Varje söndag kl 11.00 kan du ta del av förinspelad

gudstjänst som sänds via Facebook Svenska kyrkan Karlskrona samt på vår hemsida under digitala gudtjänster.

Vi följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer. Församlingsbladet
”Det händer i din församling” skickades till tryck i slutet av januari och
då gick det inte att genomföra så många arrangemang. Men om läget
ändras fram på vårkanten kan det fyllas på igen. Håll koll på vår hemsida och Facebook.

KYRKAN öppen för bön och ljuständning.

UNDER SAMMA
HIMMEL
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Kalendarium mars-maj

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Under samma himmel – ja, själva definitionen av en pandemi säger oss att alla
människor på jorden delar förutsättningar. Året som gått har påmint oss om vårt beroende av varandra. Vara aktsamma gentemot andra för att akta oss själva, annars drabbas
än fler. Sjukvårdens resurser är framför allt människor vars ork ska räcka till alla som
behöver. Vi delar rädslan och oron. Vi kämpar med uthålligheten och sorgen.

Fredrikskyrkan:
måndag-fredag 10.00-16.00
lördag-söndag 10.00-15.00.
Präst finns på plats söndagar 10.00-12.00.
Kungsmarkskyrkan:
måndag-fredag 09.00-12.00.

Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut - temat för fasteinsamlingen till Act Svenska kyrkan påminner oss om att de som redan hade minst
möjligheter drabbas värst. Hur hålla god hygien i flyktingläger utan vatten, tvål och
handsprit? Hur överleva svält när matleveranser stoppas av stängda gränser och utegångsförbud? För sjukvård och vaccinering behövs sjukhus och vårdpersonal. För att
hålla avstånd krävs utrymme.

Varje kväll ringer det i våra kyrkor kl 18.00. Klockorna kallar till inre
samling, att vi var och en på sin plats ger tid för bön.

Ordet karantän betyder 40 dagar – så lång tid fick man vänta att gå i hamn i Venedig
på 1300-talet för att inte spridda pesten. Om att skydda andra genom att isolera sjuka
skrevs det i 3 Mosebok ca 1000 före Kristus. 40 år och 40 dagar i Bibeln står för en
period som innebär speciell prövning – men också med ett löfte som uppfylls! Mose och
gudsfolket väntade 40 år i öknen inför okänd framtid. Jona, Elia och Jesus prövades 40
dagar inför uppgifterna som väntade fortsatt i livet. Fastetiden inför vårt påskfirande är
40 dagar av eftertanke kring Jesu väg och den egna. En tid att stanna upp och att avstå,
för andra och för djupare förståelse av livet vi delar. Och vändningen kommer!

Vi vill också att du ska veta att det går bra att ringa våra präster och
diakoner för själavård och samtal.
Annika Melkersson, präst, 0731-58 75 89
Ann-Louise Trulsson, präst, 0768-87 31 62
Carina Wallace, präst, 0768-87 31 58
Glenn Sjöberg, präst, 0706-33 47 77
Jenny Fogelström, präst, 0703-49 36 42
Kristin Lindström, diakon, 0706-38 47 28
Maria Olofsson, diakon, 0706-41 08 00

… natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Psaltaren 139:12
Som en sol stod Kristus opp på den tredje dagen.
Kom med glädje och med sång, sjung om liv och frihet. Ur Sv Psalm 470, v 2 och 1.

Jourhavande PRÄST - Akut samtals- och kristöd
Jourhavande präst finns över hela landet. I jouren arbetar
både kvinnor och män i alla åldrar, anställda i Svenska kyrkan.
Jourhavande präst nås via tre kanaler:
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Telefon 112 kl 21.00-06.00
Chatt alla kvällar kl 20.00-24.00
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Digitalt brev kan du skicka när du vill. Svar inom 24 timmar.

Tillsammans lovsjunger vi i påsk: Gud och livet, ljuset och hoppet!
Tillsammans är vägen framåt! Igenom isolering, uppoffringar och lång väntan!
Vaccin till alla länder och fortsatt kamp för medmänniskor i flykt och svält!
Tillsammans i glädje över Jesu uppståndelse - så blir ljuset och hoppet verklighet!
Guds hjälp är ingen privat upplevelse utan en gemensam verklighet.
Herre, du hör vad de betryckta begär, du lyssnar och stärker deras mod.
Psaltaren 10:17
Annika Melkersson, präst

Kyrkofullmäktiges sammanträdestider för år 2021:
Nuvarande kyrkofullmäktige 26/5 och 10/11 kl 17.00
Nyvalda kyrkofullmäktige 10/11 kl 17.45, 15/12 kl 17.00
Foto: Johannes Frandse/ Ikon
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Gamingkonfirmander 2020/2021
”Jag hör dig inte, du är mutad”. Ja, kanske är det ett utav de vanligaste
uttrycken under hösten 2020. För det är där vi möts, i den digitala världen. Och det är mycket med det tekniska, som bara måste fungera. Och
vi får lära oss mer och mer hela tiden, vi får upptäcka nya sätt att vara
kyrka.
Gaminggruppen - för dig som gillar den digitala världen! Det var så vi
planerade under våren 2020, att i höst så ska vi bjuda in konfirmander till
gaminggrupp! Vi tänkte att det var dags att möta de ungdomar som finns
i spelvärlden. Att mötas både på vanliga träffar i kyrkan och i gamingvärlden. Och så drabbas världen av en pandemi, vilket leder till att kyrkan och
alla konfirmandgrupper blir digitala. Kyrkan ställer om verksamheter och
gudstjänster, och blir nu diakonala och digitala.
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Anders Bergström och Jenny Fogelström

Du är ung ledare, för gaminggruppen, hur känns det?
Ville: ”Det känns super, det är spännande att göra något som vi aldrig
testat tidigare men det gör också att våra möjligheter är oändliga!”
Cornelies: ”Jätteroligt men ändå ganska annorlunda. Eftersom denna
gruppen är ganska olik dom andra grupperna blir det på något sätt roligare på gamingträffarna.”
Axel: ”Jag har varit ledare i 8 år och det här är det första gången jag gör
detta med konfirmander vilket är så himla roligt och spännande”

Vad är det bästa med att vara ung ledare för gaminggruppen?

Blir det inte bara spel, att spela massa datorspel, blir det verkligen konfirmandundervisning?
Ville: ”Vi bygger händelser ur bibeln, bygger kyrkor och har andakt. Det är inte bara en lek utan
ett fantastiskt nytt sätt att lära sig om kyrkan.”
Cornelies: ”Det blir det såklart också, men det en sån annorlunda utbildning ändå för att man
kan uttrycka sina åsikter i byggen som kan vara valfri eller efter ett ämne.”
Axel: ” Ja verkligen! Vi utgår från ett spel där man inte behöver uttrycka sig muntligt. Vi lägger
upp våra pass med mycket byggande och utgår mycket från Frälsarkransen.”
Om vi tänker framåt. Nästa år. Om det blir en gaminggrupp nästa år, vilka kan vara med då?
Måste man vara duktig på datorspel för att vara med?

Vilken möjlighet att få ha gamingkonfirmander!

Ung ledare för gamingkonfirmander

Ville: ”Ja några skillnader är det, här får konfirmanderna lära sig om berättelser i bibeln och
sedan bygga dem! Det gör det möjligt att låta konfirmanderna uttrycka sig kreativt på ett roligt
sätt som är svårt att få till när man träffas på riktigt.”
Cornelies: ”Väldigt stor, vi använder ju minecraft som konfirmationsplattform och discord som
pratplattform och vi har lärt oss mycket om båda två, vilket vi inte hade gjort annars.”
Axel: ”Nej. Den enda skillnaden är att vi inte ses i verkligheten utan i spelet.”
Ville: ”Det bästa med att vara ledare för gaminggruppen är att få vara med att testa och genomföra något nytt och spännande. Vi måste komma på idéer för hur vi ska ta undervisningen
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till spelet och det är ett väldigt roligt ”problem” att finna en lösning till.”
Cornelies: ”Att man får lära sig så mycket nytt om olika saker varje gång.”
Axel: ”Gemenskapen mellan ledare och ungdomar är det bästa med att vara ledare”.

För många ungdomar är datorspelande en stor del av vardagen. Därför
finns det en styrka med att använda sig av spel i konfirmandträffarna.
Spelet blir ett pedagogiskt verktyg och konfirmanderna blir delaktiga på
ett annat sätt, när de skapar och bygger.
Många beskriver Minecraft som ett kreativt legospel eftersom hela världen är uppbyggd av block. Varje block är en kubikmeter stor och allt från
träd till berg och sand är byggt av dem. Världen förändras när du spelar.
Vi har alltså konfirmandträffarna i Minecraft. Vi loggar in på en gemensam server och varje träff bygger på bibelberättelser som vi tar med in i
spelvärlden. På den andra träffen i spelvärlden, byggde vi tillsammans en
kyrka! Att bygga en kyrka, innebär både kunskap, samarbete, samtal. Ett
annat exempel är julevangeliet. Vi lyssnar inte bara till julevangeliet, utan
vi bygger stallet, platsen där Jesusbarnet föds, och vi får uppleva julens
evangelium digitalt i spelet. Konfirmanderna och unga ledare kan mer än
oss när det gäller själva spelet Minecraft. Vilket ger oss en möjlighet att
lära utav ungdomarna.

Är det någon skillnad på konfirmandträffar i gaminggruppen och de andra grupperna?

Ville

Ville: ”Alla som har en dator kan vara med, det är det fina. Man behöver inte vara bra på spelet
utan vi hjälper varandra. När man sitter hemma kan man våga visa vem man är och behöver inte
bära någon mask som man kanske gör i skolan eller hade gjort om man träffats på riktigt, nästa
år hoppas jag att ännu fler kommer med för detta är verkligen framtiden för konfirmanderna!”
Cornelies: ”Man måste inte kunna spelet helt, det ända man nog bör kunna är vilka knappar
man ska trycka på och allt annat får man lära sig. Så länge man hänger med på utbildningen så
löser det sig sen.”
Axel: ”Alla som har en dator kan vara med i gaminggruppen och man behöver inte vara duktig
på hur spelet går till. Vi hjälper varandra på vägen.”
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