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Ropen ljuder i församlingshemmet: ”Hallå,
hur mår du?” ”Ring 112, hon andas inte”
”Avbryt HLR, tryck på hjärtstartaren”.
Den här gången är det inte på liv och död utan
Försvarshälsan som håller HLR-utbildning
med amiralitetsförsamlingens personal.
I slutet av november föll det snö över vårt
land – det fick konsekvenser. På min TV såg
jag bland annat hur en man i lågskor tappert
försöker skotta fram sin bil med hjälp av en
I-pad. Det var inget fel på hans ambition eller
vilja, men hans förberedelse var väl milt sagt
undermålig.
”Den förberedde överlever” är en sanning
som är applicerbar på det mesta. Det gäller
vinterväglag och hjärt- och lungräddning. Det
gäller också kriser i samhället, alltifrån längre
strömavbrott till naturkatastrofer och rena
krigshandlingar. Har du förnödenheter hemma
så att du klarar dig sjuttiotvå timmar utan hjälp
utifrån, även avseende vatten och värme?

Det susar genom livets strid
En fläkt av himmelrikets frid,
En kör av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
Och stilla ljuder Andens röst
I jordens alla zoner:
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt;
Det är advent, det är advent!
Andens röst ljuder stilla och har svårt att
tränga genom kommersens brus och höga
tempo, därför behöver du förbereda. Ställ ditt
hjärtas dörr på glänt och sänk farten. Det är
inte i det du gör som ditt människovärde eller
din julkänsla ligger. Det är i det du är. Du är
människa och därmed så oändligt älskad att
Gud själv väljer att bli människa i ett litet barn
i Betlehem. Bli stilla och låt den aningen fylla
ditt bröst. Ha sedan en välsignat god jul!
		
			

Daniel Breimert
Amiralitetspastor

I kyrkans år går vi nu in i advent. Årets
två stora högtider, julen och påsken, har
förberedelsetid. Förberedelsetiden är advent
inför jul och fastan inför påsk.
Nutidsmänniskans Adventsförberedelse har
nog tyvärr ofta reducerats till att handla
om inköp. Det mesta av förberedelse här i
världen handlar ju om att agera, att utbilda
sig, att förbereda förråd och resurser. Detta
är inte dåligt – men för vår inre människa är
förberedelsen närmast tvärtom.

Läser du “ I din församling”? Ring, sms eller epost gärna församlingen och berätta det.
Vi lottar ut ett pris!

“Sprungen ur boken”
- 10 år av glädje, inspiration och nytta
Den 24 november 2006, på dagen hundra år efter utgivningen av Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige mottog och invigde vi
gåvan från Stadsbudskåren “Sprungen ur boken”.
I år 2016 har vi haft denna värdefulla gåva att glädjas
åt 10 år.
Invigningen av skulpturen “Sprungen ur boken” blev en
härlig fest med en mycket värdig inramning. Dåvarande
landshövdingen Ingegerd talade och avtäckte skulpturen.
Den musikaliska inramningen stod Marinens Musikkår
för. Till vår glädje var det inte bara församlingsmedlemmar, representanter från Stadsbudskåren och konstnären
Ralf Borselius som närvarade utan också en månghövdad
publik av konst och kyrkintresserade.

Nu efter tio år uppmärksammar vi vår fina och värdefulla
skulptur i ett mindre format. Icke desto mindre firar vi de
gånga tio åren med glädje och tacksamhet. Söndagen den
20 november genomfördes ett speciellt program i Amiralitetskyrkan med musik som framfördes av Annika Nilsson, Maria Lindegren och församlingens barnkör Körlek.
Den röda tråden i programmet var Selma Lagerlöfs text
om Karlskrona i boken Nils Holgerssons underbara resa

genom Sverige. Uppläsningen gjordes av Katarina Möller.
Värdigt, glatt och fint!
Till Stadsbudskåren skänks en tacksamhetens tanke. Alla
de goda önskningar vi hade för tio år sedan om vad denna
skulptur skulle kunna skänka oss av glädje, inspiration och
nytta har uppfyllts. Och mer där till.
Hur uppskattad vår erhållna gåva är kunde vi se för några
år sedan. Lokala media uppmärksammade att gräset var
nednött kring skulpturen. Vanskötsel, eller?
Den av konstnären önskade omgivande gräsmattan höll
inte för trycket. Vi fick med konstnären Ralf Borselius
goda minne ersätta gräset med kullersten. Även kullerstenen får sina törnar av intresserade betraktare. Varje år
kompletterar vi stensättningen kring skulpturen. För någon
blev det nednötta gräset ett bevis på att gåvan inte vårdades
tillräckligt bra. För oss blev det ett bevis på att skulpturen
och konsten har en omistligt värde och viktig plats bland
oss och som kommer till nytta - för glädjen, reflektionen
och inspirationen. Dessutom, inte minst viktigt, en vägvisare till vår kyrkan!
				Herman Håkansson
				Ordförande Kyrkorådet

JULNATTSKÖR julen 2016 AMIRALITETSKYRKAN
Julnatten, 24-25 december, firas julnattsmässa med början kl. 23.30 i Amiralitetskyrkan.
Till detta tillfälle tänkte jag försöka få ihop en kör, som sjunger några sånger i gudstjänsten.
Vi övar någon timme följande onsdagar kl. 19.15 i församlingshemmet:
7 december		

14 december		

21 december

Om du vill vara med och sjunga i julnattskören,
så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig!
									

Jörgen Axelsson, kantor
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Under lupp!

Fullständigt namn: Malin Charlotta Magdalena
Wictorsson
Födelseår: 1977
Födelseort: Karlskrona
I församlingen: Förtroendevald och kyrkvärd
Intressen: Läsa, sjunga, läsa, promenera med goda
vänner, läsa…
Vad visste vi inte om dig: Jag gör väldigt goda
chokladkolor
Favoritmat: Vällagad mat. Svärmors fiskrätter och
mammas helgdagsbullar kan man leva länge på.
Smultronställe i Karlskrona: Någonstans där man inte
kan gömma sig för blåsten.
Smultronställe i världen: Amsterdam och Lucca, en liten
stad i Toscana
Det bästa med Ulrica Pia: Känslan av att alltid vara
hemma. Själva byggnaden har en fantastisk förmåga att
framkalla en känsla av tillhörighet.
Favoritpsalm: Det finns så många att välja på och sinnesstämningen bestämmer favoriten. För mig är texten
viktigare än melodin.
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Fullständigt namn: Mikael Olof Henrik Pärnering
Födelseår: 1988
Födelseort: Köpingsvik, Öland
I församlingen: Kyrkvärd
Intressen: Jag är mycket engagerad i mitt arbete som
officer i Försvarsmakten. Utöver det gillar jag fysisk
träning, gärna i form av närkamp som jag även anser är
världens bästa form av terapi. Men mitt stora intresse
i livet är min familj; min fru Clara och mina tre söner
Valentin, Vincent och Kasper.
Vad visste vi inte om dig: Är en hejare på nål och tråd. I
samband med examen från gymnasium erhöll jag ett stipendium för innovativt skapande inom textil och design.
Skapat allt ifrån rattmuffar och halsdukar till tröjor och
klänningar.
Favoritmat: Fina dyra rätter i all ära, men får jag god
korv med bröd så är jag nöjd.
Smultronställe i Karlskrona: Vår nyförvärvda tomt där vi
ska starta den långa processen med att bygga hus.
Smultronställe i världen: Det svenska fjället. Att vandra
på höga toppar och djupa dalar, att nyvaken titta ut ur
tältet mot en vykortsvacker soluppgång, att dricka vatten
från en porlande bäck och lyssna till ljudet av absolut
ingenting – det är frid.
Det bästa med Ulrica Pia: Utan tvekan församlingen.
Det är alltid lika trevligt att få träffa ”stammisarna” som
på söndagarna hälsar med ett leende.
Favoritpsalm: Brukar variera, men just nu står det mellan 254 ”Löftena kunna ej svika” eller 231 ”Oändlig nåd
mig herren gav”.
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Nyanställd!
Hej på er,
mitt namn är Björn Ericson och det är jag som blir er
kyrkväktare när Red går i pension. Jag bor sedan 2015 i
Karlskrona med min fästmö och två barn.
Vem är då jag? Jo, jag är en kille som är född i januari
1980 i Nynäshamn, 6 mil söder om Stockholm. Uppvuxen
där med mina föräldrar och två äldre syskon.
Hur är jag som person? Tycker det är svårt att försöka
beskriva sig själv men jag gör ett försök. Jag är en glad
person som är mycket social och har lätt för att prata med
människor. Gillar humor och skämtar om allt möjligt samtidigt som jag har en allvarlig sida som gärna diskuterar
det som händer runtomkring i vårt samhälle och värld. Jag
ser mig själv som en hjälpsam person som ibland kan ha
svårt för att säga nej. Sedan är jag väldigt noga med allt
jag tar mig för, detta har lite att göra med min utbildning
som musiker. Som musiker ställer jag väldigt höga krav på
mig själv (perfektionist är nog egentligen det rätta ordet),
man ska spela rätt och gör du inte det övar man tills det
blir rätt. Detta är något som jag ofta bär med mig i allt jag
tar mig för.
Vad är då mina intressen? Det finns egentligen bara ett stort
intresse för mig och det är musik och då framförallt militärmusiken. Nio år gammal började jag att spela trumpet
i den kommunala musikskolan och efter ett par år bytte jag
till eufonium. Jag är uppväxt med musik hemma, min pappa är en duktig pianist som tidigt lärde och uppmuntrade
mig att spela på pianot hemma.
Musiken är för mig ett av mina livselixir, det är musiken
som får mig att orka med livets alla prövningar, med som
motgångar. Utan den är jag en halv person.
Jag gjorde min värnplikt i Arméns Musikkår Norrland
år 2000. Jag var stationerad i Boden (där kan vi tala om
vinter), ett av de roligaste året i mitt liv. Jag fick spela på
heltid, åkte runt i hela landet med orkestern, var på turné
utomlands och uppträdde på tatoo, som jag hade drömt
om sedan jag var liten. Det ena ledde till det andra och jag
utbildade mig till bleckbåspedagog, ensemblelärare och
musiker vid musikhögskolan i Örebro mellan 2002-2007.
Sedan i oktober är jag dirigent för Hemvärnets Musikkår
Blekinge och går just nu en dirigentkurs i Hemvärnets regi.
Arbetade jag något som musiklärare? Ja visst gjorde jag
det, men 2012 gick jag och skolan åt skilda håll. Jag kände
att jag inte riktigt passade in i skolvärlden och valde att
sluta som lärare.

Jag var anställd som säsongsarbetare under tre år. I det
arbetet ingick det att vara vaktmästare vid begravningar i
vårt kapell som vi hade på kyrkogården. Här träffade jag
många personer som jobbade på begravningsbyrå, jag såg
vad det gjorde för de familjer som hade sorg och ett intresse väcktes i mig. För snart två år sedan började jag jobba på en begravningsbyrå här i Karlskrona, det har varit
två väldigt givande år och jag har lärt mig mycket.
Men nu undrar ni kanske hur jag hamnade i Karlskrona?!
Det var helt enkelt så att jag var på min bästa väns bröllop 2014. På det bröllopet träffade jag den mest underbara personen i världen och hon råkade bo i Karlskrona.
Jag bestämde mig snabbt för att packa ihop mina saker i
Nynäshamn och i januari 2015 flyttade jag ner. Det var det
bästa beslutet i mitt liv och i slutet av november blir jag
pappa, det är så spännande och nervositeten bara ökar för
varje dag som går.
Jag stortrivs i Karlskrona, en lagom stor stad där allt finns.
Det påminner ganska mycket om Nynäshamn. Det är samma typ av skärgård och natur samt att båda städerna har
starka kopplingar till flottan.
Jag ser verkligen fram emot att börja min anställning inom
Karlskrona Amiralitetsförsamling och jag kan knappast
tänka mig ett vackrare ”kontor” att kliva in i varje morgon.
Nu hoppas jag ni fått en någorlunda bra bild om mig som
person och vad jag har sysslat med genom livet. Jo, en sak
till. Har en bra förmåga att blanda ihop namn när det blir
många nya ansikten samtidigt så ni får inte ta illa vid er om
jag säger fel, det blir rätt så småningom :-)
					 Björn Ericson

Vad har jag arbetat mer med? Efter lärarjobbet så arbetande
jag inom kyrkogårdsförvaltningen i Nynäshamn.
I Din församling
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Lucia- och julmusik
Sankta Lucia

Vitklädd med ljus i hår kommer Lucia. Bakom den mysiga gestalten finns ett helgon som dog för sin kristna tro.
Sedan dess har kristna firat hennes minne, och de äldsta
beläggen är från 400-talet. När Sverige kristnades följde
helgonberättelsen om Lucia med, då i sin ursprungliga
katolska version.
Luciafirandet har trots reformationen hållit sig kvar i
Sverige, men har allt mindre kommit att handla om den
kristna martyren från Syrakusa, vars livsberättelse är
nästintill okänd bland svenska tärnor, stjärngossar och
lucior.
På Luciadagen, 13 december, klockan 19 är församlingens traditionella Luciatåg med damkören Pia Vocalis.
Lucia och tärnor inleder klassiskt och sedvanligt med traditionella Jul- och Luciasånger. Konsertdelen tar sedan
vid, och Benjamin Britten för oss in i sin fantastiska A
Ceremony of Carols.
Vid flygeln - Maria Lindegren
Körledare - Annika Nilsson
Präst - Birgitta Åman
Fri entré.

Damkören Pia Vocalis vid Allgelgona.

Julmusik

Söndagen den 18 december klockan 17 bjuds det på klassiska stycken. Kvällen inleds med Sara Jefta som violinsolist i G F Händels uttryckfulla violinsonat i F-dur.
Därefter är det dags för julmusik - Magnificat för kör,
orkester och solister av J S Bach. Magnificat eller Marias lovsång är en lovsång som Jesu mor Maria som enligt Lukasevangeliet 1:46-55 utbrast i vid sitt besök hos
Johannes mor Elisabet medan de båda var gravida med
dessa barn. Det berättas hur Johannes Döparen spritter
till i Elisabets moderliv när han på detta sätt får möta
Jesus. I den liturgiska tidebönstraditionen har Magnificat
sin plats som Bibelsång i aftonbönen, vespern.
Kammarkören Ulrica Vocale
Countertenor - Tobias Nilsson
Tenor - Jörgen Axelsson
Bas - Emil Lundqvist
Sopran/dirigent - Annika Nilsson
Präst - Birgitta Åman
Fri entré.				 Annika Nilsson

Julmusik med kammarkören Ulrica Vocale 2015.

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud,
min frälsare:
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna
stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den
Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till
släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som
har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina
gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig a n sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra
fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig
tid”.

Körstarter 2017
Kammarkören Ulrica Vocale: Tisdagen den 10 januari kl 18.00-20.00 . För röstprov kontakta Annika Nilsson.
Damkören Pia Vocalis: Onsdagen den 18 januari 18.15-20.15. För röstprov kontakta Annika Nilsson.
Blandad kör Hymnus Vocalis: Onsdagen den 18 januari kl 18.00. För information kontakta Jörgen Axelsson.
Barnkören Körlek: Onsdagen den 11 januari kl 16.30-17.30. För anmälan kontakta Maria Lindegren.
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Musik i vinterkväll
Det blir blåsigt värre i kommande Musik i vinterkväll-serie!
Du kan få njuta av läcker repertoar i den klassiska ensembleformen Blåskvintetten,
med blåsare ur Marinens musikkår.
Vår organist Annika kommer blåsa ur piporna rejält i sin Vinterorgelkonsert.
Fyra flöjtister kommer frossa i flöjtblåseri i både trios och kvartetter och avslutningsvis
kommer en fantastisk musiker/sångare/regissör som vad jag förstår kan blåsa fram musik ur
linneservetter!!
Fri entré, varmt välkommen!
								
Maria Lindegren

22 januari Blåskvintett
Maria Lindegren, flöjt		
Jonas Lindström, valthorn

Elin Larsen, oboe		
Erik Strandberg, fagott

Linda Johansson, klarinett		

29 januari
Vinterorgel
5 februari Flöjtfrossa!
Sabine Jönsson
Elin Olstorpe		

Katja Wisén
Maria Lindegren

Organist Annika
Nilsson spelar ur sin
repertoar.

Foto: Ingvar Kiläng

12 februari Anne Pajunen
Kan man spela i luften? Göra musik med
en linneservett? Jo, det är fullt möjligt.
Tonsättare och sångaren Anne Pajunen skapar poetiska
och tänkvärda föreställningar med hjälp röst, live-elektronik och ett utpräglat visuellt sätt att levandegöra
berättelser. Klangvärlden spänner från barockviolinens ornament till vackert spröda brus; rösten skiftar
på ett ögonblick från lekfull berättare till en dramatisk
vokalist.
Anne Pajunen är väletablerad på den nutida musikscenen både som interpret av ny musik och med sina egna
verk, vilka spänner från soloverk till större ensembleverk för scen. Verken är ofta interdiciplinära och
uppförs lika ofta på konsthallar som på blackboxscener eller offentliga rum.
Utbildad på Musikhögskolan i Göteborg och på Sibeliusakademin och konstnärlig ledare för Svenska Moderna Operaensemblen S.M.O.K sedan 1994.
Samarbetar för närvarande med den amerikanske
tonsättaren och musikern Gino Robair inför en ny
kammaropera.
I Din församling
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Nytt ljud i skällan...
Sedan några veckor tillbaka är en ny ljudanläggning
installerad i vår Amiralitetskyrka. Den förra kom på plats
vid renoveringen 1985. Den har tjänat oss väl. Nu var det
dags att höja ljudkvalitén på så väl ljudanläggningen som
hörselslingan.
Under ledning av kyrkorådsledamoten Anders Westerbergs
ledning har en arbetsgrupp bestående av
- Daniel Breimert, Amiralitetspastor och sakkunnig teknik
- Annika Nilsson, organist och sakkunnig ljud
- Katarina Möller, KR-ledamot och sakkunnig tillgänglighet
- Henrik Ejermark, Riksantikvarie och byggkontrollant FORTV
genomfört ett projektarbete från produktspecifikation till
leveranskontroll.
Det inledande uppdraget var att Arbetsgruppen skulle ta fram ett
förslag på ny ljudanläggning till Ulrica Pia som ger ett bra ljud för
all verksamhet som genomförs i kyrkorummet och samtidigt ger
besökare en bra och korrekt återgiven ljudupplevelse, oberoende
var de befinner sig i kyrkan och dennes förmågan att höra.
Slutliga valet av leverantör blev Sontax AB.

Den nya ljudanläggningen ger “farlig” mängd av
tekniker och möjligheter genom detta mixerbord

Under hela processen har viktigt och avgörande stöd erhållits från
vår hyresvärd FortV.
Efter genomförda leverenskontroller är vi, anställda och
förtroendevalda, och förhoppningsvis alla ni besökande i vår
kyrka av olika orsaker nöjda med ljudanläggningen. De inledande
kommentarerna är mycket positiva. Omdömet tycks vara att det
nya ljudet i skällan är njutbart.
					Herman Håkansson
					Ordförande Kyrkorådet
Högtalare som förhoppningsvis inte fångar ögats
intresse utan ger åhörare örongodis att njuta av.

Tillskott i krubban!
Roland Olsson är träsnidaren bakom oxen som ska utöka
församlingens julkrubba (tillverkad av Per Loberg).
Roland, hemmahörande i Rödeby, med sitt företag Slöjd och Ton, har alltid slöjdat och slutade sitt arbete som
IT-konsult för 6-7 år sedan för att hålla på med slöjd på
heltid.
Uppdrag att göra oxar tillhör inte vanligheterna. Det blev
ett avbrott i arbetet med att göra julträd, som är väldigt
populärt just nu, berättar Roland. Han har haft många
beställningar av julträd som t.ex. har getts bort i bröllopsgåva.
Men får Roland själv bestämma är det instrument han
bygger. Som folkmusikintresserad ligger framtagande av
fioler och nyckelharpor varmt om hjärtat.
Rolands alster finns att se på Skärgårdskraft på Tjurkö.
Ta en titt in i stallet när du besöker kyrkan!
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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) hälsar
vi dig välkommen till lunch (50 kr).
En kort andakt med musik
inleder vår gemenskap.
Start den 24 januari klockan 12.
AMIRALITETSKRETSEN!
Daglediga damer träffas för föredrag,
samtal och fika.
Tisdagar ojämna veckor kl 14.
För mer information ring
Karin Karlsson, 0455-21750
Start den 17 januari.

Neptuniorderns
brudgåva 2017

Neptuniordern utdelar på sin Vinterhögtidsdag
den 25 mars 2017 en penninggåva till ”en i studier, yrkesutövning eller i övrigt framgångsrik kvinna i
åldern 18-35 år, med ett medmänskligt engagemang,
som står i begrepp att gifta sig och vars förälder
tjänat i svenska marinen”.
Som vägledning för att vara kvalificerande förälder
gäller nedanstående kriterier.
* Alla officerare i marinen
--som har eller har haft rätt att tjänstgöra ombord.
* Alla som gjort sin värnplikt
--eller frivillig grundutbildning (GU) i flottan.
* Alla kontraktsanställda sjömän och soldater
-- i marinen med minst fyra års tjänstgöring
-- och med rätt att tjänstgöra ombord.
Ansökan ska vara Neptuni Ordens kansli tillhanda per
ordinarie post senast den 9 januari 2017.

veteraner

träffar för
och andra intresserade

sista måndagen i månaden klockan 17
välkommen till församlingshemmet, vallgatan 11.

Familjegudstjänst
på Kyndelsmässodagen 5 februari kl 10
barnkören

KÖRLEK

2016 års dopbarn uppmärksammas och församlingens
4-åringar får biblar (inbjudan kommer).
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Gudstjänster & Konserter
DB = Daniel Breimert

BÅ = Birgitta Åman

december
3e sön i advent		
Sön
11 december kl.10.00
			kl.18.00
Luciadagen
Tis
13 december kl.19.00
4e sön i advent
Sön
18 december kl.10.00
			kl.17.00
Tis
20 december kl.17.00
Julafton
Lör
24 december kl.11.00
			kl.23.30
Juldagen
Sön
25 december kl.07.00
Juldagen
Mån 26 december kl.17.00
Nyårsafton
Lör
31 december kl.14.00

Högmässa med dop. Svenska kyrkans unga (R)				DB
Lions kröning av Karlskronas Lucia.
Luciavesper. Damkören Pia Vocalis.
Högmässa. Julgåvor till barn inlagda på sjukhuset i K-na. (F)			
Julmusik. Kammarkören Ulrica Vocale.
Mottagande av fredsljus. Gudstjänst.					

BÅ
DB

Samling vid krubban. Kungsmarkens diakonicenter (F) 		BÅ
Julnattsmässa. Kungsmarkens diakonicenter (F) 			BÅ
Julotta. Kungsmarkens diakonicenter (F)

				BÅ

Julens psalmer & sånger. Svenska kyrkans int. arbete (R)

		BÅ

Nyårsbön.								BÅ

januari
Nyårsdagen
Sö
1 januari
kl.18.00
Trettondedag jul
Fre
6 januari
kl.17.00
1a sön e Trettondedag jul
Sön
8 januari
kl.10.00
2a sön e Trettondedag jul
Sön
15 januari
kl.10.00
3e sön e Trettondedag jul
Sön
22 januari
kl.10.00
			kl.17.00
4e sön e Trettondedag jul
Sön
29 januari
kl.10.00
			kl.17.00

Gemensam aftonsång i Trefaldighetskyrkan.
Musikgudstjänst. Svenska kyrkans int. arbete (R)		

		

DB

Högmässa. (F)								DB
Högmässa. (F)							

BÅ

Högmässa. Svenska Bibelsällskapet (R)					DB
Musik i vinterkväll.
Högmässa. Ulrica Vocale. (F)						BÅ
Musik i vinterkväll.

februari
Kyndelsmässodagen
Sön
5 februari
kl.10.00
			kl.17.00
Septuagesima
Sön
12 februari
kl.10.00
			kl.17.00
Sexagesima
Sön
19 februari
kl.10.00
Fastlagssöndagen
Sön
26 februari
kl.10.00

Familjegudstjänst. Körlek. Svenska kyrkans Unga (R)
Musik i vinterkväll.

		

DB

Högmässa. Förbundet kyrkomusik i Lunds stift (S)
Musik i vinterkväll.

		

BÅ

Högmässa. (F)

Högmässa. Svenska kyrkans int. arbete (R) 				

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

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Gustaf Ingvar Uno Toft			
Ann Kerstin Tyra Göranzon Nord		
Rut Sofie Anna Karlsson			
Elsa Ida Agnes Nilsson Johannisson

160925
161008
161113
161113

Karlskrona Stadsförsamlingen
Abbe Gunnar Erik Petersson Winroth
Ewie Elise Noelle Nymark		
Alice Anna Ingrid Tornerhjelm		
Aina Märtha Gunborg Linnea Lindström

160925
160925
161002
161009

Lyckå församling
Elmer Olof Tage Dolk			

161008

Nättraby-Hasslö församling
Elle Ida Lilly Johansson			

160910

Rödeby församling
Meja Anne Mari Luthander		

161008

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
Ann-Sofie Elisabeth Othén & Anders Wiberg				
Ann Cecilia Tångemar & Jan Christer Stefan Rosell			
Therése Jessica Alexandra Pihl & Jimmie Jan-Christer Flintzberg		

Rödeby församling
Ramdala församling
Lyckå församling

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

avlidna församlingsmedlemmar
Inga Viola Johansson, 88 år
Gun Vera Britt Viktoria Karlsson, 84 år
Vivan Lillan Ingeborg Alm, 91 år
Thorsten Lennart Jedeur-Palmgren, 89 år
Eva Johnsson, 102 år
Karin Birgit Nyström, 94 år
Signe Gully Alexandra Israelsson, 97 år
Hans Arvid Peter Manfred von Busch, 81 år
Ingeborg Elisabet Andersson, 88 år
Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem ta emot tröst från dig
och dela den med varandra.

BEHOV AV SAMTAL?

pixabay

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 Åman eller Daniel Breimert.
Präster har absolut tystnadsplikt och övriga anställda
i församlingen är under sekretess och delger inte vem
som gör besök hos prästerna.
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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 Åman, 0455-61 60 92, 0768-69 60 92
birgitta.e.aman@svenskakyrkan.se.
Kyrkväktare Redvers Flood, 0455-61 60 94, 0768-69 60 94
redvers.flood@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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