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Om vår städning
Våren är här och ljuset är åter!
Ljuset är livgivande; för med ljuset kommer
också värmen och livet börjar åter spira. Men
ljuset avslöjar också obarmhärtigt graden
av städning och nivån på fönsterputsningen.
Behovet av vårstädning blir mycket tydligt och
vårstädning brukar kunna innebära att man
står i ett förråd med ett modem från mitten av
nittiotalet i handen och frågar sig själv – varför
i hela friden har jag sparat på detta?
I Johannesevangeliet talar Jesus om vetekornets lag; ”om vetekornet inte faller i jorden och
dör förblir det ett ensamt korn. Men om det
dör ger det rik skörd” (joh 12:24).
Kanske är det så vi skall förhålla oss till vår
städning också – det som kastas bort kan bära
rik skörd.
Varje år ger institutet för språk och folkminnen
ut en nyordslista; en lista med nya ord som
dykt upp i det svenska språket. 2017 fanns
ordet döstäda med bland de nya orden. Att
döstäda innebär att med viss regelbundenhet
rensa bland sina tillhörigheter så att ens anhöriga inte får så mycket besvär med detta när
man blir befordrad till evigheten.
Jag tror det är klokt att förhålla sig så till sina
tillhörigheter; om jag krampaktigt håller kvar
vid materiella ting så är det fara värt att de
materiella tingen blir allt jag håller kärt. I själva
verket kan det där modemet från 1995 vara
ett vetekorn – för i bortkastandets handling
vänder jag mitt inre mot det som har verklig
betydelse – så att jag inte på domens dag
endast har modem från mitten av nittiotalet
att komma med.
Döstädningen sker alltså också i mitt inre. När
jag befriar förråd och bostad från saker som
någon annan kanske kan ha större glädje av så
befriar jag också mig själv. Istället för att oroa
mig för mina skatter på jorden, där mal och
mask förstör, kan jag ägna mig åt att odla goda
relationer med Gud, mina medmänniskor och
mig själv.

Öppettider Helgfria tis-fre,
säkrast kl. 10-12.
Telefon 0455-103 56
Fax 0455-148 13
E-post amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/
amiralitetkarlskrona
Facebook www.facebook.com/
amiralitetsforsamling

En välsignad vår önskar jag dig och de dina!

Och allt som låg där fruset
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra åt sol
och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid.
Sv.Ps 197 v4

Amiralitetet i bild
Kanske har du lagt märke till en ung fotograf
som dyker upp lite nu och då i samband
med församlingens verksamhet. Det är
Carla Lomakka som har fått i uppdrag
från Marinmuseet att dokumentera
Amiralitetsförsamlingens verksamhet under
nästan ett halvår.
Carla studerar sista året på Nordens Fotoskola och
gör sin praktik på Marinmuseet. Nordens Fotoskola på Biskops Arnö i Mälaren är en yrkeshögskola som utbildar fotografer och bildjournalister.
Tillsammans med museets intendent för samtidsdokumentering Johan Löfgren har de beslutat om fotoprojektet att
dokumentera verksamheten och det vardagliga arbetet i
församlingen.
– Det är jättekul att få följa en verksamhet under så pass
lång tid. Det ger mig tid att komma nära, ställa frågor och
lära känna personalen och i viss mån även medlemmar i
församlingen, säger Carla.
Under de månader som hon spenderar på museet ska hon
även dokumentera baltflyktingarnas väg till Gotland under
andra världskriget samt följa en kadett.

Carla Lomakka. Foto: Michaela Linge

Hon är mån om att inte bara hämta intryck för egen vinning,
utan vill också ge något tillbaka. I dagsläget har hon ingen
färdig idé om hur materialet ska presenteras.
– Jag samlar först och letar sedan efter en berättelse i
mitt material. Och alla bilder som jag tar kommer sparas i
museets arkiv för framtiden, säger Carla.

Guide i kyrkan?
Sommartid kommer många turister till Ulrica Pia.
Skulle du vilja vara en av dem som tar emot dem?
Vi söker frivilliga guider under perioden maj – augusti.
Utbildning om vår världsarvsklenod ingår.
Anmäl ditt intresse till pastorsexpeditionen:
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
0455-103 56
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En av kollekthåvarna. Foto: Michaela Linge

Kollektens väg
Vid varje gudstjänst tar kyrkan upp kollekt.
Det är en solidaritetshandling då man som
kyrkobesökare delar med sig av sina pengar
till ett förutbestämt ändamål. Förra året
togs det upp kollekt vid cirka 60 tillfällen i
Amiralitetskyrkan.
Några av veckorna tar man upp rikskollekt, då går kollekten
till samma ändamål i alla församlingar i Svenska kyrkan. Det
finns även stiftskollekt, det är tillfällen då kollekten från
församlingar inom ett och samma stift går till ett gemensamt ändamål. Och den tredje nivån, församlingskollekten,
fördelas enligt beslut från det egna kyrkorådet. Knappt
hälften av de tillfällen då det tags upp kollekt är församlingskollekt. Det finns även tillfällen då församlingen kan
välja att samla in medel men som inte kallas kollekt, exempelvis vid konserter.
Församlingskollekten delats ut i syfte att stötta och hjälpa
lokala organisationer. Amiralitetsförsamlingen lämnar
bidrag till bland annat Sjöräddningssällskapet och barn- och
ungdomskliniken på sjukhuset i Karlskrona. Även diakonicentret i Karlskrona stadsförsamling brukar få del av
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församlingskollekten eftersom stadsförsamlingen stöttar
Amiralitetsförsamlingen med diakoniverksamhet i staden.
För att det ska bli en någorlunda stor summa att dela ut,
slås kollekten från ett antal gudstjänster samman och stärks
ibland även upp med medel från Rosenboms sparbössa.

Tvåsamhet

Efter gudstjänstens slut räknas kollekten samman och
bokförs både i kassabok och i en följebok. Det är alltid minst
två personer vid bokföringen av kollekten. Utöver kontanter
finns sedan något år också möjlighet att ge kollekt med hjälp
av swish vilket har ökat storleken på kollekten avsevärt.
Det är svårt att säga hur stor kollekten blir i genomsnitt
eftersom det är helt beroende på hur många personer som
besöker en gudstjänst. Det kan bli allt från några hundra till
flera tusen kronor vid påsk och adventstid exempelvis.

Julklappar och födelsedagsgåvor

Under flera års tid har barn- och ungdomskliniken i Karlskrona fått del av församlingskollekten. Personalen får
komma med önskemål om vad de behöver och en gång
om året lämnar församlingen över saker från önskelistan.
Det som skänks blir antingen direkta gåvor till barnen, till
exempel nallar eller andra gosedjur, eller hamnar i lekrummet
där flera barn kan ta del av saker såsom spel och böcker.

Glada miner när gåvorna
överlämnas till sjukhuset.

Man är alltid två som räknar. Foto: Michaela Linge

Anette Fredin Karlsson är specialpedagog på barnkliniken.
Hon berättar att Region Blekinge sörjer för vården av
barnen, men när det kommer till att förströ och muntra upp
dem med leksaker och annat, är det oftast privatpersoner
och organisationer utifrån som man får förlitar sig på.
- Vi delar ut nallar och leksaker till barnen som behöver
tröst och uppmuntran. Det blir ju som ett oväntat avbrott
och en rolig överraskning för dem, berättar Anette. När det
är jul och vid födelsedagar vill vi förstås uppmärksamma
barnen som är här och då är vi så tacksamma för det lilla
förråd med saker som vi har fått.
Denna gång kunde församlingen bland annat lämna över
spel till Playstation, nallar och leksaksbilar till kliniken.
Leksaker för ungefär 6.000 kronor som personalen kan dela
ut till barnen vid speciella tillfällen.
- Man känner sig lite som en jultomte när man kommer med
en låda full med leksaker, säger församlingspedagog Eva
Götharson Breimert när hon räcker över kartongen till de
glada och tacksamma medarbetarna på barnkliniken.

Medel från församlingskollekten stärks ibland
upp med pengar från Rosenbom. Utöver svenska
pengar finns ofta utländska mynt i Rosenboms
sparbössa. För några år sedan kunde församlingen ge en gåva i form av polska zloty till ett
barnhem i Polen.

Var med och
påverka!
Kyrkorådet som beslutar vem som
ska få del av kollekten, tar gärna
emot förslag på organisationer och
föreningar som kan komma i fråga
för en donation.
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90-års jubileum för
Kristna i Försvaret
Helgen den 24-26 maj firar Förbundet Kristna
i Försvaret sitt 90-års jubileum. Det gör man
genom att hålla föreläsningar, diskussioner
och fira gudstjänst i Ulrica Pia.
Det svenska förbundet bildades 1929 med den engelska
motsvarigheten som förebild. Syftet var att hitta ett sätt för
troende militärer att stötta varandra efter första världskriget.
Då valdes namnet Sveriges
Kristeliga Officersförbund,
men för några år sedan bytte
man namn till Förbundet
Kristna i Försvaret, främst
för att även inkludera civil
personal samt soldater och
sjömän.
- Vår ambition är att nå kristna medarbetare i Försvarsmakten för att vara ett stödjande nätverk, säger förbundsordförande Torbjörn Boström.
Förbundet har idag ca 140 medlemmar från olika delar av
Försvarsmakten. En stor del av verksamheten går ut på att
sprida budskapet om förbundet för att få fler att ansluta sig.
Det gör man till exempel genom Alpha-kurser, en utbildning
i vad den kristna tron står för i grunden. Man jobbar också
med att ta fram en soldatbibel. Den ska innehålla Nya Testamentet och psaltaren samt vittnesbörd från kristna personer i
Försvarsmakten.
- Till jubileet i maj hoppas vi på ett 40-50 tal deltagare varav
några internationella gäster från länderna runt Östersjön. Och
faktiskt har organisationens världspresident från Sri Lanka
precis meddelat att han kommer, säger Torbjörn Boström.
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Kyndelsmäss
Tidigt i februari firas Kyndelsmässodagen eller
Jungfru Marie kyrkogångsdag, en högtid som
allt mer förknippas med ljusets återkomst. I år
inföll Kyndelsmässodagen den 3 februari och
då firades en av årets familjegudstjänster. Ett
tillfälle då det är fullt med barn, föräldrar och
mor- och farföräldrar i kyrkan.
Under denna familjegudstjänst då barnkören
Körlek sjöng, var församlingens fyraåringar
välkomna att ta emot Barnens Bibel
och alla barn som döptes under 2018
uppmärksammades med en
bönbok ”Hej Gud, här bor jag”.
Dessutom fick Annicka, som kom
på namnet till Ulrica, vår nya
prästnalle, en gåva som tack för
sitt förslag.

Mästarnas färgsprakande
musik genom död till liv!
Kärlek och lidande är två sidor av samma
mynt vilket uttrycks starkt i musiken
under fastan. Lika mångfacetterat som
att ständigt uppleva nya infallvinklar i en
glasskärvas skiftande färger. Långfredagens
musik kan vara gripande och full av svärta,
men också inåtvänd och eftertänksam, för
att sedan på Påsknatten åter sprudla av
glädje, hopp och ljus.

EVIGT

7 april kl 17.00

musik av g. f. händel 1685-1759

Dixit Dominus av Georg Friedrich Händel är en enastående
tonsättning av den 110:e psaltarpsalmen. Här beskrivs kraftfullt hur Kristus tronar upphöjd till evig ära på Faderns högra
sida. Händel blev klar med verket i april 1707 då han befann
sig i Italien. Det är det äldsta bevarade manuskriptet av
Händel och framfördes första gången den 16 juli 1707 i Santa
Maria dei Miracoli och Santa Maria in Montesanto i Rom.
Verket framförs av Kammarkören Ulrica Vocale med solister
och instrumentalister.
Dirigent Annika Nilsson.

Kyrkorådet informerar
I föregående nummer av Församlingsbladet
redovisade jag några av de aktuella
ärendena som kyrkorådet bereder. Vissa
är slutförda medans andra fortfarande är
under beredning.
Här några arbetslägen som kan påverka dig direkt
under 2019
Underhållsarbete och måleri inne i Amiralitetskyrkan.
Under våren kommer kyrkans yttre port i norr bli vårdad
och nymålad.
I höst kommer ett större målningsarbete genomföras i
den östra korsarmen där altaret står. Troligen kommer vi
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LÅNG

19 april kl 15.00

musik av g. b. pergolesi 1710-1736

Geovanni Battista Pergolesi dog endast 26 år gammal i
tuberkulos. Han stod då precis i början av en mycket lovande
karriär som tonsättare.
Stabat mater var det sista stora verk han komponerade,
och det tillkom under hans dödsår 1736, på beställning av
Confraternità dei Cavalie di San Luigi di Palazzo som varje
år firade en meditation på långfredagen till Jungfru Marias
ära. Hela verket belyser en tårfylld Maria som står invid Jesu
kors. Än i dag är det ett älskat och ofta framfört verk.
Damkören Pia Vocalis, solister och stråkensemble.
Dirigent Annika Nilsson

JAZZ

26 maj kl 17.00

vårkonsert

Jazz mass av Bob Chilcott och svenska vårsånger.
Damkören Pia Vocalis med flera.
Dirigent Annika Nilsson

SJUNG

9 juni kl 17.00

försommarkonsert

Körlyrik ur vår svenska sångskatt. Missa inte tillfället att
sjunga med i våra vackra vår- och sommarpsalmer.
Kammarkören Ulrica Vocale
Dirigent och organist Annika Nilsson

“plasta in” området från predikstolen och mot östra väggen.
Detta för att skydda instrument och inventarier i det aktuella området men även i övriga kyrkan.

Vi avvaktar Marinbasens information härom och hoppas på
att kunna berätta mer om det i nästa församlingsblad.

Församlingshemmet

Nästa kyrkoråd genomförs 4 april. Vid detta råd behandlas
bland annat

Anskaffning av ljud- och mediaanläggning till församlingshemmet är ännu inte slutförd. Vi hoppas det är slutfört
under kommande månad.

Arbetet utanför Amiralitetskyrkan
Marinbasens arbete utanför kyrkan kommer få mindre
konsekvenser för vår verksamhet i såväl kyrkan som i
pastorsexpeditionen och församlingshemmet i och med
ändrade bestämmelserna för parkering, inpasseringar mm. I
dagsläget kan vi inte ge någon tydlig information.

Kommande kyrkoråd

- underlag för årsredovisningen för 2018
- underhålls- och nyanskaffningsplan av kyrktextilier
- församlingens delaktighet i Världsarvsdagarna 2019
Som vanligt tas beslut rörande församlingskollekter och
förstärkning av dessa med insamlade medel från Gubben
Rosenbom.
Herman Kåkansson
Ordförande kyrkorådet
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Gudstjänster och Konserter
DB = Daniel Breimert

MARS

CR = Charlotte Rönnbäck

1a sön i fastan
Sön 10 mars

kl.10.00

Högmässa med dop.

DB

Högmässa. Ulrica vocale.

DB

2a sön i fastan
Sön 17 mars

kl.10.00

Jungfru Marie bebådelsedag
Sön 24 mars

kl.10.00

Familjemässa. Körlek & Kulingen.

CR

Högmässa med dop.
Ungas klassiska scen. Saga Jephthah, fiol. Klara Lindegren, sång.
Märtha Lindström, flöjt. Ackompanjemang: Maria Lindegren.

DB

Högmässa.
Musikgudstjänst. Ulrica vocale. Bl.a. Dixit Dominus av Händel.
Kammarmusikkonsert Marinens musikkår.

CR

Högmässa. Hymnus vocalis.

DB

Skärtorsdagsmässa.

DB

kl.10.00
kl 15.00

Långfredagsgudstjänst.
Konsert - Stabat Mater. Pia vocalis.

DB

kl.10.00

Påskdagsmässa. Hymnus vocalis.

DB

Gudstjänst.

DB

Högmässa.

CR

Högmässa.
Marinbasens vårkonsert. Marinens musikkår.

DB

Högmässa. Kulingen.

CR

kl.10.00
kl.18.00

Högmässa. Ulrica vocale.
Körleks vårkonsert.

CR

kl.10.00
kl.17.00
kl.19.00

Högmässa med dop.
Vårkonsert Pia vocalis.
Veterandagskonsert Marinens musikkår.

DB

Gudstjänst i det gröna. Vid Skeppet.

CR

kl.10.00

Högmässa.

CR

kl.10.00
kl.17.00

Högmässa.
Försommarkonsert kammarkören Ulrica vocale.

DB

Gudstjänst i det gröna. Vid Skeppet.

DB

Midfastosöndagen
Sön 31 mars

kl. 10.00
kl. 17.00
		

APRIL

5e sön i fastan
Sön 7 april

kl.10.00
kl.17.00
kl.19.00

Tor 11 april

Palmsöndagen
Sön 14 april

kl.10.00

Skärtorsdagen
Tor 18 april

kl.18.00

Långfredagsgudstjänst
Fre 19 april

Påskdagen
Sön 21 april

Annandag påsk
Mån 22 april

kl.10.00

2a sön i påsktiden
Sön 28 april

MAJ

kl.10.00

3e sön i påsktiden
Sön 5 maj
Ons 8 maj

kl.10.00
kl.19.00

4e sön i påsktiden
Sön 12 maj

kl.10.00

5e sön i påsktiden
Sön 19 maj
Tis 21 maj

Bönsöndagen
Sön 26 maj
Ons 29 maj

Kristi Himmelsfärds dag
Tor 30 maj

JUNI

kl.09.00

Sön före pingst
Sön 2 juni

Pingstdagen
Sön 9 juni

Annandag pingst
Mån 10 juni
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Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
Amiralitetsförsamlingen
Gunnar Ask Håkan Lindberg Crona		181201
Mathilda Elin Elisabeth Wallin Rönnbäck
181208
Viktor Ivan Erik Ekengren		181230
Boo församling
Neo Karl Erik Nystedt		190127
Karlskrona Stadsförsamling
Emily Ingrid Gustavsson		181118
Wilma Jonna Margareta Enegren		190126
Landskrona församling
Tino Lion Flinck		181223

Lyckå församling
Lowe Allan Sjölander		190120
Ålidhems församling
Ture Oskar Bror Jönsson		181230

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
Sofia Margareta Rubin Nilsson & Simon Johan Enegren

Amiralitetsförsamlingen

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

avlidna församlingsmedlemmar
Britt Carrie Sigrid Viktoria Nilsson, 95 år
Ulla Brita Holmqvist, 88 år
Maj-Britt Cecilia Glans, 77 år
Barbro Margareta Anita Askeroth Adolfsson, 84 år
Edith Ingegärd Pettersson, 86 år
Karin Margareta Emilia Åkesson, 83 år

Ulla Linnéa Bergdahl, 88 år
Nils Erik Nilsson, 81 år
Ann-Christin Fagö, 72 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

Kyrkiska ord
Vi passar på att upplysa dig som läsare om
några ord som ofta förekommer inom kyrkan
men ganska sällan någon annanstans.
Septuagesima
Septuagesima betyder sjuttio på latin vilket är lite
konstigt eftersom söndagen infaller sextiofyra
dagar innan påsk. Septuagesima inleder förfastan
som består av den här söndagen och Sexagesima
(som följaktligen betyder sextio och infaller femtiosju dagar innan påsk). Varför söndagarna fått sina
namn är omtvistat. En trolig förklaring är att man
helt enkelt rundat av till ett jämnt tiotal i fornkyrkan.

Litania
Litania är en växelläst eller växelsjungen bön
med karaktär av nöd och bön om hjälp. Den här
typen av böner är dokumenterade i kyrkan sedan
åtminstone 400-talet. Formen är att prästen ber
och åkallar Gud, benämner hot och nöd varpå
församlingen svarar ”ha förbarmande över oss”.
I vår kyrkotradition används litanian i stort sett
uteslutande under fastan och kan då sjungas vanligtvis i formen av sv.ps. 700:1

Epistel
Epistel betyder brev på grekiska. I gudstjänsten
läses tre texter ur bibeln; den första vi läser är från
gamla testamentet och den sista är från evangelierna. Den i mitten kommer från nya testamentets
brev och kallas episteltext.

Oblat
Oblat är det lilla osyrade (ojästa) brödet som används i nattvardsfirandet. Ordet oblat kommer av
latinets oblatus som betyder framburet. Oblaterna
bakas ofta i något som kan liknas vid ett gammalt våffeljärn med många små fördjupningar där
oblatsmeten hälls. På oblaten är det ofta präglat en
bild av Jesus eller ett kors. I amiralitetsförsamlingen använder vi glutenfritt bröd.

Fastlag
Fastlagen är tiden från fastlagssöndagen till och
med fettisdagen. Det är en tid för fest och glädje
innan de fyrtio dagarna av fasta inför påsken inleds
på askonsdagen. I sydligare länder firar man karneval i tre dagar (av lat. Carne Vale; farväl kött) men
i Sverige fick vi en bulle med grädde som får ätas
dessa tre dagar.

