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Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av
församlingsinstruktionen

Kontraktsprosten har tagit del av dessa dokument

___KUÅ'QSLLCLLçL-Lx

200701

Ort och datum, namn

Kyrkofullmåktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

lamm

Kyrkoherdens godkännande
av församlingsinstruktlonen

2023 413” 43?

Knislm ,100701

Ort och datum

Ort och datum

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

um games-07

_ám
0
datu

WW//W/WFWP
.

<

4

*i

lorner
nde
KLQXW
Namnförtydlig

l/

”Kyrkoherde

//

\

Dal/:Ä B (BM/(701'

Harman Håkan

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare
Lund den

1 O lü' 0b Gr §00? 0

på domkapitlets vägnar:

Johan Tyrberg, biskop
1

bam

l

.

I

församlingen finns följande kyrkor:
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvårldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1-

Beskrivning

.

.

AmiraIitetsförsamiingens omvärld är främst Försvarsmakten och Marinen, i
andra hand staden Karlskrona, stadskärnan Trossö och dess närområde.
Församlingen har uppdrag som inte finns i andra församlingar.
Vistelsebegreppet är till exempel irrelevant vilket påverkar diakonin, en av
församlingens grundläggande uppgifter. Församlingen är en tydlig
kulturbärare i Karlskrona. Antalet besökare i kyrkan överstiger vida antalet
medlemmar i församlingen, detta gäller även antalet förrättningar i kyrkan.
Församlingen har ett stort och rikt musikiiv och har sedan starten 1681 och
kyrkans invigning 1685 kopplats samman med militärmusik, framför allt
med Marinens Musikkår. i församlingen genomförs gudstjänster med tydlig
militär prägel, så kallade korum. Vid dessa gudstjänster deltar ofta cirka
500 pers, till huvudgudstjänsten kommer det ca 50 per söndag. Det är en
utmaning att fira gudstjänst med församlingen när det geografiska
avståndet från bostaden till kyrkan ofta är stort. Församlingsbegreppet har
flera dimensioner hos AmiraIitetsförsamiingen. Församlingen den marina
personalen som i sin tjänst efterfrågar och får församlingens stöd i form av
korum och själavård, dessa är inte alltid faktiska medlemmar i
församlingen. Församlingen är även de som går i gudstjänster och
.förrättningar samt deltar i församlingens olika verksamheter. Dessutom är
:församlingen de som de facto är inskrivna i Kyrkoboken som medlemmar.
; Församlingen är unik som icke-territoriell församling kopplad till en
arbetsplats. Medlemmarna har aktivt valt medlemskap. i församlingens
verksamheter är frivillighet och idealitet bärande verktyg. i förhållande till
arbetsplatskyrkan är professionalitet och hörsamhet inför behoven
Detta är en fortsatt verklighet för AmiraIitetsförsamiingen.

;avgörande

det förändrade säkerhetsläge som märks runt om vårt land blir behovet av
Försvarsmakten större och därmed ökar Försvarsmaktens behov av stöd.
EFörsamlingen har en särskild närhet till Försvarsmakten och bland
anställda, förtroendevalda, ideella och andra medlemmar ñnns en stor
kompetens som kan stödja resten av Svenska kyrkan i frågor som rör
totalförsvar. Vid eventuell beredskapshöjning kommer påverkan på vårt
samhälle och därmed på Svenska kyrkan bli stor. Det är viktigt att i god
ordning vidta mått och steg som gör att vi kan vara ett stöd för
,

I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

;

;Försvarsmakten och en fungerande församling även vid höjd beredskap
goch, i värsta fall, krigshandlingar riktade mot Sverige. En
?beredskapsplanering måste alltid finnas för församlingens uppgifter i alla
lomvärlds- och säkerhetslägen. Församlingen agerar och stödjer i enlighet
med marinchefen och garnisonschefens upprättade planer.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

;Utmaningar
Församlingens traditioner är starka. Det kan finnas en viss risk att uppfattas
som bakåtsträvande och endast för militärer. Församlingens medarbetare
har olika särkompetens. Detta gör det sårbart vid sjukdom eller ledighet.

Våra församlingsmedlemmar är utspridda över ett stort område, till skillnad
från i territoriella församlingar. Det är en utmaning att fira gudstjänst med
församlingen när det geogratiska avståndet från bostaden till kyrkan ofta är
istort.
Fortifikationsverket äger och leder fastighetsskötsel av våra lokaler. Det gör
det svårt att påverka prioriteringen vid renoveringar eller ombyggnationer.
Lokalerna är kulturbyggnader och har begränsningar när det gäller
anpassningar efter dagens ändamål.

iFörsamIingen har få aktiva gudstjänsttirande, framför allt avseende aktiva
militärer. Församlingskärnan är till åren kommen och det är för närvarande
svårt att se den utökas med fler av yngre församlingsbor. Församlingens
iföräldrar, barn och ungdom är boende i andra församlingars områden.
Detta kan innebära ett hot mot medlemsutvecklingen inte minst genom
valet av dop- och konfirmationskyrka.
Inom Svenska kyrkan finns ett visst motstånd mot och okunnighet om
militär verksamhet. När det gäller vårt närområde finns en viss konkurrens
med de territoriella församlingarna.

Möjligheter
På grund av säkerhetsläget i omvärlden ökar antalet försvarsmaktanställda
och kommer att fortsätta göra så de närmaste tio till tjugo åren. Det ger
möjlighet att skapa fler kontakter med Försvarsmakten. lokalt hemvärn och
frivilligorganisationer. Här tinns en möjlighet för församlingen att värva de
unga soldater, officerare och sjömän som anställs vid Marinen. Vi har
kontakt med andra militärpastorer inom Försvarsmakten och med
militärsjälavårdare i grannländer runt Östersjön. Dessa vill vi behålla och
stärka. Som en församling med militär anknytning finns en vilja att utöka
församlingens ansvar till att omfatta andra försvarsmaktanställda i stiftet.

Den starka anknytningen till Karlskrona som värtdsarvsstad är viktig. Som
en levande del av Världsarvet har församlingen möjlighet att växa, i
församlingslivet och kulturellt.

Max antal tecken: 2150 Inkl blanksteg

Programförklaring
1.

ldentitel:

Kungliga Karlskrona Amiralitetsförsamling är en icketerritoriell församling i
den evangeliska-Iutherska kyrkan inom Svenska Kyrkan och en del av
Kristi kyrka i världen. Som församling ska vi verka som församlings- och
:arbetsplatskyrka där en andlig mötesplats skapas, där Jesu budskap kan
bli levande.
Församlingen har med sin militärpastorala profil en tydlig marin prägel som
i första hand riktar sig till församlingens medlemmar, såväl civila som
militära, men ska i hela sitt varande också inbjuda icke
församlingsmedlemmar till delaktighet och kyrklig hemvist.
Vår kyrkobyggnad, Amiralitetskyrkan Ulrica Pia, är vår styrka och stolthet. I
den öppna kyrkan möter besökaren angelägna samtal, meditation,
sjungande körer, klingande marin militär blâsmusik, klassisk och ny musik,
lärande, ideellt engagemang, diakoni, bön, kulturbärande och ett levande
gudstjänstlirande. Kyrkan är en plats för alla medlemmar, från vaggan till
graven. Vår helgedom Ulrica Pia är ett levande världsarv där gudstjänsten
äger företräde men kulturbärande och historicitet också har en given plats.
En plats för evigheten.
Kungliga Karlskrona Amiralitetsförsamling är en god arbetsplats för
anställda och ideella, där förutsättningar finns för aktivt, levande och
verkande kristet arbete.
Försvarsmaktens korum är mycket välbesökta. Att vidmakthålla det goda
samarbetet med Marinens Musikkår och enheter ur Försvarsmakten på
garnisonen är viktigt. Församlingens förkunnelse, musikinslag och praktiskt
stöd skall präglas av en hög grad av professionalitet och engagemang för
de militära traditionerna.
Vår välkända fattigbössa Rosenbom är en ständig källa till ekonomiska
resurser för diakoni- och barmhärtighetsinsatser. Genom erhållandet av
gåvan skulpturen Sprungen ur boken och tacksägelseplatsen Skeppet har
en intressant yttre miljö skapats kring Amiralitetskyrkan som leder
intresserade till kyrkan och gubben Rosenbom och därmed till gåvor för
behövande. Församlingens tjugotal fonder och stiftelser ger möjlighet att på
ett ändamålsenligt sätt ge understöd till behövande medlemmar och
sökande.
Som icketerritoriell församling är medlemsrekrytering avgörande för
församlingens överlevnad. Det är av yttersta vikt att den som är anställda i
Marinen ges kunskap om och bereds möjlighet att ansöka om medlemskap
i församlingen. Denna uppgift åligger varje medlem men särskilt de som är
anställda, förtroendevalda eller ideellt engagerade.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de nånnaste fyra åren

Amiralitetsförsamlingen är en naturiig och stark del av Svenska kyrkan.
Församlingens vision är att gudstjänstliv, diakoni- och missionsarbete samt
utbildnings- och bildningsverksamhet utvecklas och berikar
församlingsmedlemmarnas andliga liv samt kontinuerligt finner och vinner
fler aktiva utövare av den kristna läran.
Vår församling vill, i enlighet med Lunds Stifts vision, inspirera lärande,
bottna i nåden och samlas kring hoppet med dopet som grund för att möta
livets och världens utmaningar.
Församlingens verksamhet utvecklas med tiden utan avkall på stil och
traditioner. Gudstjänstliv i Ulrica Pia är händelserikt, spännande, vackert
ioch fyllt med mystik och andakt. Den marina militära profilen värnas och
'synliggörs såväl i församlingslivet som vid de försvarsmaktsanställdas
arbetsplatser.
Diakoni-, missions-, och undervisningsverksamhet skeri människors
vardag och vid såväl högtid som sorg. Musikverksamheten är på en
kvalitativ och kvantitativ hög nivå.
Församlingens uppgift att vara en arbetsplatskyrka innebär att verksamhet,
kompetens och resurser finns för de militära förbandens själavård och krisoch insatsstöd. Korum för olika sammanhang, undervisning i etiska frågor
samt kompetens som exempelvis brobyggare till andra religioner är
naturliga verksamheter och förmågor i församlingen.
Amiralitetsförsamlingen har som ambition att utveckla verksamheten med
ett nära samarbete mellan anställda, förtroendevalda och ideella
medarbetare. Alla ska känna en tillhörighet i vår församling, vi ser det som
ett tydligt mål i att bygga och att vara en församling. Engagemang tror vi
kommer genom tydlighet, synlighet och strävan efter gemensamma
måluppfyllelser. All verksamhet i församlingen har lika värde och skall ges
utrymme att synas och att utvecklas.
På grund av säkerhetsläget i omvärlden ökar antalet försvarsmaktanställda
i närområdet. Här kan det finnas möjligheter att skapa ännu fler kontakter
'med Försvarsmakten inklusive lokalt hemvärn och frivilligorganisationer
;som exempelvis Sjövärnskåren.
?Vi vill uppmuntra alla att söka sig till Gud och vår församling. Kyrkomusiken
?bör därför innehålla en sådan bredd att den tilltalar många och att det ges
utrymme för stimulans åt dem som vill ägna sig åt körsång på olika nivåer.
Musiken hör till de kyrkliga uttrycksformer som på ett påtagligt sätt svarar
mot det andliga sökande som finns bland människor idag. Körernas
viktigaste uppgift är att delta och sjunga i gudstjänsterna. Även
konsertverksamheten är en stor och viktig del av församlingens
gudstjänstliv. Evenemang, som ger utrymme för olika stilarter, anordnas
regelbundet.
,Samverkan med andra länders militärpastorala organisationer sker främst i
;samband med multinationella övningar och konferenser men kan även bli
aktuellt vid en internationell militär operation långt ifrån Sverige.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänsten är det centrala i vår församlings liv och söndagens
huvudgudstjänst är navet i vår verksamhet. W ser behov av att utveckla
_verksamhet för de yngre församlingsmed|emmarna i samband med de
ihuvudgudstjänster som inte är uttalat familjeinriktade.
Huvudgudstjänsten firas som regel i form av högmässa. Körernas
viktigaste uppgift är att delta och sjunga i gudstjänsterna.
Vi vill främja kontakt- och gemenskapsmöjligheterna genom att efter varje
gudstjänst; vid kyrkkaffet, mötas på ett enkelt sätt.
Försvarsmaktens korum är mycket välbesökta. Församlingens förkunnelse,
musikinslag och praktiskt stöd skall präglas av en hög grad av
professionalitet och engagemang för de militära traditionerna. Att söka nya
vägar för att attrahera anställda på Karlskrona garnison till församlingens
huvudgudstjänst är eftersträvansvärt i planerande och genomförande av
huvudgudstjänsterna.
Utifrån Jesu missionsbefallning är församlingens uppgift att hjälpa
människor till och fördjupa växandet i den kristna tron och i livet.
Församlingen skall sträva efter att hålla en hög kompetensnivå och
professionalitet inom dessa uppgifter. Barnen har enligt Jesu uppmaning
ett framträdande utrymme i församlingens liv. Det är därför självklart att
församlingen organiserar olika möjligheter för barn i alla åldrar till lärande i
kristen tro och liv. Det är församlingens ambition att verksamhet ska finnas
för barn från spädbarnsålder till studenten.
Konfirmandarbetet bedrivs för närvarande i samverkan med Sjövärnskâren
som ett sätt att stärka församlingens marina militära profil. Verksamheten
skall utformas så att konfirmandernas frågor och den kristna tron möts på
ett relevant sätt i en marin miljö.
En viktig del av församlingens undervisning sker inom ramen för
Försvarsmaktens utbildning på uppdrag av respektive enhet. Denna
utbildning rör sig oftast inom ramarna för etik, självrefiektion eller t.ex.
krigsgravtjänst.
Vi vill utveckla vårt arbete i församlingen, så att vi kan erbjuda forum för
utbyte, samtal och gemenskap som är relevant i församlingsbornas
situation. Detta gör vi med anställd personal men också med ideella krafter.
Diakoni är kristen tro omsatt i handling. Församlingens diakoni, som är en
självklar konsekvens av budskapet om Guds kärlek, stödjer utsatta
människor.
Som icketerritoriell församling är det en utmaning att finna de diakonala
vägarna då begreppet diakoni i hög utsträckning är sammank0pplat med
vistelsebegreppet. Församlingen uppfattar sig ha ett diakonalt ansvar för
alla som tjänstgör i Försvarsmakten i Karlskrona.
-'

Det är emellertid sällan det diakonala behovet försvinner vid kommendering

till annan ort varför diakonal verksamhet de facto bedrivs i hela Marinens

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

geografiska område, det vill säga hela riket samt svenskt sjöterritorium och
på internationellt vatten.
Av kyrkoordningen begränsas församlingens icketerritorialitet till
Karlskrona-Ronneby kontrakt. I detta kontrakt finns det andra församlingar
vars diakonala arbete vi stödjer på olika sätt, främst med ekonomiska
medel men också genom att förmedla frivilliguppdrag.
Under de senaste åren har omvärldsläget föranlett stor immigration till
Sverige. nuläget finns begränsade möjligheter för församlingen att stödja
immigranterna på grund av församlingslokalernas fysiska belägenhet pä
militärt Skyddsområde. Vi ser dock stora möjligheter att vara brobyggare
mellan Försvarsmakten och andra församlingari Svenska kyrkan så att
några av dessa immigranter kan söka sig till Försvarsmakten och Marinen.
Inom församlingen skall fortsatt bedrivas verksamhet för att ge daglediga
och intresserade möjligheter att träffas och samtala. inte minst för de
veteraner som Försvarsmakten och de marina arbetsplatserna har ansvar
I

'-:

för.

Församlingen har ett uppdrag som missionerande. alla de möten, som
sker oavsett plats, vill vi att församlingen ska vara en mötesplats för alla
I

människor.
Som icketerritoriell församling är medlemsrekrytering avgörande för
:församlingens överlevnad.
Församlingen stödjer aktivt Svenska kyrkans internationella arbete (ACT
och SKUT).
Samverkan med andra länders militärpastorala organisationer sker främst
samband med multinationella övningar och konferenser men kan även bli
aktuellt vid en internationell militär operation långt ifrån Sverige.
Det behöver finnas kunskap och ett brett kontaktnät inom religionsdialog
och ekumenik för att församlingen på ett adekvat sätt kunna stödja dem i
"Marinen som är av annan trosuppfattning är den evangeliskt Lutherska.
Detta gäller såväl inom Sveriges gränser som utanför då den
militärpastorala uppgiften inte begränsas av landsgränser.
För att vara skicklig i sitt missionsuppdrag, bredda kontaktytan och skapa
möjligheter till dialog och möten, ska församlingens medarbetare, både
ideella, anställda och förtroendevalda ständigt sträva efter att vara goda
ambassadörer för Amiralitetsförsamlingen.

i

__

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2 § KO)

församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om 'NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

JA

NEJ

Enligt tradition sammanlyses nyårsdagen till Karlskrona Aspö pastorat. Wce versa på
Midsommardagen. Anmälan till domkapitlet vid varje enskilt tillfälle.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)
Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

5,3'

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

gånger/år med

'

församlingi

10

"

D

PRÃSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
I

församlingen finns följande prästtjänster:

Amiralitetspastor (kh), Amiralitetspredikant (km)

I

församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorstjânster f1nns?

0:5

DIAKON ER
Hur många diakontjanster ñnns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Utöver organist och kantor finns 35% musikertjänst med inriktning barn.

11

2

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l

församlingen ñnns följande större sprâkgrupper representerade:

Inga utöver svenska

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA

NEJ |:|

Om "JA', ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Beredskap finns att möta behov hos gästande örlogsfartygs personal. Skandinaviska språk

Finska, Estniska, Engelska, Polska. Tyska och Franska.

12

