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kyrkvärd - vad gör en sån då?
Läs om Malin Wictorsson på sidan 7

kyrkans musik
Med Annika Nilsson på sidan 8

Om det trotsiga
hoppet!
Den blida vår är inne,
och nytt blir jordens hopp.
Ny fröjd får varje sinne,
nytt liv får varje knopp.
Hur livligt solen strålar,
hur majestätiskt mild!
För dödliga hon målar
odödlighetens bild.
Vi rör oss för varje dag mot det varmare
och det ljusare! Efter en kall och mörk vinter
spritter det både i naturen och i människan
av längtan efter solen. Nu är det ju ingen
direkt överraskning för någon att efter vinter
kommer vår och sommar. Det är ju onekligen
fördelen med erfarenhet och vana; man
har liksom redan facit. Därför är sorgen på
långfredagen inte som sorgen och saknaden
efter en kär vän. Vi vet ju att han uppstår tre
dagar senare.
Men även i det till synes självklara och uppenbara kan det dölja sig mirakel. Vårens grönska
och solens värme blir ju inte mindre behaglig
bara för att vi vet att den kommer sig av
jordaxelns lutning; längtan efter sommaren
i vinterns kulna kvällar inte mindre av att vi
med bestämdhet vet att vår följer vinter
lika säkert som att det blåser från sydväst i
Karlskrona.
Just det där är den djupaste hemligheten i
den Kristna tron. Vetekornets lag, det trotsiga
okuvliga hoppet som trotsar allt förstånd, som
spirar i de mest helvetiska omständigheter.

foto: magnus aronson/ikon

Så när vi klär kyrkan i svart på långfredagen
är det inte så mycket för att vi sörjer en död

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Gud. Vi sörjer det djävulskap som fortfarande
griper omkring sig när ungdomar mobbas i
våra skolor, när kristna mördas i mellanöstern, när vår planet bryts ned av den snöda
vinningens lakejer. Vi sörjer och klär kyrkan
i svart, men vi vet att vi går med Kristus
genom död till liv. Att hoppet spirar och att
våldet och lögnen aldrig kommer att bestå.
Efter vinter kommer alltid vår och efter långfredag kommer alltid påskdag!
Den Gud som skänker oss tro må hjälpa oss
att vila i detta när vintern är som kallast och
mörkast.
Det knäckta strået bryter han inte av, den
tynande lågan släcker han inte. Trofast skall
han föra ut rätten. (Jes. 42:3)
För Kristus är uppstånden
– Ja, han är sannerligen uppstånden!

Församlingsbladets
nya redaktion
Carolina Lorentzson Nilsson och Michaela Linge heter vi som
är församlingsbladets nya redaktion. Från och med detta
nummer kommer vi att i ord och bild beskriva församlingens
verksamhet i stort och smått. Vi tar över efter Cecilia som
har gjort ett enastående jobb med att på egen hand ge ut
fyra nummer per år.

Vilka är vi då?
– Carolina är fantastiskt på formspråk och kommer därför
att ansvara för layouten av församlingsbladet. Hon har ett
öga för färg, form och bild och är som klippt och skuren för
uppdraget att sätta ihop bladet. Hon är en riktig arbetsmyra
med hög stresströskel. Hon har även ett nytt uppdrag som
ersättare i kyrkofullmäktige. Eftersom jag jobbar med
Carolina till vardags där hon är Marinbasens kommunikationschef vet jag att det är en kanonbra kollega. Det ska bli
roligt att göra detta tillsammans.
Vid sidan arbetet i marinen har Carolina riktigt gröna fingrar
och jobbar gärna med sin trädgård på Bergåsa, berättar
Michaela om sin redaktörskollega.
– Att få göra det här arbetet tillsammans med Michaela
för att göra den här tidningen känns särskilt bra. Fast vi till
vardags jobbar i olika förband där Michaela är Sjöstridsskolans kommunikationschef, arbetar vi ofta tillsammans.
Michaela är en riktig tillgång med ett driv och en styrka i att
hitta de rätta orden och att kunna förmedla dem till vem det
än är som är mottagare. Med henne är ingenting svårt och
det finns alltid en ljus väg fram.

Michaela Linge och Carolina Lorentzson Nilsson.
Foto: Henrik Magnusson Lindgren

Vad vill du läsa om i församlingsbladet?
Tveka inte att höra av dig med idéer och förslag!
Skriv till: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
eller ring in ditt förslag på telefon: 0455-148 13

Vid sidan av jobbet är musik ett stort intresse för Michaela
som älskar att sjunga. Har du tur kan du få höra henne
i kyrkan där hon sjunger i församlingens kör Pia Vocalis,
berättar Carolina om sin kollega.

träffar för

veteraner

och andra intresserade

26 mars kl 17
Att förlora befälet över sig själv - och att återfå det.
Gen.(ret) Sverker Göransson, ÖB emeritus.

23 APRIL kl 17
(obs flyttat pga valborg) Quiz

29 MAJ kl 17

(obs tisd) Veterandagsfirande vid skeppet, efterföljande samkväm på SOSK.
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Det andra minnet är när närmare hundra rekryter samlades
runt en lägereld, så nära varandra att ingen frös. Stämningen
var tät och vi sjöng tillsammans. Bland mycket minnesvärt
från min tid i Amiralitetsförsamlingen är det här två speciella
minnen, berättar Birgitta.
Amiralitetsförsamlingen är mycket speciell då det är en
icketerritoriell församling.
– Vi finns här för att Örlogsbasen är belägen just här, och
våra medlemmar är eller har uteslutande varit en del av
Försvarsmakten. Så är det inte i en vanlig svenskyrklig
församling som har geografin som gräns, säger Birgitta.
Att hon nu väljer att flytta närmre hemmet i Kalmar för att
slippa långpendla kan man förstå. Men det kommer inte bli
slut på resande i den nya tjänsten. Södra Ölands pastorat
täcker halva Öland och har inte mindre än 18 kyrkor och
nästan lika många församlingar. Dock blir det först en
veckas ledigt innan det nya jobbet tar vid.
– Jag kan inte säga att jag har våndats över att lämna mitt
jobb här. Jag vet ju vad som väntar och har valt det själv.
Men det är
klart att många
människor
kommer jag
verkligen att
sakna.

Tack Birgitta
och lycka till!
Den 4 februari gjorde Birgitta Åhlin sin sista arbetsdag
som Amiralitetspredikant i Ulrika Pia Kyrka. I mitten av
månaden tillträder hon istället en tjänst som komminister i Södra Ölands pastorat. Ganska mycket närmre
sitt hem i Kalmar.
Birgitta Åhlin kom till församlingen i september 2011
från en tjänst som präst i Arvidsjaur. ”Det var ett lappkast att flytta från Arvidsjaur till Karlskrona” som hon
själv uttrycker det. Helt obekant med Försvarsmakten
var hon inte då, för i tjänsten i Arvidsjaur ingick viss tid
på arméns jägarbataljon. Där kom hon i kontakt med
Henrik Lindén, f.d. Amiralitetspastor, vilket så småningom
ledde henne till Karlskrona och Amiralitetsförsamlingen.
På bred västgötska berättar Birgitta att det bästa med
Amiralitetsförsamlingen, och för övrigt jobbet som präst,
är mötet med människorna i och kring församlingen. Hon
har haft förmånen att träffa väldigt många intressanta
människor med skilda livsöden.
Hon har ett par minnen som sticker ut, båda från skjutfältet
i Kosta.
– Det är kväll, sista dygnet på övningen ”Aldrig ge upp” för
rekryterna som gör sin grundutbildning. Ett av befälen tillverkade ett kors av trä. På det fäste han marschaller. Med
hjälp av ett rep drog han därefter sakta korset över en liten
vik där vi höll korum. Det var mycket effektfullt och vackert.
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Charlotte Rönnbäck kommer ursprungligen från Göteborg
men bor sedan ett antal år i Karlskrona. Den sista februari
efterträder hon Birgitta Åhlin som amiralitetspredikant.
Foto: privat

Välkommen
Charlotte!
Den sista februari tillträder Charlotte Rönnbäck
som ny amiralitetspredikant i församlingen. 11 mars
kommer Charlotte att välkomnas formellt i gudstjänst klockan 10. Hon kommer närmast från en tjänst
som komminister i Lyckå församling.
Charlotte känner till delar av både församlingens
personal och verksamhet eftersom hon i drygt ett
år under perioden 2013-2014, hade en tjänst som
pastorsadjunkt i församlingen.
– Det ska bli jätteroligt! Jag ser verkligen fram emot
att komma tillbaka till Amiralitetsförsamlingen.
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Christine Meegan, Durham,
England. Vacker fridfull kyrka.
Väldigt imponerande helt i trä precis som mitt
huvud. John Bell Glasgow

Vi var här, verkligen fint.
Audrey Barlow med vänner
Cleveland UK

Från tyska till svenska blir det: En underbart vacker
kyrka.Människan ska vara ärlig, hjälpsam och god.
Familjen Osiander, Passau, Tyskland
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Den polska översättningen lyder: I väntan på färjan, på väg
från Öland. Fulla av upplevelser, överväldigad av Sverige av
dess natur. Parkczew Cykelgrupp

Kyrkvärd
- vad gör en sån då?

Malin Wictorsson har varit kyrkvärd i tio år och trivs med
uppgiften att kunna hjälpa besökare tillrätta i kyrkan.
Foto: Michaela Linge

”Hej och välkommen!”
Ett glatt och trevligt leende är ofta det första som möter
dig när du just klivit in genom kyrkporten. Det är troligt att
det är kyrkvärden som hälsar dig välkommen. För kyrkvärdens uppgift är att hjälpa till och få dig att känna dig
välkommen.
Malin Wictorsson är en av församlingens sju kyrkvärdar. Till
vardags arbetar hon som ämneslärare i svenska och religion
på en av Karlskronas gymnasieskolor. Genom sin fascination
för de kyrkliga texterna började hon även intressera sig för
kyrkans verksamhet. I samband med det fick hon frågan om
hon var intresserad av att ta ett uppdrag som kyrkvärd. Hon
tackade ja, och på den vägen är det. Det är nu cirka tio år
sedan.
– Jag trivs jättebra! För mig betyder det att jag finns i ett
sammanhang, att jag har en tillhörighet, säger Malin som
berättar att hon tjänstgör ungefär varannan till var tredje
söndag.
För det mesta är två kyrkvärdar i tjänst under en gudstjänst men vid större helger när det väntas fler besökare än
vanligt, kallas ytterligare några in.

Det är en mängd olika uppgifter som ligger på kyrkvärdarna.
Till exempel instruerar de konfirmander som ibland deltar vid
gudstjänster, de läser alltid någon av bibeltexterna, hjälper
till med ceremonin kring nattvarden och hanterar kollekten.
De informerar även församlingen om föregående veckas
kollekt samt vad som händer i församlingen den kommande
veckan. Det är förresten kyrkvärdarna som varje kvartal
utser de lokala eller regionala mottagarna av kollekten.
– Vi hjälper besökarna tillrätta såväl under som före och
efter en gudstjänst. Man kan väl säga att vi ska se till att de
känner sig trygga och välinformerade.
Det finns inga specifika krav på kunskaper eller utbildningar
för att bli kyrkvärd. Istället får man en introduktion om
uppdraget, församlingen och kyrkan Ulrika Pia.
– Den här vackra och unika kyrkan med miljön runt omkring
är verkligen något speciellt. Om jag ska vara ärlig så vet
jag inte om jag hade tagit uppdraget i en annan församling,
säger Malin Wictorsson som gärna att finns kvar som kyrkvärd i många år.
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Foto: Håkan Jönsson

Kyrkans musik
För många är ett kyrkobesök förknippat med
musikaliska inslag med psalmer, körsång eller
ett recitativ som sjungs av prästen. Men
egentligen finns det inte alls något krav på
musik under en gudstjänst eller högmässa.
– Det är kyrkohandboken som styr hur en kyrklig ceremoni
ska se ut. Det är en fast ordning som faktiskt inte innehåller
något krav på musikaliska inslag. Men det finns många
naturliga ställen under ceremonin där vi förväntar oss någon
form av musik, berättar Annika Nilsson som är organist i
församlingen.
Musikens uppgift är att förstärka karaktären hos varje ceremoni som följer kyrkoårets tema.
Under exempelvis Långfredagen eller Alla själars dag då sorg
och död är temat, väljs en mer dämpad och kärv musik. Vid
påsk och jul däremot är det glädje och ljus som karaktäriserar musikvalet.
– Val av musik görs alltid i samråd med prästen och jag
tycker att vi har stor frihet här i församlingen. Förvisso
håller vi oss inom den klassiska och traditionella musiken,
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men det spänner över både nytt och gammalt och behöver
inte alltid vara sakral musik, säger Annika.
Det finns ofta inslag av körsång under söndagarnas gudstjänster eftersom församlingen i dagsläget har fem körer.
Det är ovanligt många körer med tanke på att församlingen
har så få anställda liksom det relativt låga antalet församlingsmedlemmar vilka inte heller alltid bor i närheten.
Mycket av arbetet med musik i församlingen kräver framförhållning och god planering, i alla fall då det gäller körernas
medverkan. Det gäller både att känna sin kör för att veta
att det är nog med tid för repetition: det som ska framföras
ska ju låta bra. Dessutom medverkar även professionella
musiker då och då, och dessa måste förbokas i god tid.
– Jag har ett oerhört inspirerande jobb. Jag får lov att musicera själv och som körledare har jag en konstnärlig frihet.
Samtidigt som jag måste jobba långsiktigt och strukturerat
dyker det ibland upp situationer som måste lösas på väldigt
kort tid. Då är det skönt med egen erfarenhet och bra
kollegor att bolla idéer med.

PÅSK

29 mars kl. 18.00

skärtorsdagen

Pia Vocalis medverkar vid Skärtorsdagsmässa och framför
musik av bl.a. Anna Cederberg-Orreteg och Gabriel Fauré.

30 mars kl. 15.00

Långfredagen
Ulrica Vocale medverkar på Långfredagsgudstjänst med
a capella sång. Det blir musik av John Morén, Lars-Erik
Larsson och J. S. Bach.

UNGA

15 APRIL KL 17.00

J.S Bach

Gabriel Fauré

klassisk musik för unga öron

22 APRIL KL 17.00

ungas klassiska scen
Maria Lindegren, musiker, bjuder in till två korta konserter
för hela familjen.

100!!

21 april kl. 17.00

100 barn med lasse axelsson

Lördagen den 21 april kommer barnkörer i åldrarna 6-12 år
från Karlskrona, Nättraby, Rödeby och Ronneby till församlingen för att sjunga en heldag tillsammans med Lasse
Axelsson. Lasse är en välkänd körledare från Stockholm som
är ansvarig för Stockholm gospel och har bl.a. jobbat med
Adolf Fredriks musikklasser. Tillsammans kommer över 100
barn att träffas och sjunga med Lasse.
Dagen avslutas med en konsert i Amiralitetskyrkan kl. 17.00.
Då medverkar också ett kompband med musiker från bl.a.
Marinens musikkår och Kulturskolan.

PINGST

20 maj kl. 17.00

Lasse Axelsson

noas ark i pingst

På Pingstdagen den 20 maj kl. 17.00 uppförs "Noas ark".
Det är en kantat i lättsam stil från 1970 som är komponerad för soloröster, kör, piano, bas och trummor. Texten
bygger på bibelns berättelse om Noa och musiken är av den
brittiske kompositören Joseph Horovitz. Medverkar gör
kören Hymnus vocalis, barnkören Kulingen, ett antal solister
och instrumentalister samt några agerande ungdomar.
Konserten ge i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia.

VÅR!!

27 maj kl.17.00

vårkonsert

Kammarkören Ulrica Vocale och Damkören Pia Vocalis
bjuder på gemensam Vårkonsert i Amiralitetskyrkan Ulrica
Pia söndag den 27/5 kl 17.00, under ledning av körledare
Johanna Kraft. Konserten uppmärksammar Claude Debussy
(1862-1918) med anledning av att det är hundra år sedan
hans bortgång. Det blir både körmusik och pianomusik av
C. Debussy. Dessutom framförs samtida svensk körlyrik
med musik av bl.a. Oskar Lindberg (1887-1955) och Wilhelm
Peterson-Berger (1867-1942). Medverkar på konserten gör
också Maria Lindegren på piano.

Maria Lindgren
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Gudstjänster och Konserter
DB = Daniel Breimert

MARS

CR = Charlotte Rönnbäck

3e sön i fastan
Sön 4 mars

kl.10.00
kl.17.00

Högmässa. Ulrica vocale.
Musik i vinterkväll. Lizette Pagler. Kulturskolans musikalgrupp.

DB

Midfastosöndagen
Sön 11 mars
kl.10.00
		

Högmässa. Pia vocalis. Välkomnade av Ampred. Charlotte Rönnbäck.
Kyrkkaffe i församlingshemmet. Osa senast 7 mars.
DB/CR

Jungfru Marie Bebådelsedag
Sön 18 mars

kl.10.00

Familjemässa. Barnkörerna Körlek och Kulingen.

DB

Högmässa med dop.

CR

Skärtorsdagsmässa. Pia vocalis framför musik av bl.a.
A. Cederberg-Orreteg och G. Fauré.

DB

Palmsöndagen
Sön 25 mars

kl.10.00

Skärtorsdagen
Tor 29 mars
kl.18.00
		

Långfredagen
Fre 30 mars
kl.15.00
		

APRIL

Långfredagsgudstjänst. Ulrica vocale medverkar med a capella sång.
Musik av J. Morén, L-E Larsson och J. S. Bach.

DB

Påskdagsmässa. Hymnus Vocalis. Påskspel.

DB

Högmässa.

DB

Högmässa med dop.

CR

Högmässa.
Klassisk musik för unga öron. Maria Lindegren, musiker.
Barnkörskonsert.

DB

Högmässa.
Ungas klassiska scen. Maria Lindegren och unga musiker.

CR

kl.10.00

Högmässa.

DB

kl.10.00

Högmässa

CR

Gudstjänst i det gröna.

DB

kl.10.00

Högmässa.

DB

kl.10.00
Kl.17.00

Högmässa.
Konsert – Noas ark. Hymnus vocalis, Kulingen.

CR

Gudstjänst i det gröna.

CR

Högmässa.
Vårkonsert. Ulrica vocale & Pia vocalis

DB

Högmässa.

CR

Påskdagen
Sön 1 april

kl.10.00

Annandag påsk
Mån 2 april

kl.10.00

2a sön i påsktiden
Sön 8 april

kl.10.00

3e sön i påsktiden
Sön 15 april

kl.10.00
Kl.17.00
kl.17.00

Lör 21 april

4e sön i påsktiden
Sön 22 april

kl.10.00
kl.17.00

5e sön i påsktiden
Sön 29 april

MAJ

Bönsöndagen
Sön 6 maj

Kristi Himmelsfärdsdag
Tor 10 maj

kl.09.00

Sön före pingst
Sön 13 maj

Pingstdagen
Sön 20 maj

Annandag pingst
Mån 21 maj

kl.18.00

Heliga Trefaldighets dag
Sön 27 maj

JUNI

kl.10.00
kl.17.00

1a sön e Trefaldighet
Sön 3 juni

kl.10.00

Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.
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Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Hanna Wally Maria Malmörn
Angelina Elysia Wassdahl D´Alesio
Alfred Kilian Gösta Ernstsson
William Carl Daniel Hultman
Måns Hillstone Siwe
Karlskrona stadsförsamlingen
Miliam Dmitri Jan Ekström
William Elvir Sellgren
Sixten Kjell Bengt Nilsson
Sagalie Eily Aurora Svensson
Förlösa-Kläckeberga församling
Stella Filippa Maria Frohm

171111
171125
171216
171217
180120

Malmö S:t Petri församling
Zakaria Kilani Oscar Petersson
Nättraby-Hasslö församling
Kathrine Grigoriyants
Olle Oscar Lindqvist

171126
171216
180120
180120

180114
180109
180120

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

171119

vigda i ulrica pia
Anna Matilda Larsson Vesterholm & Mattias Christopher Nielsen
Lena Kajsa Viktoria Debourg & Per Vilhelm Olof Gustav Fredriksson

Amiralitetsförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen

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

avlidna församlingsmedlemmar
Karin Margareta Gustafsson, 91 år
Marta Lisbeth Ulvås, 87 år
Hans Åke Estgren, 83 år
Britta Marianne Landin, 94 år
Karl Bernt Bruno Persson, 78 år
Gudrun Lindström, 91 år
Ragnhild Eivor Ingegerd Pettersson, 92 år
Bo Stefan Furenius, 83 år

Rose-Marie Veronica Bladh, 81 år
Majken Blendy Elisabeth Nilsson, 83 år
Göran Olof Söderlund 83 år
Berta Linnéa Almqvist, 89 år
Irene Maria Cecilia Olofsson, 91 år
Nils Erik Gustavsson, 88 år

Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem ta emot tröst från dig
och dela den med varandra.
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returadress:
amiralitetsförsamlingen
vallgatan 11
371 30 karlskrona
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 Charlotte Rönnbäck, 0455-61 60 92, 076-869 60 92
charlotte.rönnbäck@svenskakyrkan.se.
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 Breimert, 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
Kyrkorådets ordf. Herman Håkansson, 070-627 55 98
Kyrkofullmäktiges ordf. Hans Tornerhjelm, 070-814 61 78
E-post: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amiralitetkarlskrona
Facebook: www.facebook.com/amiralitetsforsamling
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



