Alla Helgons helg. För att skydda instrument och
inventarier kommer vi “plasta in” området från predikstolen
och mot östra väggen.

Men för att slippa böter måste man ha ett tillfälligt
parkeringstillstånd. Detta fås av verksamhetsansvarig
eller hämtas i kyrkan.

Församlingshemmet
Anskaffning av ljud- och mediaanläggning till församlingshemmet är nu så gott som slutfört. Endast måleriarbeten
kvarstår.

Arbetet utanför Amiralitetskyrkan
Marinbasens arbete i det yttre rummet utanför vår kyrkobyggnad börjar nu få mindre konsekvenser för vår verksamhet. Erfarenheten är att de förändrade parkeringsbestämmelserna fungerar bra. Ytterligare en komplettering
kommer att ske i det att bussar kommer att förbjudas att
köra ner till kyrkan. Bussar får hitta sina parkeringsplatser
och väntlägen på Vallgatan eller norr därom. Ett tillägg som
vi är mycket positiva till. Fortifikationsverkets arbete kring
vakten slutförs i höst. Detta kommer att innebära att den
tidigare placerade gästtoaletten vid vaktbyggnaden då
kommer vara placerad öster om kyrkan på den öppna ytan
ner mot Tackelboden.

Församlingen har även fått ett antal parkeringsplatser på Vallgatan framför kadettmässen. Här kan
man stå om man besöker vår verksamhet vardagar
mellan 07-17. Även här gäller att man ska ha parkeringstillstånd som man får på pastorsexpedition
eller av den som är ansvarig för verksamheten man
besöker.
Tillståndet är giltigt endast för den dagen besöket
sker. Alltså är det inte tillåtet att lämna kvar bilen
under natten.

Gubben Rosenbom har dessvärre drabbats av skadegörelse
men under vecka 36 bör Gubben vara intakt och göra sin
värdefulla insats för de behövande igen.

Kommande kyrkoråd
Nästa kyrkoråd genomförs 5 september. Då behandlas bl a
- underlag för verksamhetsplan och budget för 2020-2021
- underhålls- och nyanskaffningsplan av kyrktextilier
- renoveringsinsatser av stora orgeln
- församlingens delaktighet i Världsarvsdagarna 25-27
oktober 2019
Som vanligt tas beslut rörande församlingskollekter och
förstärkning av dessa med insamlade medel från Gubben
Rosenbom.
Herman Håkansson
Ordförande kyrkorådet
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Guide i oktober?
Under de kommande världsarvsdagarna
25-27 oktober finns det möjlighet att
vara guide i vår kyrka och marinens
klockstapel.
Är du intresserad? Hör av dig senast den 18
september till Herman Håkansson via e-brev:
herman.hakansson@telia.com.

Veteranförbundets egen ordförande och
före detta ÖB Sverker Göranson.

Minnessten för veteraner
invigd i Kalmar
Den 11 augusti invigdes en veteranminnesplats i Kalmar. Veteranförbundets egen ordförande och före detta ÖB Sverker Göranson
talade vid avtäckandet av den minnessten
som är placerad i Kalmarsundsparken med
vacker utsikt över Kalmar slott. Vid samma
tillfälle genomfördes ett korum av amiralitetspastorn.

Avtäckningen av stenen skedde som en del i avslutningsceremonin av Nordiskt kadettmöte som genomfördes i Kalmar
den 7 – 11 augusti.
Omkring 350 kadetter från Sverige, Norge, Finland och
Danmark träffas varje år för att knyta kontakter, genomföra gemensamma seminarier och grupparbeten samt tävla
mot varandra i ett antal idrottsgrenar. Detta år stod Sverige
och Sjöstridsskolan som värd och hade valt Kalmar som
plats för genomförandet. Kadetter från Sverige, Finland
och Danmark, samt ett hundratal både inbjudna veteraner,
gäster och nyfikna turister fanns på plats vid avtäckningen.
Som en sista punkt efter invigningen av minnesstenen höll
Amiralitetspastor Daniel Breimert ett korum i parken och
avslutade sin predikan med samma ord som finns inristade i
stenen,
”Minns de stupade, hedra de levande”
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Barn- och ungdomsverksamhet
Ny medarbetare till
församlingen
Med start nu i september kommer ett
nytt ansikte finnas bland personalen i församlingen. Det är Carina Holmesson som
under cirka två år ska vikariera för församlingspedagog Eva Götharson Breimert.
Eva kommer gå ner i tjänst för att studera på deltid
i Lund. Carina kommer ta hand om två babyrytmik-grupper på tisdagar. Redan för ett par år sedan
jobbade hon i församlingen under knappt ett år, så hon
vet vad som väntar.
- Det är så roligt att jag inte kan låta bli, säger Carina
som utöver vikariatet i Amiralitetsförsamlingen arbetar
med barngrupper i både Pingstkyrkan i Karlskrona och i
Svenska kyrkan i Jämjö.
Vi hälsar Carina välkommen till församlingen igen och
önskar samtidigt Eva lycka till med studierna.

Välkommen till en ny termin full av aktiviteter, från liten till nästan vuxen. I vår församling finns något för alla.
Barnkören Körlek och Kulingen startar vecka 36. I
Kulingen finns det plats för barn i skolårskurs 3-6. Vi
träffas onsdagar 16.30-17.30. I gruppen Körlek är det
för närvarande fullt. Ledare: Jörgen och Eva.
Rytmikgrupper och Musiklek startar vecka 37
Rytmiken kommer tills vidare att ledas av Carina
Holmesson då Eva läser in behörigheten till församlingspedagog i Lund. I rytmikgruppen för de yngsta 2-7
månader som träffas på tisdagar 9.15-10.30 finns det
fåtal platser kvar.
Musiklek är sång och lek för barn 0-6 år i en vuxens
sällskap. Vi träffas onsdagar 14.00-15.30 i församlingshemmet. Börjar med fika och sedan sångstund och lek.
Sista torsdagen i månaden har vi Musikleksgudstjänst i
kyrkan. Vissa avvikelser kan förekomma. Aktuell information finns på församlingens facebook-sida.
Upptakt för årets konfirmander är i samband med
högmässan den 15 september. Därefter ses vi en
söndag i månaden fram tills sommaren. Ett lärakännaläger är planerat i september och ett läger med
marin koppling under vårvintern. Sen ses vi de två
första veckorna på sommarlovet. Avslutningvis är det
läger på Kungsholmsfort i samverkan med Sjövärnskåren och konfirmation söndag 28 juni.
Unga ledare är välkomna till en ny säsong för att stötta
med konfirmandundervisningen.
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Höstmusik
UNGT

13 oktober KL 17.00

ungas klassiska scen

Ett arrangemang där unga musiker kommer och repeterar
med Maria Lindeborg och sedan ger vi en kort kammarkonsert tillsammans. Fokus ligger på den klassiska musiken.
Ungdomarna presenterar själva programmet.

BACH

20 oktober kl 17.00

höstkonsert med bach

Kammarkören Ulrica Vocale m.fl. dirigent och organist
Annika Nilsson.
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), den femte evangelisten och barockens mästare, får denna gång ha en egen
konsert,tillsammans med Kammarkören Ulrica Vocale. Det
blir färgsprakande motetter, orgelmusik mm. Bach sammanfattar en 150-årig tradition före honom, och förhöjer dessa
musikstilar till tidigare oanade höjder. Samtidigt är hans
musik fortfarande ultramodern och influerar jazzmusiker
och andra än i vår tid.

HÖST

25 oktober kl 19.00

höstorgel - världsarvsveckan

Församlingens organist Annika Nilsson musicerar på kyrkans
läktarorgel. Det bjuds på svensk, fransk och tysk nationalromantik .

UNGT

27 oktober KL 17.00

klassisk musik för unga öron

En familjekonsert då Maria Lindegren lyfter fram den
klassiska musiken på alla möjliga (och omöjliga) sätt. Ofta
vid pianot, ibland med gäster, alltid engagerande och
inkluderande!

HELGON

2 november kl 17.00

allhelgonamusik

Det är helgonens särskilda dag i dag, och i höstmörkret
sjunger Damkören Pia Vocalis in Allhelgonahelgen med
sånger om himlen, hoppet och kärleken. Det blir svensk
folkton, sånger av Alice Tegnér, engelska smycken och
mycket annat.

SLUT

24 november kl 17.00

musik vid kyrkoårets slut

Annika Nilsson m.fl

ADVENT

1 december kl 15.30 och 18.00

adventskonserter

Körer från Karlskrona- Aspö pastorat och Amiralitetsförsamlingen, Marinens musikkår
Biljetter hämtas på turistbyrån (serviceavgift på 15 kr).
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Gudstjänster och
konserter
SEPT
10.00

Söndag 22 september

14e sön e trefaldighet

Högmässa. Ulrica vocale.

Söndag 29 september

den helige mikaels dag
10.00

OKT
10.00

Högmässa. Pia vocalis.

Söndag 6 oktober

16e sön e trefaldighet

Högmässa. Hymnus vocalis.

Söndag 13 oktober

tacksägelsedagen
10.00

Familjemässa. Körlek

Söndag 20 oktober

18e sön e trefaldighet
10.00

Högmässa.

Julinsamlingen 2019
Årets julinsamling handlar om de orättvisor
och övergrepp som en flicka drabbas av bara
för att hon är flicka.
Det kan vi aldrig acceptera.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Varje flicka har rätt till ett värdigt
liv. Act Svenska kyrkan (tidigare Svenska kyrkan
internationella arbete) stödjer humanitära insatser
och projekt över hela världen för att stärka flickor
och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv.
Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor!

19e sön e trefaaldighet
10.00

Fredag 1 november
19.00 Minneskorum för saknade kamrater.

Lördag 2 november

alla helgons dag
17.00

Musik i Allhelgonatid. Pia vocalis.

Söndag 3 november

sön e alla helgons dag (alla själars dag)
14.00
16.00

Minnesgudstjänst i Vämö kyrkogårdskapell.
Ljus- och minnesgudstjänst. Ulrica vocale.

Söndag 10 november

21a sön e trefaldighet
10.00

Familjemässa. Kulingen.

Söndag 17 november

FÖR ALLA
FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i
världen lever under
förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi
aldrig acceptera.

sön f domssöndagen
10.00

Högmässa.

Söndag 24 november

domssöndagen
10.00

DEC

Högmässa.

Söndag 1 december

1a sön i advent

10.00 Högmässa. Hymnus vocalis. Fanbärare
Flottans män, KA2 kamratföreningen, Veteranförbundet.
15.30
Adventskonsert. Marinens musikkår och körer.
18.00
Adventskonsert. Marinens musikkår och körer.

Söndag 8 december

2a sön i advent
10.00

svenskakyrkan.se/act

Familjegudstjänst med Körleks julspel.

Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.
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Högmässa. Hymnus vocalis.
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Söndag 27 oktober

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
Amiralitetsförsamlingen
Matteo Göte Alexander Isoaho Andersson
190518
Eric Alexander Hamilton		190518
Amalia Aina Gertrud Wästhage		190526
Stella Elisabeth Ek		190602
Alma Johanne Aspington		190609
John Alfred Joel Nilsson		190616
Fridlevstads församling
Björn Thomas Valfrid Bäckman		190616
Göteborgs Carl Johans församling
Edith Nanna Bodare		190804
Trossamfundet Svensk kyrkan
Gustaf Thomas Erik Oscar Eideberg		190818

Karlskrona Stadsförsamling
Gustav Max Bernhardsson		190602
Oskar Ben Johan Olsson		190804
Wilhelm Carl Gustav Hillborg		190818
Lundby församling
Gabriel Alfred Matjas Isaksson		190602
Lyckå församling
Otto Oskar Gunnar Winroth		190616
Gud, vi ber för barnen; vår framtid,
vår oro och vår glädje.
Låt dessa barn få växa upp i trygghet och
gemenskap med andra.

vigda i ulrica pia
Emma Rosa Helén Lennartsson & Hans Johan Mikael Sandström
Susanna Teresita Wigren & Axel Ragnar Forell
Eva Maria Olsson & Erik Bertil Stening
Sanne Inez Viola Gars & Carl Emil Holmgren
Emma Rebecca Lovisa Torefalk & Filip Magnus Andreas Mattsson
Anna Isabella Stejdahl & Karl Henrik Alexander Toft
Birgitta Karolina Svahn & Per Filip Jakob Winblad
Hanna Karolina Hedberg & Fredrik Charles Arne Hansson
Eva Inger Ekström & Paul Erik Bertil Waldenström
Linda Marie Malmqvist & André Jonathan Åström
Annie Therese Elisabet Gylling & Carl Johan Mikael Sturesson
Elin Maria Veronica Wåtz & Carl Martin Dahlström
Madeleine Marie Wennerholm & Erik Ludwig Naess
Anna Teresa Tovesson & Peter Michael Toth
Monica Cathrine Ulfsdotter Söderström & Tobias Per-Gunnar Freddie Frediksson
Johanna Elisabeth Gunilla Klarén & Christian Carl Björn Raxell
Sara Elisabet Rattik & Daniel Alexander Engelbertsen
Linn Elisabeth Susanne Strindhagen & Björn Göran Paul Gunnarsson
Emma Sofia Jonesjö & Jan Filip Johansson

Lyckå församling
Karlskrona Stadsförsamling
Solna Församling
Partille församling
Sturkö församling
Amiralitetsförsamlingen
Sund-Svinhults församling
Karlskrona Stadsförsamling
Enköpings församling
Hammarslövs församling
Ronneby församling
Amiralitetsförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen
Karlskrona Stadsförsamling
Amiralitetsförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen
Burlövs församling
Lödöse församling
Amiralitetsförsamlingen

Välsignelse i Ulrica Pia
Charlotte Anna Louise Palm & Nemo Erik Johannes Edqvist

Knivsta församling

Gud, låt dessa som gift sig bära varandra i ömsesidig kärlek.

avlidna församlingsmedlemmar
Sven Oskar Gudmund Pilebäck, 92 år
Vera Inga-Lisa Svensson, 92 år
Karl-Erik Thore Hallsten, 75 år
Berndt Erland Eklund, 94 år
Annemo Helena Antonsson,
Rut Linnéa Viktoria Olsson, 89 år

Irma Elisabet Lindblom, 100 år
Sylvi Barbro Nordanfors, 78 år
Lennart Petersson, 77 år
Göta Herta Margareta Fröborg, 94 år
Karin Anna Viola Petersson, 92 år

Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem ta emot tröst från dig och dela den med varandra.

Returadress:
Amiralitetsförsamlingen
Vallgatan 11
371 30 Karlskrona
Avsändare:
Tryckcentrum
Tennvägen 11B, 371 50 Karlskrona

Församlingskryss
På en av de lodräta raderna kommer ett
ord att framträda. Skicka in ordet till:
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
Först insända rätta svar vinner ett pris.
1. Ett annat namn på detta är chöömij. Det är en teknik
som grundar sig på en mycket låg och utdragen ton
från långt nere i luftstrupen på vilken det läggs högre
toner genom att sångaren placerar tungan i olika positioner i munnen.
2. Vi gå över daggstänkta berg…
3. Centralorten i södra Allicante på Costa Brava.
4. Hinduisk eller sufisk mystiker som går på glödande
kol och sover på spikmatta.
5. En metod för att utvinna naturgas och skifferolja
genom hydraulisk spräckning.

1

6. Det näst största världshavet

2

7. Ett förband som utgör en underavdelning till pluton,
batteri eller skvadron. Ofta bestående av en halv
pluton eller två till tre grupper.

3

8. Den geometriska termen för cirkelns omkrets.

5

9. Ett dött djur.

4

6
7
8
9

På kryss med
pastorn

