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bröllop i
amiralitetskyrkan
Krona finns för utlån, sidan 4

fortifikationsverket
Rustar och bygger om, sidan 8

ny amiralitetspredikant
Möt Charlotte Rönnbäck, sidan 3

Om stormiga
tider!
Årets val kommer att bjuda på budskap i
höger och vänstervarv. Den ene politikern
efter den andre kommer att presentera sin
vision om hur Sverige skall bli bättre samtidigt som de beskriver hur illa det är nu. Så
långt är nog allt som vanligt. Sedan några år
har vi dock en annan aspekt att förhålla oss
till. I ljuset av ”fake news” och påverkansoperationer blir den uråldriga frågan ”vem ska jag
tro på” otäckt relevant. Lika övertygad som
jag är att en överväldigande majoritet av
politiker drivs av en vilja att samhället skall bli
bättre, lika övertygad är jag om att snabbheten i vår moderna tid inte lämnar mycket
rum för eftertanke och vishet.
Tillvaron i vårt hörn av världen går inte mot
tryggare och säkrare, snarare tvärtom.
Våra fartyg och båtar kan visa sig vara hela
befolkningens livlina om någon skulle vilja oss
illa. Inför en allt oroligare omvärld kan man
ibland känna sig liten och otillräcklig. Det är
inte lätt att vara en liten mus när de stora
elefanterna dansar.
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger
Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge
er en framtid och ett hopp. När ni åkallar
mig och ber till mig skall jag lyssna på er.
När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni
helhjärtat söker efter mig skall jag låta er
finna mig, säger Herren. (Jer. 29:11-14)
Oavsett hur osäker världen omkring oss blir
så bygger vi gemenskap i församlingen. Till
Ulrica Pia kommer de unga med bus i blicken
och sprittande ben i sina vita kåpor för att
konfirmeras. Hit kommer de unga paren

för att bekräfta sin kärlek och trohet eller
i glädjen över ett nyfött barn. Hit kommer
änkan i sin sorg efter en make som hon delat
ett liv med.
Här kan vi mötas över åldersgränserna, här
kan vi mötas i glädjen över livet och i sorgen
inför döden.
När världen runtomkring stormar och darrar
så finns gemenskapen och omsorgen om
medmänniskan fortfarande i centrum. I
församlingen, i familjen, på arbetsplatsen och
i mötet på Ica.
Ditt och mitt gudagivna uppdrag är fortfarande att älska Gud över allting och vår nästa
som oss själva – och det är varken ”fake”
eller ”news”.
Med önskan om en god och
vilsam sommar!

träffar för

veteraner
och andra intresserade

27/8 kl 17 Ledarskap under pressande
förhållande - svenskar i strid
ÖvLt Per Nilsson CO Mali05
Mer information om höstens träffar i nästa blad samt
på hemsida och Facebook.

Lär känna
Charlotte Rönnbäck
Trots att det bara gått tre månader sedan
Charlotte Rönnbäck tillträdde sin tjänst som
amiralitetspredikant känner hon sig ordentligt
hemma på sin nya arbetsplats. Men det är
inte så konstigt eftersom hon redan tidigare
har tjänstgjort här en period. För cirka
5 år sedan, direkt efter sin prästvigning,
jobbade hon under ett år som adjunkt i
Amiralitetsförsamlingen.
– Den här tjänsten finns bara på ett enda ställe i hela landet,
nämligen här, så jag är väldigt tacksam att ha fått den här
möjligheten, säger Charlotte.
Sedan hon lämnade tjänsten som adjunkt har hon varit tre
år i Jämjö pastorat och ett år i Lyckå församling. Och hon
älskar sitt jobb. Med en make som även han är präst, två
små döttrar på 1 och 2,5 år samt ett tredje barn på väg, så
vill hon inte ge avkall på sitt yrke.
– Jag jobbar 100% eftersom jag verkligen vill ge allt. Och
trots att Svenska kyrkan tappar medlemmar känner jag att
människorna i vårt samhälle behöver oss präster. För vissa
är det ett väldigt tufft klimat idag.
Det är framförallt möten och samtal med människor i alla
åldrar och sociala sammanhang som gör att Charlotte trivs
med sitt yrkesval. Den marina prägeln ger också extra spänning, kanske eftersom det ännu är en ganska outforskad
verksamhet för Charlotte. Hon hade en gång en tanke
om att göra lumpen för att bli stridspilot, men synen och
behovet av glasögon satte stopp för de planerna.

Charlotte Rönnbäck. Foto Carolina Lorentzson Nilsson

Och ångrat sig har hon inte gjort trots att prästerskapet
ofta följer med hem. Det är inte ovanligt att människor i
omgivningen är intresserade av hennes yrkesval. Hon tycker
Prästerskapet har förstås även sina avigsidor, säger Charlotte.
oftast att det är roligt att diskutera teologi och
Till exempel finns ibland känslan av otillreligionsfrågor.
räcklighet när nöden är stor.
”den här tjänsten
– Men jag måste hantera det och
tänker att även om jag inte kan stötta
alla eller hjälpa en människa helt och
hållet, så kan jag i alla fall hjälpa någon.
Min tro stöttar mig och jag kan samtala
med min man eftersom även han
upplever samma sak på sitt håll.

Måste testa teologistudier

finns bara på ett enda – Jag har insett att jag nog är präst 24/7, säger
Charlotte.
ställe i hela landet,
På sikt kan Charlotte tänka sig en tjänst som
nämligen här, så jag kyrkoherde.
Det skulle innebära ett större ansvar
är väldigt tacksam för verksamheten och framförallt personaladminisatt ha fått den här trativt ansvar. Men om det blir i Amiralitetsförsamlingen eller någon annanstans, det är inget hon vill
möjligheten”
spekulera i.

Charlotte insåg ganska tidigt att kyrkan var en plats för
henne. Hon gick i Svenska kyrkans förskola och trivdes bra.
På gymnasiet väckte en religionslärare hennes intresse och
ungefär samtidigt kom hon i kontakt med en präst som fick
henne att se vardagen genom kristna ögon.
– Jag kände verkligen att så vill jag leva, och någonting
inom mig sa att om jag inte testar att läsa till präst så
kommer jag ångra mig.

– Det kommer dröja innan jag är där. Först och främst
behöver jag ett antal år där jag samlar erfarenhet, och att
bli kyrkoherde kräver dessutom mer utbildning och att man
anses lämplig. Men jag tycker väldigt mycket om klimatet i
Amiralitetsförsamlingen och familjen trivs bra i Karlskrona,
så här kommer vi nog bli kvar ett bra tag, säger Charlotte
Rönnbäck.
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Vid ett bröllop med militär prägel kan brudparet välja att tåga ut ur
kyrkan genom en s.k. sabelhäck. Foto: Fredrik Johansson

Bröllop i
Amiralitetskyrkan

Det förrättas någonstans mellan 20 och 40 vigslar varje
år i Ulrica Pia men 2008 var ett rekordår med hela 51
bröllop. I år har två vigslar ägt rum hittills och ytterligare
26 stycken är bokade.

Sommaren närmar sig och för många är det
en tid för lata dagar och då verksamheten på
jobbet avtar något. Så är det dock inte för
dem som arbetar i vår församling. Faktum är
att sommaren är en hektisk period främst i
och med de bröllop som i de allra flesta fall
sker under sommarmånaderna.

Långt fler än bara församlingsmedlemmar väljer att gifta
sig i Ulrica Pia kyrka. Drygt hälften av alla vigslar är mellan
par som tillhör en annan församling, men de allra flesta har
förstås någon anknytning till Karlskrona.
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Vill man gifta sig i Amiralitetskyrkan bör man vara ute
i god tid, gärna ett år i förväg. Framförallt om man har
specifika önskemål på datum.

Ett bröllop i kyrkan med en präst, musiker och vaktmästare vilka alla tillhör församlingen, är kostnadsfri. Vill man
ha extra utsmyckning eller ytterligare musiker tillkommer
det en kostnad.

En förutsättning för ett kyrkligt bröllop är dock att minst
en i paret är medlem i Svenska kyrkan.

Ingen brudöverlämning
Inför ett bröllop finns ett antal detaljer som ska beslutas
av brudparet. Därför blir de alltid kontaktade av vigselprästen innan bröllopet. De får också hem en vigselbekräftelse som bland annat beskriver vad som ingår i en
vigselakt och vad paret behöver förbereda.
Något som tydliggörs
i bekräftelsen är att
församlingen inte
praktiserar så kallad
brudöverlämning, det
vill säga att bruden
ledsagas fram till sin
blivande man av sin
far. Det är en tradition som kommer
från den anglosaxiska kyrkan
och ursprungligen
symboliserade att
en omyndig kvinna
byter förmyndare.
Det är givetvis
inget som församlingen vill ställa sig bakom. Ett äktenskap är i dag ett
gemensamt beslut, fattat av två jämlika individer. En gissning är det är amerikanska TV-serier som gett upphov till
att frågan dyker upp vid ett och annat vigselsamtal.

Församlingen har två brudkronor som finns för
utlåning. Den ena i silver med infattade violetta
stenar, är tillverkad 1955 av Stellan Molander och
skänkt till församlingen av hans föräldrar, Margit
och Nils Molander. Den andra, i förgyllt silver är
tillverkad 1939 av hovjuvelerare J.W. Bohlin och
skänkt till församlingen samma år.
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson

Hindersprövning
Många vill sätta sin egen prägel på bröllopet och det finns
ett antal möjligheter till det. Val av bibeltexter, psalmer
och annan musik är några exempel. Däremot finns fasta
inslag i vigselordningen som inte kan väljas bort eller
ändras.
Det som någon gång kan ställa till oreda är hindersprövningen. Antingen har brudparet trott att det är kyrkan
och inte Skatteverket som utfärdar det intyget, eller så
har det hänt att man helt missat att hindersprövning är
en förutsättning för bröllop. Men tack vare samtalet med
prästen innan vigseln reder det som regel ut sig.

Fakta om vigslar och giftermål i Sverige:
• 61 procent av alla giftermål sker på en lördag.
• Hälften av alla par gifter sig på sommaren och framförallt
i augusti.
• Allt sedan år 2000 har antalet vigslar ökat. Förra året
vigdes 52 497 par i Sverige.
• Den vanligaste platsen för vigsel är i det egna hemmet.
• Medelåldern för giftermål är 33 år för kvinnor och 35 år
för män.
• Antalet skilsmässor har de senaste tio åren legat runt
cirka 25.000 per år.
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Amiralitetsförsamlingen
utbildar nya guider
Just nu pågår en utbildning för ett antal
personer som ska kunna guida besökare i vår
kyrka.
Herman Håkansson som bland annat är kyrkorådets ordförande berättar mer om detta.

Varför behövs det en guide-utbildning?
Amiralitetskyrkan Ulrica Pia förvaltar ett dyrbart arv av
gammal tradition. Men kyrkan är inte ett museum utan ett
levande Gudstjänstrum som samlar människor till bön och
andakt kring livets djupaste värden. För att kunna möta
olika behov och intressen hos besökare i och kring vår kyrka
utbildar vi egna guider.

Hur många och vilka är det som utbildar sig till guider?

Ska de kunna guida på flera språk?
Något krav på guidning utöver svenska finns inte. Dock
är det önskvärt att korta svar och berättelser kan ges på
engelska. Hur vi ska utveckla detta får vi fundera på till
nästa år.

Hur ofta och under vilken period kommer det finnas
guider i kyrkan?
Vi har sedan två år tillbaka utökat tider med guider i kyrkan.
Perioden är numera under veckorna 21 - 35. Vi fortsätter
med att erbjuda några ungdomar sommarjobb som guider
i perioden vecka 25-33. De arbetar då på vardagar. Resterande tider löses av frivilliga guider.

Är det ideellt eller avlönat arbete?
Ungdomarnas sommarjobb är arvoderat. Frivilliga församlingsmedlemmar gör en ideell insats.

I år är det första gången som vi genomför en sammanhållande utbildning. Det är 17 församlingsmedlemmar som
deltar.

Finns det några antagningskrav?

Hur lång är utbildningen och vad får de lära sig?

Främst är det Hans Tornerhjelm och jag, Herman Håkansson
som genomför utbildningen men många av kursdeltagarna
har egna kunskaper och erfarenheter som vi tar del av vid
utbildningstillfällena.

Kursen genomförs under maj månad och omfattar fyra tillfällen om tre timmar vardera.
Den syftar till att ge deltagarna en övergripande kunskap
om församlingens kyrka dvs själva byggnaden, inventarier,
verksamhet och historia så att initierade och medryckande guidade visningar i och kring Amiralitetskyrkan kan
genomföras.

stöd svenska kyrkan i utlandet
köp SKUT-droppen på:
webbshop.svenskakyrkan.se

Medlemskap i församlingen.

Vilka är instruktörer?

Kommer det bli fler kurstillfällen?
Just nu är vi nöjda med det antalet kursdeltagare vi har. Fler
kurstillfälle kan bli aktuellt om vi behöva nya guider framöver men det är inte aktuellt i dagsläget.

Välkommen till sommarmusik
i vår vackra kyrka med allt
från klassiska pärlor och sånger
till sprakande jazz
JAZZBLÅ

28 juni kl. 19.30 amiralitetskyrkan

per bäcker trio

Möt Piazzolla, Peterson-Berger, Sting, Taube med flera i en
skön mix.

Per Bäcker

Trion bjuder på argentinsk tango, svensk folkton, jazz,
italienska filmteman och originalkompositioner med en
jazzblå tråd. Fri entré!
Per Bäcker - saxofoner & klarinett
Hans Delander - piano
Jan Karlsson - kontrabas

ROMANS

12 juli kl. 19.30 amiralitetskyrkan

romanskonsert

På programmet står bla Sångcykeln Haugtussa av E Grieg
och Sånger vid havet av G Nyström. Fri entré!
Anna Larsdotter Persson - sång
Maria Lindegren - piano
och en berättare…

TRIO

er Persson
Anna Larsdott

Maria Lindgren

26 juli kl. 19.30 amiralitetskyrkan

trio wolski

Tillsammans skapar trio Wolski musik som ständigt tar nya
former och kännetecknas av en genuin spelglädje. En blandning av egna kompositioner och skandinavisk folkmusik, som
innehåller allt från improvisationer till spännande arrangemang. Fri entré!
Hanna Blomberg - violin
Petter Ferneman - jazzaccordion
Kristian Wolski - cittern

A+A

Trio Wolski

9 aug kl. 19.30 amiralitetskyrkan

från bach till carmen

Virtuosa musiker framför musik av bl.a Mozart, C Ph E Bach
och svensk nationalromantik. På programmet står även
Carmenteman av Bizet och Vallflickan dans av Alfvén mm.
Fri entré!
Anna Norberg - flöjt
Annika Nilsson - piano/orgel/cembalo
Anna Norberg

on

och Annika Nilss
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Fortifikationsverket
rustar och bygger om
För närvarande har Fortifikationsverket och
församlingen ovanligt många gemensamma
projekt. På ett flertal platser i och runt kyrkan
pågår det reparationsarbeten, om- och
tillbyggnader, och det kommer säkert att
fortgå en bit in i 2019.
För kulturhistoriskt värdefulla miljöer och fastigheter tar
Riksantikvarieämbetet tillsammans med Fortifikationsverket
fram vård- och underhållsplaner. Så har nyligen gjorts för
Amiralitetskyrkan och dess tillhörande omgivningar. Dessa
planer berör ett flertal platser som på olika sätt har behov
av fixas till.

Muren mot Örlogshamnen renoveras. Foto Michaela Linge

Redan förra året gjordes en del förbättringar i kyrkan. Bland
annat installerades en ny ljudanläggning samt att glödlampor
och lysrör byttes ut mot LED-lampor vilket gav både en
bättre brandsäkerhet och lägre energiförbrukning.

Även den stora entrén i norr ska få ett ansiktslyft liksom en
del av utrymmet under kyrkan som används för förvaring.

Reparationer inne och ute under 2018

Våra utemiljöer kommer också genomgå viss förvandling.
Muren mot Örlogshamnen som just nu renoveras kommer
bli belyst, det blir en ny uteplats i anslutning till församlingshemmet och ett nytt staket mellan Sjöstridsskolans
stabshus och församlingshemmet. Och som många säkert
redan lagt märke till, arbetas det sedan en tid vid infarten till
parkeringen. Här kommer pollare sättas upp för att begränsa
oönskad biltrafik upp mot kyrktrappan.

Kring den västra kyrkoentrén kommer det ske ett antal
förändringar. Dels ska det byggas garderober för förvaring av kläder och tyger som idag finns i sakristian, som
även den kommer få delvis ny inredning. Det ska också bli
en förbättrad arbetsmiljö för dem som sköter ljud och ljus
under aktiviteter i kyrkorummet, samt nya möjligheter för
att iordningsställa och servera fika inne i kyrkan.

nu är det
äntligen
sommar!

I församlingshemmet ska dusch och toaletter ses över och
det ska iordningsställas en ny tvättstuga.

Men till hösten drar vi igång våra olika
aktiviteter igen, markera redan nu i kalendern:
barnkörer vecka 35

Körlek (åk F-2) tisdagar kl. 16.30
Kulingen (åk 3-5) onsdagar kl. 16.30

barngrupper vecka 36

Nybörjarrytmik tisdagar kl. 9.30, 2-7 månader.
Fortsättningsrytmik torsdagar kl. 9.30, 8-15 månader.
Musiklek torsdagar kl. 14-15.30, med musikleksgudstjänst
sista torsdagen i månaden.

vuxenkörer vecka 35

Kammarkören Ulrica vocale, tisdagar kl. 18
Hymnus vocalis, onsdagar kl. 18
Damkören Pia vocalis, onsdagar kl. 18

tillsammanslunch start tisdag 4 sept kl 12
Tisdagar, jämna veckor till och med vecka 48

amiralitetskretsen start tisdag 11 sept kl 14
8
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Daglediga damer träffas för samkväm, föredrag och fika ojämna veckor. Kontakt: Karin Karlsson, 0455-217 50.

Barnens och
ungdomarnas kyrka
Det finns många olika gruppaktiviteter
för församlingens barn och ungdomar
där lek, samarbete och relationsarbete
står i fokus. Musik- och rytmikgrupper
eller konfirmationsträffar är några av
dessa.
Årets konfirmandgrupp har kommit en bra bit in i sin
läsning. 24 konfirmander har fram tills nu träffats
ett par timmar en söndag i månaden. Tillsammans
med kyrkans unga ledare, församlingspedagog Eva
Götharson och präst Daniel Breimert jobbar konfirmanderna med olika teman som alla kretsar kring
livet, döden och relationer mellan människor.
Efter skolavslutningen intensifieras träffarna och det
kommer bland annat bli ett besök i sjukhuskyrkan och hos
en begravningsentreprenör. Veckan efter midsommar är det
läger på Kungsholmsfort med förberedelser inför konfirmationen och där konfirmanderna kommer få lära sig en del om
sjömanskap i samarbete med Sjövärnskåren.

Konfirmanderna tillbringade en helg på Säljö för att bland annat
gå en äventyrsbana, en aktivitet som teamar ihop och främjar
samarbetet och relationerna i gruppen. ”Det är så viktigt att ungdomarna lär känna varandra för att våga öppna upp för samtal om
viktigheterna i livet”, säger Eva Götharson, församlingspedagog.
Foto: Eva Götharsson Breimert

Konfirmationen sker på söndag den 1 juli kl 10:00.
Höstens nya konfirmandgrupp startar
söndag 9 september, anmälan ska vara inne
senast 7 juni.

Unga ledare besöker Taize
Församlingens sex unga ledare kommer att
tillsammans med församlingspedagog Eva
Götharson och vår vikarierande komminister
Christer Alvarsson åka till kommuniteten
Taize i Frankrike i vecka 33. Fondmedel från
KFUM möjliggör denna resa som alla är
oerhört glada över att få åka på. Det är en
fantastisk plats ute på den franska landsbygden där tusentals ungdomar främst från
Europa men även övriga världen, möts tillsammans med hundratalet bröder (munkar)
från Taize för att delta i samtalsgrupper,
enklare arbete och i dagens tre gudstjänster.

Barnkören Kulingen vill ha fler sångare
Barnkören Kulingen som vänder sig till barn
i årskurs 3-5 går in på sitt andra år. Kören
sjunger och dramatiserar och jobbar lite med
röstteknik och stämövning. De sjunger bland
annat på gudstjänster och går luciatåg. Kulingen träffas på
onsdagar kl. 16.30-17.30.

Kom med i vårat gäng! hälsar tjejerna i barnkören Kulingen.
Foto: Cecilia Norén

Idag finns fem superduktiga sångerfarna barn som
gärna vill bli flera till hösten. Kontakta Eva Götharson för
intresseanmälan.
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Gudstjänster och Konserter
DB = Daniel Breimert

JUNI

CR = Charlotte Rönnbäck

CA = Christer Alvarsson

1a sön e. Trefaldighet
Sön 3 juni

kl.10.00

Högmässa. Församlingens diakonala arbete (F)

CR

Högmässa. Vissefjärda kyrkokör.
Sjöräddningssällskapet Hasslö (F)

DB

Högmässa. Svenska kyrkans int arbete (R)

DB

Gudstjänst i det gröna.
Sjöräddningssällskapet Hasslö (F)

DB

Högmässa. Sjöräddningssällskapet Hasslö (F)
BIBA-konsert
Sommarmusik – Per Bäcker Trio
BIBA-konsert
BIBA-konsert

DB

Konfirmation med mässa
Svenska kyrkans int arbete (R)

DB

Högmässa. AA/NA (F)
Sommarmusik
Anna Larsdotter Persson & Maria Lindegren

CR

kl.10.00

Högmässa. AA/NA (F)

CR

kl.10.00
kl.19.30

Högmässa. Svenska kyrkan i utlandet (R)
Sommarmusik – Trio Wolski

CR

kl.10.00

Högmässa. AA/NA (F)

CR

kl.10.00
kl.19.30

Högmässa. Församlingens diakonala arbete (F)
Sommarmusik – Anna Norberg & Annika Nilsson.

CR

kl.10.00

Högmässa. Svenska kyrkans int arbete (R)

DB

kl.10.00

Högmässa. Församlingens diakonala arbete (F)

DB

kl.10.00

Högmässa. Diakoniinstitution (R)

CA

kl.10.00

Högmässa. Kyrkornas världsråd (R)

DB

Högmässa.
Lunds stifts vänstift Lui Diocese i Sydsudan(S)

CA

Högmässa.
Stiftelsen Lunds stiftsgård – Åkersberg(S)

DB

2a sön e. Trefaldighet
Sön 10 juni
kl.10.00
		

3e sön e. Trefaldighet
Sön 17 juni

kl.10.00

Midsommardagen
Sön 23 juni
kl.17.00
		

Johannes Döparens dag
Sön 24 juni
On 27 juni
Tor 28 juni
Fre 29 juni
Lö 30 juni

JULI

kl.10.00
kl. 20.00
kl.19.30
kl. 20.00
kl. 20.00

Apostladagen
Sön 1 juli
kl.10.00
		

6e sön e. Trefaldighet
Sön 8 juli
kl.10.00
Tor 12 juli
kl.19.30
		

Kristi förklarings dag
Sön 15 juli

8e sön e. Trefaldighet
Sön 22 juli
Tor 26 juli

9e sön e. Trefaldighet
Sön 29 juli

AUG

10e sön e. Trefaldighet
Sön 5 augusti
Tor 9 augusti

11e sön e. Trefaldighet
Sön 12 augusti

12e sön e. Trefaldighet
Sön 19 augusti

13e sön e. Trefaldighet
Sön 26 augusti

SEPT

14e sön e Trefaldighet
Sön 2 september

15e sön e Trefaldighet
Sön 9 september
kl.10.00
		

16e sön e Trefaldighet
Sön 16 september
kl.10.00
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Ev. ändringar kan ses på Facebook, vår hemsida samt i dagspressen.

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Linnea Karin Victoria Berg
Nils Roland Lidén Netterström
Eric Okeanos Hellstedt
Lovisa Christina Maria Jakobsdotter Sköld

180210
180210
180408
180422

Karlskrona Stadsförsamling
Wilma Karin Ahlin
Sigrid Karin Burnett-Cargill
Oliver Kaspian Enok Borefur

180218
180310
180408

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
Anna Christina Bergström & Christian Georg Stray
Anna Sabine Mc Callum & Kent Georg Fransson
Olivia Ester Maria Simson & Pontus Alexander Petersson

Karlskrona stadsförsamling
Amiralitetsförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen

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

avlidna församlingsmedlemmar
Knut Nils Henry Lindblom, 84 år
Sven Harald Somehagen, 92 år
Allan Knut Hellström, 85 år
Gulli Alfhild Eleonora Lundell, 94 år
Judit Hanna Cecilia Nilsson, 94 år
Barbro Svea Karolina Ekelund, 89 år
Inga Margareta Hahn, 87 år
Elsa Astrid Linnéa Johansson, 93 år

Herbert Emanuel Karlström, 96 år
Elsa Bergstrand, 97 år
Alf Tommy Varenhed, 57 år
Rolf Ahlin, 95 år
Ann Christine Fremark, 61 år
Stig Lennart Hallin, 95 år
Inga-Maj Nilsson, 92 år

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

I Din församling
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returadress:
amiralitetsförsamlingen
vallgatan 11
371 30 karlskrona
Avsändare:
Tryckcentrum
Tennvägen 11B, 371 50 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.
Vikarierande kyrkväktare Birgitta Svensson
0455-61 60 94, 076-869 60 94
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
Kantor Jörgen Axelsson
0455-61 60 97, 076-869 60 97
jorgen.axelsson@svenskakyrkan.se
Musiker Maria Lindegren
070-865 16 42
marialindegren@hotmail.com
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

