Låt oss ta hand om graven
Vintern går mot sitt slut och våren är i antågande. På begravningsplatserna i
Karlskrona-Aspö pastorat väntar snart vårstädningen och vi förbereder oss för den
kommande säsongen samt skötseln och vården om våra begravningsplatser.
En viktig del i arbetet på begravningsplatserna, och kanske den del som man mest
förknippar med kyrkogårdsarbete, är skötseln av de stora grönytor som en kyrkogård ofta har. Kyrkogårdsförvaltningen har till uppgift att sköta om alla allmänna
ytor, vilket även inkluderar gravplatser som har återgått till förvaltningen. Det
innebär ett stort och ständigt pågående arbete med gräsklippning, rensning av
grusgångar, trädklippning och plantering av blommor med mera.
Även för den enskilde gravrättsinnehavaren börjar en intensiv säsong där det är
dags att rensa upp gravplatsen efter vintern och göra den fin inför sommaren. Det
kan vara plantering av nya blommor eller annan smyckning som gör gravplatsen
vacker.
Det är nämligen gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravplatsen sköts och
är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs.
För visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Förutsättningarna för detta kan
variera från person till person. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om
graven själv – låt oss hjälpa till!
Vi kan erbjuda en mängd olika tjänster, vilka regleras genom ett gravskötselavtal.
Ett gravskötselavtal kan innehålla t ex grundskötsel, planteringar, utsättning av
blommor på speciell dag, granristäckning med mera.
Tag gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningens expedition och låt oss berätta
mer om vad vi kan hjälpa till med!
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se eller tfn: 0455-78990

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget
som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!
Mycket mer information om hur det går till att ställla
upp i kyrkovalet hittar du på:

svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
Svenska kyrkan Karlskrona
Amiralitetstorget 27, 371 31 Karlskrona
Telefon: 0455-33 47 00
karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se
Församlingsexpeditionens telefontider:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-12.00 samt
onsdag 13.00-15.00
Ansvarig utgivare: Carina Wallace, vik.kyrkoherde
carina.wallace@svenskakyrkan.se
Redaktör: Britt Andersson
britt.k.andersson@svenskakyrkan.se
Foto framsida: ”Påskdag” Magnus Aronsson/ Ikon
Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkogårdsförvaltningen
Krutviksvägen 4, 371 42 Karlskrona
Telefon: 0455-78990
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se
Telefontider: måndag-torsdag 09.00 - 14.00
fredag 09.00-12.00
Karlskrona Kyrkogårdsförvaltning
Behöver du församlingsbladet som taltidning?
Den läses in på cd som du sedan kan få hemskickad.
Kontakta exp. tfn 0455-334700

www.svenskakyrkan.se/karlskrona
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Den största fienden

mars-maj 2021

Frågan om döden är en fråga som ingen enda av oss kan gå oberörd förbi. Den hör till livets
grundläggande villkor, och även om ingen av oss vet något helt säkert om morgondagen, så
vet vi att vi en dag ska dö.
För oss människor är också döden den största fienden av alla. Det är döden som från våra
första andetag hotar vårt liv på jorden. Det är döden som slår sönder våra relationer mellan
varandra. Det kanske också skulle kunna upplevas som om döden är den mäktigaste kraften
i vår tillvaro. För det finns ingen mänsklig uppfinning eller utveckling som kan ta bort dödens
närvaro i den här världen.
Det är just detta som gör påsken så viktig! Påsken handlar om liv och död.
Den handlar om hur Gud gör upp med döden. Från och med den första påskdagen förändrades
alla våra villkor. Döden kan se ut som den mäktigaste kraften i tillvaron, men det finns faktiskt
en kraft som är starkare: Gud själv!
Gud besegrar inte döden genom att ta bort den. Den finns fortfarande som en verklighet.
Vad Gud gör är att gå in i döden själv som en människa. Gud besegrar döden genom att själv
uppleva den, och besegra den.
När Jesus uppstår den första påskdagen, så är det Gud som har visat att det finns en väg genom dödens mörker. Tanken på uppståndelsen är inte bara floskler, utan den verklighet som
kristna levt i under mer än tvåtusen år. Därför firar vi det eviga livet! Varje söndag! Och såklart inte minst, varje gång det är Påsk!
Jag som skriver detta heter Gabriel Norrgård, och är från
påsken 2021 ny kyrkoherde i Karlskrona-Aspö pastorat.
Jag ser fram emot att få träffa Er som är församlingsbor.
Det är ju nämligen vi tillsammans som är församlingarna.
Utan människor kan vi ha hur mycket byggnader som
helst - men vi är inga församlingar.
För mig som kyrkoherde kommer det att vara viktigt att
vi tillsammans kan vara stolta över det pastorat som vi är
en del av. Stolta över vackra kyrkor. Stolta över många
människor i olika åldrar som samlas till gudstjänster och
vardagsverksamhet. Stolta över att vi blir fler.
Gabriel Norrgård

Mottagningsgudstjänst för kyrkoherde Gabriel Norrgård
planeras i Fredrikskyrkan i slutet av maj månad. Mer information kommer i nästa nummer av församlingsbladet, predikoturer, hemsida och Facebook.

Varför valde du att bli präst?
Jag tror ju att Gud hade ett finger med i spelet. Jag
var väldigt säker på att jag inte skulle bli präst. Det
fanns enormt många yrkesvägar jag kunde tänka
mig, men till slut var det bara prästeriet som var
kvar. Det blev ett slags Guds tilltal till mig om att
detta var vägen.
Att få vara präst är en enorm förmån. Att få dela
glädje och sorg med människor, samtidigt som det
går att peka på en tro som bär genom livet gör det
enormt meningsfullt.
Vilket är ditt starkaste minne från ditt yrkesliv?
Det var i samband med tsunamin då jag begravde två tonårssystrar. Det var i den period
då jag själv hade döttrar i samma ålder. Man identifierar ju sig på ett särskilt sätt med
människor vars liv påminner om ens eget.
Samtidigt är det ju så att nästan varje dag innebär glädje eller sorg som sätter spår i ens
liv.
Vad gör du helst en ledig dag?
Eftersom jag ofta har väldigt mycket människor omkring mig söker jag mig gärna ut i
naturen tillsammans med familj, vänner och hundar. Jag skulle också väldigt gärna spela
mycket mer padel än vad jag hinner.
Musik i alla dess former är också alltid viktigt. Finns tiden så har musiken alltid en plats i
mitt liv.
Hur är din relation till Karlskrona?
Ärligt talat har jag ju bara varit som besökare i Karlskrona ett antal gånger. Då har jag
alltid slagits av att staden är väldigt vacker. Det är något speciellt med hela miljön med
skärgården. När det blev offentligt i Kalmar att jag skulle flytta var det många som sa:
”om jag skulle flytta, så vore det till Karlskrona”.
Sedan är jag ju intresserad av historia, och i de sammanhangen har jag stött på Karlskrona i olika sammanhang.
Vad tycker du är kyrkans roll i vårt samhälle?
Det är avgörande att Kyrkan är den som agerar när uppenbara orättvisor uppstår, eller
människor utan anledning behandlas illa. Det handlar om att stå upp för människovärdet
som egentligen handlar om alla människors unika värde.
När ingen annan ser eller förstår att människor hamnar i kläm behöver Kyrkan agera.
Finns det något du lärt dig uppskatta mer under pandemin?
Jag har insett hur extremt sociala varelser vi människor är. Egentligen orsakar pandemin
något som går emot alla våra instinkter, eftersom vi är så beroende av varandra.
Därför uppskattar jag särskilt mycket relationerna med andra människor. Relationer till
andra människor är ju på ett plan den djupare meningen med livet.

