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Gör porten hög gör dörren bred och djupt i
stoftet böj dig ned:
Din Gud din frälsare det är; som på ditt hjärta
klappar här.
Höj upp din röst med helig fröjd, stäm upp
med sång till himlars höjd.
Dig vare pris o Jesus kär, som komma vill och
bli mig när.
Så går vi återigen mot det efterlängtade ljuset
– vi tänder ett, två, tre och fyra för att sedan
under julhelgen fullkomligt bada i tända ljus.
En påminnelse för oss om att ljuset lyser i
mörkret och att mörkret inte har övervunnit
det (jh 1:5).
Advent som betyder ankomst är en
förberedelsetid, en av kyrkans två
fasteperioder. För varje år jag blir äldre så
tycker jag att den tiden blir viktigare och
viktigare. När jag var barn så var det bara en
långsam och stundtals plågsam nedräkning
mot julaftonens presenter. Men inte sällan
satt jag som barn i en hög av presentpapper
och tänkte; var det inte mer? Har jag längtat
i en månads tid efter detta? Inte så att jag var
otacksam, jag var glad för alla bilbanor och
märklintåg och mössor stickade av mormor
– jag uttryckte min tacksamhet genom att ta
i hand och bocka. Inte för att jag var tvungen
utan för att jag faktiskt var tacksam och tyckte
om dessa goda gåvors givare.

så att han väljer att bli människa för din skull.
Julklapparna är människornas sätt att avbilda
denna kärlek genom att uttrycka den i goda
gåvor. Festen är ett sätt att komma samman
med dem man älskar.
Eftersom jag inte längre är ett barn är
adventstiden viktigare och viktigare – att få
reflektera över grunden för vårt ljuständande
och vårt klappinslagande och vårt griljerande
av grisars bakdelar. Vi gör det av en anledning
och den anledningen är det som fortsatt bär
världen genom mörker och kyla: kärlek.
Dig vare pris o Jesus Kär, som komma vill och
bli mig när.
Jag önskar dig en välsignad advent, en god jul
och ett gott nytt år!
Välkommen till Ulrica Pia i advent- och
juletid!
			

Daniel Breimert

Men jag kunde aldrig skaka av mig känslan att
julen är så mycket större än presentöppningen.
För så är det – Julen är ett budskap om kärlek
som trancenderar tid och rum! Gud älskar dig

träffar för

veteraner
och andra intresserade

Sista måndagen i månaden klockan 17
29/1

Om att skapa en flaggdag för veteraner
Annicka Engblom (m) Riksdagsledamot

26/2

Bosnien – vad hände och varför?
Tommy Brånhede & Jan-Ola Olsson,		
veteraner

Hej då Birgitta! Välkommen??
Församlingens amiralitetspredikant Birgitta Åhlin kommer att
söka sig vidare till Södra Ölands pastorat och lämnar därför
vår församling.
Många har haft goda möten med Birgitta under de år hon tjänat
församlingen och vi önskar henne all lycka och Guds rika
välsignelse i den fortsatta prästgärningen.
Birgitta kommer att avtackas i gudstjänsten den 4 februari.
Rekryteringen av en ny amiralitetspredikant är inledd
och målbilden är att så snart som möjligt vara komplett
prästbesättning igen.

JULNATTSKÖR!
Julnatten, 24-25 december, firas julnattsmässa med början
kl. 23.30 i Amiralitetskyrkan.
Till detta tillfälle brukar vi försöka få ihop en projektkör, som sjunger
några sånger i gudstjänsten.
Vi övar cirka en timme följande onsdagar i församlingshemmet:
6/12 kl. 19.00
13/12 kl. 18.00 (Observera tiden!)
20/12 kl. 19.00
Om du vill vara med och sjunga i julnattskören, så är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till mig!
VÄLKOMMEN!
Jörgen Axelsson, kantor

Är det sedan så att Du blir sugen att fortsätta sjunga finns tre vuxenkörer i församlingen!
Den blandad kören Hymnus vocalis som Jörgen Axelsson leder. Kören övar på onsdagar kl 18.
Kammarkören Ulrica vocale och damkören Pia vocalis. Kontakta Johanna Kraft för information och
provsjungning. Körerna övar på tisdagar kl 18 respektive onsdagar klockan 18.
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Söndagen den 17 september gick Svenska kyrkans medlemmar till valurnorna för att välja vilka som ska
företräda dem de kommande fyra åren.
Förtidsröstning
Under två veckor innan valdagen hade vi öppet under olika tidpunkter för s.k. förtidsröstningen. Detta valde många
församlingsbor att göra. Valnämnden bjöd in till två ”föredrag i valtider” där byggnadsantikvarie Ivar Wenster
berättade om ”Ulrica Pia – drömmen och något större och vackrare” samt museipedagog Ola Palmgren talade om
”Kyrkans kultur och arv på Blekinge museum”.
Högt valdeltagande
Vid förra kyrkovalet 2013 hade församlingen ett stort valdeltagande som gjorde att vi då la oss på en förstaplats i
kontraktet. Inte kunde vi ana att valdeltagandet i hela Sverige skulle bli enormt. Vi hade fullt upp hela dagen (och
natten med rösträkning).
I Amiralitetsförsamlingen var det 2770 medlemmar som var röstberättigade och av dem var det 757 som valde göra
sin röst hörd, och det var i procent räknat 27,3 (2013:19,8). Detta blev ett så högt valdeltagande som la oss på en
förstaplats i hela Lunds stift!

Karlskronas församlingar Valdeltagande %
Karlskrona Amiralitet
27,3 (19,8)
Fridlevstad
Jämjö pastorat
Karlskrona/Aspö pastorat
Lyckå
Nättraby/Hasslö
Rödeby

20,2 (16,9)
22,6 (17,0)
17,6 (11,2)
19,9 (13,6)
20,1 (13,1)
21,2 (14,2)
Eva-Lotta Altvall och Katarina Möller är redo att ta
emot väljarna.

Valdagen 17 september
Efter högmässan öppnade vallokalen i församlingshemmet och en
strid ström av väljare kom för att rösta. Ett uppehåll gjordes mitt på
dagen och efter en konsert öppnade vallokalen igen.
När man avgivit sin röst fanns det möjlighet att avnjuta en kopp
kaffe.

Kyrkofullmäktige 2018-01-01 – 2021-12-31
Några dagar efter valdagen, hade stiftskansliet räknat fram det
slutgiltiga valresultatet. 757 röster var avgivna, 21 var ogiltiga, så
summan giltiga röster var således 736. Följande mandatfördelning
gäller:
Det bjöds på fika!
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Nomineringsgrupp			röstetal		procent		antal mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 111
15,1
2
Karlskrona Amiralitetsförsamlings
Värnare och utvecklare (KAVU)		
576
78,3
12
Sverigedemokraterna		
49
6,7
1
Utsedda ledamöter och ersättare:
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ledamöter
Eva-Lotta Altvall
Helene Gustafsson

Ersättare
Chatarina Holmberg
Göran Göransson

Karlskrona Amiralitetsförsamlings värnare och utvecklare
Ledamöter
Herman Håkansson
Hans Tornerhjelm
Håkan Lindberg
Malin Wictorsson
Karin Svensson
Erik Dahlström
Anders Axelsson
Thomas Engström
Mikael Pärnering
Petter Hökenström
Camilla Sjögren
Håkan Jönsson

Ersättare
Olle Melin
Inger Svensson
Max Johansson
Redvers Flood
Fredrik Håkansson Sahlin
Carolina Lorentzson Nilsson
Bengt Olsson

Thomas Engström välkomnar
och delar ut valkuvert.

Sverigedemokraterna
Ledamöter
Tim Aulin

Ersättare
Bente Eklund
Jan Sjöholm

Dags att räkna rösterna.

Kyrkoråd 2018-2021
Nu åligger det de tre nomineringsgrupperna att föreslå kyrkofullmäktiges valberedning vilka personer man tycker
ska ingå i Amiralitetsförsamlingens kyrkoråd m.m. under kommande mandatperiod. Beslut om detta tas vid
kyrkofullmäktige den 6 november 2017.
TACK
Ett stort tack vill vi rikta till alla församlingsmedlemmar som använde er demokratiska rätt att rösta i Kyrkoval 2017.
Valnämnden
Hans Tornerhjelm, Katarina Möller, Lars Anglert, Chatarina Holmberg, Anders Westerberg.
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Konserter i december
frivilligorganisationernas adventsvesper
Hemvärnets musikkår Blekinge.
Torsdagen den 7 december klockan 18.00

Foto: Hemvärnets musikkår

lions kröning av karlskronas lucia
Sandgrenska manskören under ledning av Johanna Kraft.
Söndagen den 10 december klockan 18.00

luciavesper
Traditionellt Luciatåg och konsertdel med Engelska Carols.
Medverkar gör barnkören Kulingen, under ledning av Eva
Götharson och Jörgen Axelsson och damkören Pia Vocalis
under ledning av Johanna Kraft.
Piano: Maria Lindegren
Onsdagen den 13 december klockan 19.00.

Foto:Magnus Aronson/Ikon

julkonsert
ETT SVENSKT JULORATORIUM av Fredrik Sixten
Dirigent: Johanna Kraft
Solist: Yvonne Tuvesson-Rosenqvist
Orkester, kammarkören Ulrica vocale, sångare ur
damkören Pia vocalis, Fredrikskyrkans gosskör.
Ett Svenskt Juloratorium, av Fredrik Sixten och med text
bearbetning av Ylva Eggehorn, har en tydlig influens av
svensk folkton. Här går att känna igen delar av de folkliga
varianterna av t.ex. Det är en ros, Bereden väg för Herran
och Den signade dag. Det är ett konstmusikaliskt verk
skrivet för sopransolo (Evangelist), två körer och orkester.
Fredagen den 22 december kl 19.00.
6
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Julmusik med Ulrica vocale 2016

Musik i vinterkväll
Amiralitetskyrkan
Dags för vinterns konsertsserie!
Välkommen några söndagar i januari och februari - håll utkik efter datum.
Bland annat kommer Karlshamnssonen och sångaren Johan
Wållberg (baryton). Du kommer även att få möta den unga violinisten
Thea Fritsche. Församlingens organist Annika Nilsson bidrar
traditionsenligt med ”vinterorgel”.

Årets julkampanj - jag är ett liv.
Varje år har Svenska kyrkans internatioenlla arbete en särskild julkampanj. I år pågår den mellan den 3 december 2017
till 6 januari 2018. Fokus är på barns grundläggande rättigheter.
JAG ÄR ETT LIV! Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker det
innebär. Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent
2017 till trettondedag jul 2018, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till ett
tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.
Boyet är ett av de tusentals barn som vuxit upp på
Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall, avföring och orättvisa, har Boyet lärt
sig prata, lärt sig gå och lärt sig överleva. Under sina första
nio år i livet har han aldrig vaccinerats eller behandlats för de
sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått
chans att gå i skolan.
Idag har Boyet fått komma till ett boende som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han
inte längre leta mat bland sopor. För första gången i livet
har han trygga vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar
honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett värdigt liv.
Boyet säger att när han blir stor, ska han också jobba med att
hjälpa barn från soptippen.
Stöd varje barns rätt till ett tryggt liv!
Ett flertal kollekter under december månad kommer att gå till
detta ändamål.
Foto: Kat Palasi/IKON
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Församlingens barn och ungdomsverksamhet
Babyrytmik är gruppen där förälder och det lilla barnet får
mötas genom musiken samt träffa på andra barn och vuxna.
I januari startar vi en ny grupp på torsdagsförmiddagar
mellan klockan 9.30–11.00, för barn 2-8 månader.
Anmälan.
Musiklek är vår öppna grupp för dig som är dagledig
med egna barn eller barnbarn i åldrarna 0-6 år.
Kom och var med oss på torsdagar klockan 14–
15.30. Då vi sjunger, fikar och umgås tillsammans.
En gång i månaden flyttar sångstunden till kyrkan.

Barnkören Körlek för barn 6-9 år övar på inför det
traditionsenliga julspelet på andra advent. Kom och träffa
Maria, Josef, änglar, herdar och Herodes med flera i kyrkan
den 10 december klockan 10.00.

Barnkören Kulingen för barn 9-12 år övar på och snart
är det dags för lucia. Har du barn i åldrarna 9-12 år är
de välkomna att vara med och sjunga från och med
vårterminen på onsdagar klockan 16.30–17.30. Vi startar
vecka två igen. Anmälan.
8
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Våra konfirmander träffas en helg i månaden och två
veckor på sommarlovet. Nyligen hade vi läger i kyrkan
där ungdomarna fick lära känna varandra och kyrkan.
Lekar och skratt är givna inslag och det var spännande
att övernatta i kyrkorummet.

Våra unga ledare är en viktig del i konfirmandarbetet.
På bilden sitter de i sakristian och förbereder lekar och
söndagens förbön.
För mer info om våra verksamheter och anmälan, kontakta
församlingspedagogen och gilla vår facebooksida för
fortlöpande information.

Örlogsbesök i Kiel
I början av november genomförde 3:e sjöstridsflottiljen ett örlogsbesök i Kiel, Tyskland. Grupperad
ombord på HMS Carlskrona tillsammans med flottiljstaben var amiralitetspastorn.
Syftet med resan var att knyta kontakter med
den tyska marinen och så skedde även i
själavårdsspåret.
Ombord på HMS Carlskrona genomfördes ett
välbesökt korum på engelska. Den tyske pastorn
från marinschule Mürvik (Tyska motsvarigheten till
SSS), Ernst Raunig ledde gudstjänsten och amiralitetspastorn predikade.
De tyska kollegorna hade tagit med sig två musiker, Loretta och Frank Schultz som förgyllde korumet med vacker sång och musik.
Kockarna ombord hade förberett ett gediget kyrkkaffe för
de ca 60 gästerna och de församlade var överens om att
ombord på HMS Carlskrona bjuds det bästa för både kropp och själ.
Under hemresan genomfördes ett utbildningspass med
staben och Carlskronas besättning avseende Martin Luthers reformatoriska upptäckt och den påverkan detta haft
på den europeiska historien.

Foto: Anna Norén Combat Camera/Försvarsmakten

Sammanfattningsvis var flottiljen mycket nöjda med församlingens närvaro ombord i form av pastor och innan angöring inleddes planering för nästa års örlogsbesök som
med stor sannolikhet kommer att gå i österled, nämligen
till Finland.
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Gudstjänster & Konserter
DB = Daniel Breimert

BÅ = Birgitta Åhlin

december
2a sön i advent
Sön
10 december kl.10.00
			
kl.18.00
3e sön i advent
Sön
17 december kl.10.00
Julafton
Sön
24 december kl.11.00
			kl.23.30
Juldagen
Mån 25 december kl.10.00
Annandag jul
Sön
26 december kl.17.00
Söndag e jul (nyårsafton)
Sön
31 december kl.10.00

Familjegudstjänst med julspel. Körlek. Svenska kyrkans unga (R)		
Lions kröning av Karlskronas Lucia.

DB

Högmässa med dop. Kungsmarkens diakonicenter (F)			 BÅ
Samling vid krubban. Barnkör. Svenska kyrkans internationella arbete (R)
DB
Julnattsmässa. “Julnattskören”. Svenska kyrkans internationella arbete (R) DB
Julotta. Mattias Sandsjö, trumpet. Kungsmarkens diakonicenter (F)

DB

Julens sånger och psalmer. Svenska kyrkans internationella arbete (R)

DB

Högmässa. Kungsmarkens diakonicenter (F)

			DB

januari
Nyårsdagen
Sön
1 januari
kl.17.00
Trettondedag jul
Lör
6 januari
kl.17.00
1a sön e Trettondedag jul
Sön
7 januari
kl.10.00
2a sön e Trettondedag jul
Sön
14 januari
kl.10.00
3e sön e Trettondedag jul
Sön
21 januari
kl.10.00
Septuagesima
Sön
28 januari
kl.10.00
				

Gemensam gudstjänst i Trefaldighetskyrkan.
Musikgudstjänst. Svenska kyrkans internationella arbete (R) 		 BÅ
Högmässa. (F)								DB
Högmässa. (F)								BÅ
Högmässa. Svenska bibelsällskapet (R)					DB
Högmässa. Hymnus Vocalis. Svenska kyrkans unga (R)			

BÅ

kl.10.00

Familjegudstjänst. Körlek. Avtackning Birgitta Åhlin. (F)			

DB

kl.10.00

Högmässa. Kulingen. Svenska kyrkans internationella arbete (R)		

DB

kl.10.00

Högmässa. (F)

kl.10.00

Högmässa. Evangeliska fosterlandsstiftelsen (F)

februari
Kyndelsmässodagen
Sön
4 februari
Fastlagssöndagen
Sön
11 februari
1a sön i fastan
Sön
18 februari
2a sön i fastan
Sön
25 februari

R=rikskollekt. S=siftskollekt, F=församlingskollekt.

Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.

Alex & Martin /Ikon
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Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Wilhelm Jan Ove Kvamme Magnevall
Love-Li Kerstin Casselberg		
Alice Lovisa Jangeborn			
Märta Elsa Maj Trossö			
Leia Saga Lundbergs			
Hägerstens församling
Embla Inez Astrid Bern			
Karlskrona stadsförsamlingen
Freja Lovisa Gudrun Berg		
Estrid Ingrid Svea Odenberger		

Linköpings S:t Lars församling
Ellen Anna Viktoria Tornerhjelm Sandin 170910

170902
170916
171007
171022
171022

Nättraby-Hasslö församling
James Vincent Albertsson

171022

Ramdala församling
Tage Valentin Malmörn			

171007

170924
Gud, vi ber för barnen; vår framtid,
vår oro och vår glädje.
Låt dessa barn få växa upp i trygghet och
gemenskap med andra.

170909
170909

vigda i ulrica pia
Ewelina Christina Malmström & Sven Emanuel Gylling		

Nättraby-Hasslö församling

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

avlidna församlingsmedlemmar
Majken Inga-Britt Blomqvist, 93 år
Sara Margareta Wallgren, 71 år
Christer Cervallius, 75 år
Gull Lilian Viktorsson, 80 år
Siv Lisbeth Hultgren, 72 år

Ann-Marie Evelyn Abrahamsson, 90 år
Bror Anders Glenn Wassberg, 79 år
Sven Gösta Olsson, 94 år
Gösta Lennert Bjurman, 87 år
Ture Einar Weinsjö, 96 år

Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem ta emot tröst från dig
och dela den med varandra.

Tillsammanslunch!

Amiralitetskretsen!

Tisdagar i jämn vecka klockan 12.
Lunchen börjar med en kort andakt med musik.

Daglediga damer träffas för samkväm.
Tisdagar i ojämn vecka klockan 14.
För mer information ring Karin Karlsson:
070-882 17 50

Vårens första gång är den 23 januari.

Terminsstart tisdagen den 16 januari
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Föreningsbrev

returadress:
amiralitetsförsamlingen
vallgatan 11
371 30 karlskrona

B

Avsändare:
Papperslagrets tryckeri ab
verkstadsgatan, 371 47 karlskrona

		

Här når du oss…
Amiralitetspastor Daniel Breimert, 0455-61 60 91, 076-869 60 91
daniel.breimert@svenskakyrkan.se.
Amiralitetspredikant Birgitta Åhlin, 0455-61 60 92, 076-869 60 92
birgitta.ahlin@svenskakyrkan.se. (T.o.m. 2017-02-04).
Kyrkväktare Björn Ericson, 0455-61 60 94, 076-869 60 94 (helger)
bjorn.ericson@svenskakyrkan.se
Vikarierande kyrkväktare Birgitta Svensson, 0455-61 60 94, 076-869 60 94 (tisdag-fredag)
bjorn.ericson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Eva Götharson, 0455-61 60 95, 076-869 60 95
eva.gotharson@svenskakyrkan.se
		
Organist Annika Nilsson, 0455-61 60 96, 076-869 60 96
annika.nilsson@svenskakyrkan.se (tjänstledig 50% för fackligt arbete)
Kantor Jörgen Axelsson, 0455-61 60 97, 076-869 60 97
jorgen.axelsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Maria Lindegren, 070-865 16 42
marialindegren@hotmail.com
Vikarierande körledare Johanna Kraft, 070-982 97 58
johanna.kraft@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent/vaktmästare Cecilia Norén, 0455-61 60 99, 076-869 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, 070-627 55 98
Kyrkofullmäktiges ordf. Hans Tornerhjelm, 070-814 61 78
Församlingshemmet Vallgatan 11-13
Pastorsexpeditionen, Vallgatan 11, 371 30 Karlskrona
Öppettider: Helgfria tis-fre, säkrast kl. 10-12.
Telefon 0455-103 56 Fax 0455-148 13
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