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Kristus är uppstånden Ja, han är sannerligen
uppstånden! Kantorn drar på med orgeln,
påskljuset tänds och vi träder in i kyrkan
sjungande ”vad ljus över griften! Han lever,
o fröjd!”. Långfredagens mörker och tårar
har bytts ut i ljus och jublande glädje. Genom
tre korta ord från en ung kvinna: Kristus är
uppstånden!
Det var ju faktiskt så kyrkan en gång började,
en ung kvinna trädde in till elva förskräckta
karlar och sa att Jesus hade uppstått från det
döda. Iväg springer Petrus och Johannes mot
graven för att se själva (Johannes springer
lite snabbare, i alla fall enligt hans eget
evangelium), och mycket riktigt – Graven är
tom! Kristus är uppstånden!
Så har dessa tre revolutionerande ord vandrat
genom historien, Petrus och Johannes åkte
ut och berättade för andra, Paulus hakade
på – säkert flera kvinnor också även om de
för det mesta inte är specifikt omnämnda.
Kyrkan växte och omfattade snart större
delen av Medelhavsområdet – ibland under
brutal förföljelse, ibland som en statsbärande
kyrka. Idag finns kyrkan på varje kontinent,
till och med Antarktis och varje vår uttalas
orden: Kristus är uppstånden! Dessa tre ord
är det som till syvende och sist bär kyrkan.
Vi är svenskkyrkliga och pingstvänner,
katoliker och baptister, syrisk-ortodoxa och
frälsningssoldater… Vi är sällan överens
(släpp in två teologer i ett rum så har du minst
fyra åsikter…) vi tycker sinsemellan ibland
att beteenden och livsstilar hos varandra
är konstiga. Men vi bärs ändå gemensamt
av orden som uttalades av en ung kvinna
i Jerusalem för tvåtusen år sen: Kristus är
uppstånden! Vi går från död till liv, och hela
tillvaron knoppas omkring oss.

Och när vi står där på påskdagen klockan tio
och uttalar orden så gör vi det i en lång rad
av uttalanden som börjat vid datumgränsen
ett halvt dygn tidigare – i tidszon efter tidszon
står det kyrkor – och i dessa kyrkor finns
människor som fylls av samma glädje som jag
när de säger Kristus är uppstånden!
Så går du och jag och kyrkan och världen ännu
en vår från död till liv!
Jag vill önska dig en vilsam fastetid och så
småningom en välsignad påsk!
Kristus är sannerligen uppstånden från de
döda!
		
			

Daniel Breimert
Amiralitetspastor

Vaktavlösning i Ulrica Pia har ägt rum
I samband med gudstjänsten den 19 februari avtackades
församlingens kyrkväktare Redvers Flood som gått i pension. KR ordf uttryckte församlingens tacksamhet för ett
gott utfört arbete och överräckte en tavla.
I samband med samma gudstjänst mottogs den nye

kyrkväktaren Björn Ericson med bön och handpåläggning. Vi ser fram emot att möta Björn i vår kyrka framgent,
men även Red eftersom han lovat att inte försvinna utan
återkomma som församlingsmedlem.
				
Daniel Breimert

Nya röda kyrkotextilier
Sistlidna annandag jul invigdes med stor glädje församlingens nya röda kyrkotextilier. Textiliernas införskaffande
är ett resultat av att Inga Britt Forsell testementerade en
större summa pengar för kyrkans utsmyckande. Kyrkorådet beslutade inköpa en helt ny röd textilserie som har varit
efterlängtad då den förra inte hade samma färg på de olika
delarna eller faktiskt ens i original var röd. Till att driva
inköpsprocessen utsågs undertecknad och amiralitetspastorn.
De röda kyrkotextilierna används inte ofta. Den röda liturgiska färgen symboliserar anden och martyrerna och används endast på pingsten, apostladagen (5 e trefaldighet)
samt annandag jul. Färgen på annandag jul skall för övrigt
påminna om martyrernas blod och har inget som helst med
någon tomte att göra.
Textilierna består av antipendie, bursa, predikstolskläde,
knäfallskydd, mässhake och stola. Tanken med de olika
symbolerna på textilierna är att de skall visa på vår kristna församlings marina anknytning. Därför finns t.ex. på
antipendiet både St Barbaras torn och ett ankare, kristna
symboler från fornkyrkan men också symboler för kustartilleriet/amfibie och flottan.
Amiralitetsförsamlingen kommer att glädjas över dessa
inköp länge eftersom den röda färgen inte slits så mycket.
Välkommen till kyrkan på pingstdagen för att lyssna på
församlingens körer i mässan ”i välsignan och fröjd” samt
se våra nya vackra kyrkotextilier.
Håkan Lindberg, kyrkvärd och KR-ledamot
I Din församling
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Under lupp!

Fullständigt namn: Ann-Christine Iris Lisbeth Persson
Födelseår: 1949
Födelseort: Bolestad (Klippans kommun)
Syssla i församlingen: Kyrkvärd och ideell
Intressen: Mina barnbarn, Amiralitetskretsen,
församlingens tillsammanslunch, Bokcirkel om gamla
Karlskrona (SPRF).
Vad visste vi inte om dig: Jag har 6 syskon. Arbetade i
unga år som hembiträde i en fin familj och därefter som
hemsamarit (hemvårdare). Tycker om att köra bil.
Favoritmat: Allt ifrån korv med mos till hälleflundra
med potatis och egengjord hollandaisesås.
Smultronställe i Karlskrona: Berntorpshage.
Smultronställe i världen: Kopparhatten i
Nackarpsdal, Röstånga.
Det bästa med Ulrica Pia: Atmosfären därinne,
lugn och frid.
Favoritpsalm: Sommarpsalm: 752 Över berg och dal
Vinterpsalm: 108 Gå Sion

Fullständigt namn: Lars Thomas Engström
Födelseår: 1965
Födelseort: Hangvar, Gotland
Intressen: Jag har massor av intressen där familjen,
musiken och att hjälpa människor ligger närmast mitt
hjärta.
Syssla i församlingen: Förtroendevald i Kyrkofullmäktige
Vad visste vi inte om dig: Jag är sångare i några lokala
rockband.
Favoritmat: Här är jag nog lite gammaldags. Kött, sås
och potatis, med lingonsylt i mängder, är svårslaget.
Jag tror även att mina barn ärvt denna last.
Smultronställe i Karlskrona: Här får jag tänja lite på de
geografiska gränserna. Kustområdet runt Olsäng är en
”pärla”.
Smultronställe i världen: Västergarn på Gotland.
Det bästa med Ulrica Pia: Sedan vår första ”träff”, september 1984, har jag känt att Ulrica Pia är min kyrka.
Favoritpsalm: Den blomstertid nu kommer, 199, tätt
följd av En vänlig grönskas rika dräkt, 201.

Korum HMS Nyköping
Ihopträngda på vapendäck, till största delen sittande i RHIB-båten som ligger
i sin vagga, samlas HMS Nyköpings besättning. Det trånga utrymmet under
däck som rullar och kränger med fartyget är nog inte helt olikt den situation
som rådde på torpedbåten HMS Plejad, Ångkorvetten HMS Orädd, Linjeskeppet Dristigheten eller Regalskeppet Svärdet, när det hölls korum. Också orden
är desamma. Fartygschefen Fredrik talar med hög röst för att överrösta sjö och
maskineri: Gud bevare konungen och fäderneslandet och besättningen svarar,
som traditionen bjuder i flottan: Gud höre det!
Därefter sjunger besättningen en av psalmerna de önskat, SvPs 235 ”pärleporten”, under ledning av amiralitetspastorn. Under några minuter är fartygets akustiska signatur annorlunda när besättningen klämmer i av hjärtans fröjd med den
omtyckta psalmen.
							
Daniel Breimert
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Hänt i bilder...

Körleks julspel
(Maria Lindegren körledare)

Julavslutning barn/föräldrargrupper

Pia Vocalis Luciakonsert

Personalens julspel för
inbjudna skolklasser

Kammarkören Ulrica Vocale framför
Bachs Magnificat
Efter två klassiska konserter avslutades Musik i vinterkväll
med Anne Pajunens performanceverk.
Bl.a. spelade hon på en speldosa gjord av en gammal låda.
Ett annat stycke spelade hon direkt på flygelns strängar.
Efteråt provade även Kajsa och Wilma Wictorsson att spela
på strängarna!

I Din församling
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Johannespassionen av J S Bach
Vackert och uttrycksfullt på långfredagen!
Med sitt tema är Johannespassionen tidlös och mer aktuell än någonsin.
Här återges evangeliet enligt Johannes, där fokus ligger
på Jesu lidande och död.
Evangelisten har en central roll som berättare, och
beskriver händelseförloppet i musikaliska recitativ, ackompanjerad av violoncell och orgel.
Kören har två roller, dels som det masspsykotiska folket
som hetsar sig själva och så småningom Pilatus till att
korsfästa Jesus. Den andra rollen är den rakt motsatta,
där kören genom att sjunga koraler, vilka går som en röd
tråd genom hela verket, på ett meditativt sätt kommenterar händelseförloppet.
Även solisterna bidrar till att förhöja uttrycket med sina
roller och röster.
J S Bach har på ett genialt sätt sammansmält ord och
musik till ett musikaliskt mästerverk, som berör oss på
djupet rent mänskligt. Ett drama, skrivet 1724 för kör,
orkester och solister, med maktbegär, feghet och förtal,
och där den som står för kärlek, rakhet och ärlighet blir
utsedd till syndabock.

Johannespassionen av J S Bach
Ulrica Pia Långfredag 14 april kl 15.00

Påskdagsmässa 16 april kl 10.00

Fri entre!

I påskdagens gudstjänst, framförs, liksom påskdagen
2016, ett enkelt påskspel.
Spelet bygger på kantaten “Han lever, ja Han lever”
med musik av Hans Nyberg.
Våra konfirmander står för dramatiseringen och
musiken framförs av kören Hymnus vocalis med
instrumentalister.
Sabine och Anna Jönsson, tvärflöjt
Mattias Sandsjö, trumpet
Jonas Castell, kontrabas
Präst-Birgitta Åhlin
Kantor/Körledare - Jörgen Axelsson

Klassisk musik för unga öron
Ulrica Pia söndagen 26 mars kl 17.00

Ungas klassiska scen
Ulrica Pia söndagen 14 maj kl 17.00

Kort konsert för hela familjen

Kort konsert för hela familjen

Kända poplåtar får nya klassiska kläder,
kan du känna igen dem? Hur beskriver en
kompositör regndropparna som faller
eller en fågel som flyger?

Under musikern Maria Lindegrens
vägledning håller unga, lokala
förmågor klassisk konsert.

Kammarkören Ulrica Vocale
Evangelist - Jörgen Axelsson
Jesus/Pilatus/bas - John Löfgren
Sopran - Synnöve Eklund
Alt - Maria Erlansson
Tenor - Alexander Westerberg
Orkester
Dirigent - Annika Nilsson
Präst - Birgitta Åhlin

Musikern Maria Lindegren öppnar upp
portarna till den klassiska världen på ett lättlyssnat
och lärorikt sätt.
Fri entré.
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Bibelorden är hämtade från Johannes, och det är fortfarande tradition att sjunga just den fjärde evangelisten
på långfredagen.
Verket tar drygt två timmar med paus.
Varmt välkommen - fri entre!
					Annika Nilsson
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Fri entré.

Försommarens musik
Folkmusik med körerna
Ulrica Pia Pingstdagen 4 juni kl 17.00

Kammarkonsert
Ulrica Pia torsdagen 18 maj kl 18.00

Våra körer inleder sommaren med
folkmusikmässan I välsignan och fröjd.
Text - Alf Hambe, musik - Hans Kennemark.
Medverkande - församlingens vuxenkörer:
Hymnus Vocalis, Ulrica Vocale, Pia Vocalis.
Instrumentalister
Körledare - Jörgen Axelsson och Annika Nilsson.
Präst - Birgitta Åhlin.
Fri entre!

Kammarkonsert med Anna Norberg - flöjt
Annika Nilsson - piano/cembalo
I samarbete med Paraply Produktion.

Som vanligt kommer det att bli Sommarmusik i
Karlskronas olika kyrkor.
Mer information i nästa nummer.

Demokrati i kyrkan
Den 17 september 2017 är det kyrkoval.
Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande
fyra åren.
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att vara det behövs förtroendevalda.
Den som kandiderar i kyrkovalet ställer sig under fyra år till förfogande för uppgiften i något av de beslutande
organen - i församlingen/pastorat, stift eller på den nationella nivån. Som förtroendevald har Du fått förtroendet av
väljarna att vara delaktiga, ta ansvar, samarbeta och att vara med att utveckla helheten.
Vill Du ställa upp i kyrkovalet ?
Antingen ansluter Du dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller skapar du en ny grupp.
För närvarande har vi två nomineringsgrupper i vår församling.
- Socialdemokraterna
Kontakt: Chatarina Holmberg / 0455-303009
- Karlskrona Amiralitetsförsamlings värnare och utvecklare Partipolitiskt obunden nomineringsgrupp
Kontakt: Herman Håkansson / 070-6275598
Mer information om valet i kommande församlingsblad.
Hans Tornerhjelm
Valnämndens ordf
0708-146178

LUTHER LUTHER LUTHER LUTHER
År 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det var 500 år sedan Luther spikade
upp sina 95 teser mot avlaten på Slottskyrkans dörr i Wittenberg på kvällen 31 oktober 1517.
I Karlskrona kommer det att vara utställningar, föredrag, temagudstjänster och konserter.
Håll utkik i lokalpress och på församlingarnas hemsidor och facebooksidor.
I Din församling
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1

Familjen ansöker om en dräktig
kviga från kyrkan.

2
Om kvinnan är den som får utbildning
och ansvar för kon, kan detta bidra
till att stärka kvinnans ställning
i samhället.

En i familjen får utbildning i hållbart
jordbruk och koskötsel.

3

4
Kon ger mjölk som de kan dricka
och sälja.

En trygg inkomst gör att
barnen kan gå i skolan.

5
6

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor,
vattenrening och biogasanläggning, eller annat som
familjen behöver.

Kon får kalvar, som skänks vidare till
andra familjer genom kyrkan. Övriga
kalvar kan familjen sälja.

7

– för allas rätt till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
8 I Din församling
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Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

SK16459

ko-effekten i 7 steg

Smått & gott
SVÅRT ATT SE VAD DET STÅR!?

församlingsbladet läses in på cd
så att man kan lyssna på den i vanlig cd-spelare.
beställ via expeditionen så får du
den hemskickad till din brevlåda.
TILLSAMMANSLUNCH!
Varannan tisdag (jämna veckor) kl 12 hälsar
vi dig välkommen till lunch (50 kr).
En kort andakt med musik
inleder vår gemenskap.
Sista gången den 30 maj
AMIRALITETSKRETSEN!
Daglediga damer träffas för föredrag,
samtal och fika.
Tisdagar ojämna veckor kl 14.
För mer information ring
Karin Karlsson, 0455-21750

Hittat en ogiltig tjuga?
Då kan du ge den till Rosenbom!
Rosenbom samlar in ogiltiga sedlar till sin stiftelse
Pengarna i stiftelsen går till välgörande ändamål.
Hittills har det kommit in ca 5000 kronor!
Rosenbom tar emot din gåva utanför Ulrica Pia dygnet runt

veteraner

träffar för
och andra intresserade

sista måndagen i månaden klockan 17
välkommen till församlingshemmet, vallgatan 11.
27/2
27/3
24/4
29/5
26/6

Året med kungahuset – Hans Tornerhielm pratar om sin tjänst som HMK adjutant.
Björn Hagberg pratar om sina erfarenheter från insatsen i Sinai
Per Gunnarsson pratar om sina erfarenheter från UNMOGIP i Kashmir
Veterandagsfirande
TBD

Om du vill ha fortlöpande information om dessa träffar:
Gå med i gruppen ”veteraner i blekinge” på facebook
Skicka ett mail till amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se så lägger vi till dig på maillistan.

JULKAMPANJEN

Under
har Svenska kyrkan lyft
fem rättigheter som är viktiga för att motverka barnadödlighet –
rätten till mat, rent vatten, trygghet, sjukvård och utbildning.
Resultatet av insamlingen till Svenska Kyrkans internationella
arbete blev 43 miljoner och kommer att användas till att lyfta
fram kvinnors och barns rättigheter och ge fler människor möjlighet att påverka sina familjers liv.
Vid gudstjänser och konserter i Amiralitetsförsamlingen
samlades sammanlagt 25 706 kronor ihop.

Tack till alla som bidrog!
I Din församling
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Gudstjänster & Konserter
DB = Daniel Breimert

BÅ = Birgitta Åhlin		

LL=Louise Lindgren

mars
Askonsdagen
Ons
1 mars 		kl.08.15
Askonsdagsmässa.							DB
1a sön i fastan
Sön
5 mars		
kl.10.00
Högmässa. EFS (R)							DB
2a sön i fastan
Sön
12 mars
kl.10.00
Högmässa. Hymnus Vocalis. Lunds stift flyktingkollekt (S)			
BÅ
3e sön i fastan
		DB
Mån 19 mars
kl.10.00
Högmässa med dop. Svenska kyrkans int. arbete (R)
Jungfru Marie Bebådelsedag
Lör
26 mars
kl.10.00
Familjemässa. Körlek. 							BÅ
					Svenska kyrkosångsförbundet/Svenska kyrkans Unga(R)
			
kl. 17.00
Klassisk musik för unga öron.

april
5e sön i fastan
Sön
2 april		
Palmsöndagen
Sön
9 april		
Skärtorsdagen
Tor
13 april		
Långfredagen
Sön
14 april
Påskdagen
Sön
16 april
Annandag påsk
Sön
17 april
2a sön i påsktiden
Sön
23 april
3e sön i påsktiden
Sön
30 april

kl.10.00

Högmässa. Pia Vocalis. (F)						DB

kl.10.00

Högmässa. Svenska kyrkans int. arbete (R)		

kl.18.00

Skärtorsdagsmässa.							BÅ

kl.15.00

Långfredagsmusik - Johannespassionen. (F)			

kl.10.00

Påskdagsmässa. Hymnus Vocalis. (F)		

kl.10.00

Högmässa. Svenska Kyrkans int. arbete (R) 				BÅ

kl.10.00

Högmässa. SKU i Lunds stift (F)			

kl.10.00

Högmässa. Pia Vocalis. Sveriges kristna råd (R)				DB

Lör
6 maj		kl.11.00
4e sön i påsktiden
Sön
7 maj		
kl.10.00
5e sön i påsktiden
Sön
14 maj		
kl.10.00
			kl.17.00
Bönsöndagen
Sön
21 maj		
kl.10.00
Kristi Himmelsfärds dag
Sön
25 maj		
kl.09.00
Sön före pingst
Sön
28 maj		
kl.10.00

Konfirmation.								BÅ

			

LL

BÅ

			BÅ

			DB

maj

Högmässa. (F)

							BÅ

Högmässa. SALT/SKU (R) 						DB
Ungas klassiska scen.
Högmässa. (F)

							BÅ

Gudstjänst i det gröna. (F) 						
Högmässa. (F)								BÅ

juni
Pingstdagen
Sön
4 juni		
kl.17.00
					

Mässa - “I välsignan och fröjd”. 						
Hymnus Vocalis, Pia Vocalis och Ulrica Vocale (S)

R=rikskollekt. S=siftskollekt, F=församlingskollekt.
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Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Tage Gunnar Linder				161203
Saga Iris Victoria Wåtz				
161203
Florence Karin Viola Sabel 			
161211
Vidar Gert Mats Lindberg			
170107
Nils Gustaf Åke Sandström			
170204
Karlskrona Stadsförsamlingen
Ellioth Kurt Harry Bergqvist			
161203
Alfred Alexander Torsten Gagner		
161211
Hillevi Ulla Greta Boström			
170107
Tilde Olivia Karlsson				170129
Skarpnäcks församling
Lykke Rut Månsson				170204

Detalj från dopfunten.

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
Hanna Erika Elisabeth Philipson & Ernst Robert Richard Mahrle		
Caroline Nabayonga & Per Johan Victor Hultgren			

Karlskrona Stadsförsamling
Trossamfundet Svenska kyrkan

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

avlidna församlingsmedlemmar
Ulf Axel Andersson, 85 år
Bertil Ingemar Nilsson, 90 år
Inga Birgit Olsson, 90 år
Gunilla Birgitta Ramstedt, 70 år
Stig Börje Sigvard Sirbäck, 92 år
Ella Maj-Britt Sellborn, 86 år
Greta Linnéa Odenhammer, 95 år
Per Johan Edvard Schreil, 100 år
Birger Strelert, 93 år
Birgit Matilda Maria Eklund, 93 år
Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem ta emot tröst från dig
och dela den med varandra.

“Skeppet” Minnes- och meditationsplatsen
utanför Amiralitetskyrkan

BEHOV AV SAMTAL?
Ibland finns behovet av att träffa någon
enskilt för samtal.
I sorg, kris – eller om du helt enkelt har
funderingar kring livet.
Hör av dig till Birgitta Åhlin eller Daniel Breimert.
Präster har absolut tystnadsplikt och övriga anställda
i församlingen är under sekretess och delger inte vem
som gör besök hos prästerna.
I Din församling
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Föreningsbrev

returadress:
amiralitetsförsamlingen
vallgatan 11
371 30 karlskrona

B

Avsändare:
Papperslagrets tryckeri ab
verkstadsgatan, 371 47 karlskrona

SVERIGE

PORTO BETALT

		

Här når du oss…
Amiralitetspastor Daniel Breimert, 0455-61 60 91, 0768-69 60 91
daniel.breimert@svenskakyrkan.se.
Amiralitetspredikant Birgitta Åhlin, 0455-61 60 92, 0768-69 60 92
birgitta.ahlin@svenskakyrkan.se.
Kyrkväktare Björn Ericson, 0455-61 60 94, 0768-69 60 94
bjorn.ericson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Eva Götharson, 0455-61 60 95, 0768-69 60 95
eva.gotharson@svenskakyrkan.se
		
Organist Annika Nilsson, 0455-61 60 96, 0768-69 60 96
annika.nilsson@svenskakyrkan.se
Kantor Jörgen Axelsson, 0455-61 60 97, 0768-69 60 97
jorgen.axelsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Maria Lindegren, 0708-651642
marialindegren@hotmail.com
Förvaltningsassistent/vaktmästare Cecilia Norén, 0455-61 60 99, 0768-69 60 99
cecilia.noren@svenskakyrkan.se
E-post: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amiralitetkarlskrona
Facebook: www.facebook.com/amiralitetsforsamling
Kyrkorådets ordf. Herman Håkansson, 0706-27 55 98
Kyrkofullmäktiges ordf. Hans Tornerhjelm, 0708-14 61 78
Församlingshemmet Vallgatan 11-13
Pastorsexpeditionen, Vallgatan 11, 371 30 Karlskrona
Öppettider: Helgfria tis-fre, säkrast kl. 10-12.
Telefon 0455-103 56 (sms 0768-696090)
Fax 0455-148 13
Swish nummer att använda:
Kollekter: 123 587 11 57
Övriga insamlingar: 123 230 40 20
Gubben Rosenbom: 123 224 24 69
Övriga ändamål: 123 346 66 87
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