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Om vilodagen
Så trevligt att du tagit dig
tid att sätta dig ner och läsa
församlingsbladet! Hösten är
snart över oss, en tid för vila och
reflektion; eller är det?
Kanske är det så att gräsmattan måste klippas
för sista gången och löven räfsas… och så är
det ju båten som måste komma ur sjön och
vintras… för att inte tala om sommarstugan
där vattnet måste stängas och allt göras klart
inför den kalla årstiden - och så har du det där
viktiga mötet nästa vecka, bäst att du ägnar lite
tid åt att förbereda det och ojojoj ungarna har
ju fotbollscup och deras strumpor och bingolotter måste säljas (vågar du verkligen ta med
dem till jobbet den här veckan också?!?) och
gamla farmor har du ju faktiskt inte besökt på
hur länge som helst!!! och vännerna som du
skulle bjudit hem för länge sen, det var ju flera
månader sen du var bjuden till dem… och bilen
behöver städas och tvättas, och man får ju
skämmas över hur det ser ut hemma, ostädat
och dant! Glöm sen inte att du skall hinna förverkliga dig själv, läsa franska, lära dig laga mat,
gå datakurs och salsakurs och yogakurs så att du lär dig slappna av!
Är det någon som är förvånad att folk springer in i väggar med jämna mellanrum? Det
är inte mänskligt möjligt att leva med det tempo som vissa av oss försöker hålla i livet.
Vi dignar under alla måsten och borden och har för länge sedan förlorat förmågan att
säga nej. Vi jagar så mycket efter att uppleva och göra att vi ofta glömmer bort att
bara vara.

Vad skall man då göra?
Jag tror att det ligger något väldigt viktigt i det som står i 5:e Mosebok 5:12-14 (det
tredje av tio guds bud)– ”Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren,
din Gud, har befallt dig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men
den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete,
varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna
eller något annat lastdjur du har, inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din
slavinna skall få vila liksom du själv”.
Om vi bortser från det faktum att de flesta av oss i amiralitetsförsamlingen inte har så
många oxar och åsnor eller (tack och lov) slavar och slavinnor, så är det väldigt klokt
att ha en dag då man inte gör något alls! Vi behöver för att orka med aktivt söka vilan
och improduktiviteten. På något sätt har vi lyckats inteckna all tid vi har. De timmar
som inte ägnas åt arbete fyller vi snabbt med en massa andra saker. Jag är helt övertygad om att alla de av oss som känner sig stressade och jagade skulle må mycket
bättre om man tvingade sig till att vara oproduktiv och lat en dag i veckan. Det
innebär naturligtvis att man måste planera hur mycket man tar på sig eftersom man
s.a.s. får en dag mindre att göra det på, men jag är säker på att människan mår mycket
bättre om man har en dag i veckan då man inte gör någonting. Vem vet, vi kanske till
och med får tid över så att vi hinner prata med varandra…
Med önskan om en god och vilsam höst!

Biskopsvisitation
I oktober besöker biskop Johan Tyrberg
Karlskrona-Ronneby kontrakt, dvs.
församlingarna i östra Blekinge. Under fem
dagar träffar biskopen församlingsbor,
förtroendevalda och medarbetare i
församlingarna för att fira gudstjänster och
föra samtal om vad det är att vara kyrka idag.
Biskop Johans första visitation i Blekinge beskriver han som
att komma hem. Under 90-talet arbetade han på Sturkö, i
Ramdala och i Ronneby.
– När man arbetar som präst får man en stark relation till
orten och människorna där. Det ska bli spännande att få
besöka kontraktet och se hur församlingarna i östra Blekinge
utvecklats och vilka vägar de tagit, säger biskop Johan.
Var man än befinner sig i östra Blekinge så finns det en
påtaglig närhet till naturen – skog, åkermark och skärgård
präglar landskapet. Biskop Johan tillhör dem som gärna
vistas i naturen och under sina år i Blekinge tog han upp ett
av ungdomsintressena – segling. (Det sägs finnas en och
annan seglarhistoria om den f.d. skärgårdsprästen Tyrberg
så har man en sådan får man gärna dela
med sig av den.) I sitt heraldiska vapen
har biskopen valt att ha ett ankare.
– De sista ord som Jesus säger till
lärjungarna i Matteusevangeliet är:
”Jag är med er alla dagar till tidens
slut.” När Jesus är med finns ingen
anledning att tappa hoppet. Ankaret
är hoppets symbol. Mitt ankare, som
är ett stockankare, är också ett kors
som en symbol för tron. Tron på Gud är
grunden för vårt hopp.
Biskopsvisitationer är reglerade i
Kyrkoordningen och har en del formella
inslag. En av biskopens huvuduppgifter
är att se till att kyrkoherdarna sköter
sina uppgifter på rätt sätt och att
församlingarna fungerar som de ska.

Foto: Martin Lindeborg

I samband med visitationen besöker
biskop Johan alla församlingar men
även F17, Blekinge Tekniska Högskola
och det 20-årsjubilerande världsarvet.
– Detta är instanser som ligger mig
varmt om hjärtat och som påverkar
livet för dem som bor här. Vi behöver
samarbeta med varandra och kanske
kan vi i samband med besöken knyta
nya och djupare kontakter.
Att fira gudstjänster är en viktig del
av visitationen, bland annat hälsas alla
välkomna till Fredrikskyrkan i Karlskrona
den 10/10 klockan 17, till Fridlevstads
kyrka den 11/10 klockan 18.30 och till
Bräkne-Hoby kyrka den 14/10 klockan 11.

– Jag har valt att visitera utifrån en
modell där kontraktsprosten undersöker formaliteter som att diarierna
sköts korrekt och att kyrkornas textilier
förvaras rätt. Kontraktsprosten, som i
Biskop Johan Tyrberg. Foto Camilla Lindskog – Vi behöver hämta kraft ur Guds
detta fall är Karlskrona stadsförsamlings
närhet. En gudstjänst är inte bara ett
kyrkoherde Pamela Garpefors, redogör
mål utan också en ny utgångspunkt. Vi får komma till gudsför mig hur det står till i kontraktet. Rapporten har jag som
tjänsten för att tömmas på misslyckanden och fyllas på med
underlag när jag besöker församlingarna. Vi ska bland annat
upprättelse.
samtala om glädjeämnen, utmaningar och om hur man kan
utveckla sin församling. Min förhoppning är att visitationen
Camilla Lindskog, pressekreterare,
leder till inspiration och nytändning, säger biskop Johan.
Svenska kyrkan, Lunds stift
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Ny kyrkohandbok
I år har Svenska kyrkans kyrkomöte
beslutat om en ny kyrkohandbok. Där
beskrivs bland annat hur en högmässa,
dopgudstjänst eller annan förrättning ska
genomföras. Kyrkohandboken är ett stöd till
präst, musiker, kyrkvärdar och andra som
deltar i gudstjänstens genomförande. Den
nya utgåvan är den åttonde i ordningen
och kommer att märkas i vår församlings
huvudgudstjänst först under hösten.
Syftet med en gemensam handbok är att kyrkobesökaren
ska känna igen sig i förrättningen oavsett vilken kyrka man
besöker eller vilken präst man möter. Vid vissa passager i
förrättningen finns fasta formuleringar och böner, medan
i andra partier kan förrättaren välja mellan givna varianter.
Därigenom finns möjlighet att fira gudstjänst på olika
sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella
sammanhanget.

Amiralitetsförsamlingen har varit en remissförsamling inför
den nya versionen. Det har inneburit att delar ur personalen samt ett antal förtroendevalda och kyrkvärdar fått
vara med att utvärdera och lämna förslag till den slutliga
utgåvan.
– Man ska inte bedriva för mycket försöksverksamhet
kring en gudstjänst, och därför ser vi inga större förändringar, säger amiralitetspastor Daniel Breimert.
Men kanske kommer besökarna ändå märka att kyrkoårets olika budskap lyfts fram lite tydligare än förr, eller
att det är nygamla agendor som kommer delas ut vid
gudstjänster igen. Den som fanns med i 1986 års utgåva
är nu tillbaka.
Den 23 september efter högmässan hålls en församlingsdag där den nya handboken presenteras mer
djupgående.

Vikarierande präst
Christer Alvarsson
Amiralitetspredikant Charlotte Rönnbäck gick i somras hem
för att vara föräldraledig i och med att familjen då fick sitt
tredje barn. I hennes ställe har Christer Alvarsson kommit,
en nygammal bekant som har tjänstgjort i Karlskrona tidigare. Under åren 1998 – 2000 jobbade Christer som präst
Amiralitetsförsamlingen.
Han tillträdde redan den 12 augusti och kommer finnas som
vikarierande komminister fram till mitten av februari då
Charlotte kommer tillbaka.
Senast kommer Christer från Härjedalens pastorat.
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Sommarbesökare
i Ulrica Pia

Chatarina Holmberg berättar att en
vanlig fråga är varför det står Första,
Andra, Tredje och Fjärde Kvarteret
skrivet på bänkarna i kyrkan.
Foto: Michaela Linge

Under kyrkans öppettider är det många som passar på att titta
in för ett besök. Under sommarmånaderna har det varit
helgöppet med utbildade guider på plats. Besökarna kommer
ibland i grupper men allra oftast är det ett par som kommer in.
Chatarina Holmberg har i tre år jobbat till och från som guide i kyrkan och hon
berättar att det är många olika anledningar till varför man besöker kyrkan.
– De flesta går runt och läser lite på våra skyltar och roll-ups. Ofta sitter de still
en stund i bänken och bara ser sig omkring. Jag brukar ge dem några minuter innan
jag frågar om jag kan hjälpa till med något och utifrån det får man se åt vilket håll
samtalet leder.
Besökare i kyrkan har sedan länge välkomnats av guider under vissa tider, men från
och med i somras kan de få mer detaljrika svar på sina frågor tack vare den guideutbildning som hölls tidigare i år. Chatarina Holmberg deltog i utbildningen och har
därefter tjänstgjort som guide några gånger under sommaren.
- Det var en mycket berikande utbildning med fakta och historia kring kyrkan och
församlingen som är kul att känna till. Många undrar om kyrkans ålder, den marina
anknytningen och Rosenbom förstås, säger Chatarina.
Hon berättar att ofta är det just Rosenbom som man tänkt besöka, men så passar
man på att kika in i kyrkan när man ändå är på plats. Andra har mer specifika anledningar till sina besök.
- Idag har det varit många trevliga möten! Först kom en grupp fysiska planerare och
då pratade vi förstås en hel del arkitektur. Sedan fick jag frågor om släktforskning
från en person som ville veta mer om sina släktingar från denna församling. Och
sedan hade vi en familj från Örebro på besök. Föräldrarna ville visa sina nu vuxna barn
den kyrka som de gifte sig i för snart 30 år sedan, berättar Chatarina.
Hon uppskattar att det är ungefär lika många svenska som utländska besökare och då
främst från Tyskland och Polen. Guiderna visar och berättar på svenska och engelska,
men ganska ofta får de försöka med lite tyska också.
Maggie och Sascha från Berlin är på genomresa i södra Sverige och har hittat till
Karlskrona och Amiralitetskyrkan. De är begeistrade över den vackra träkyrkan och
det härliga svenska vädret.

Maggie och Sascha från Berlin besökte
Amiralitetskyrkan under sitt två veckor
långa besök i södra Sverige.
Foto: Michaela Linge

– Det här paret är ganska typiska besökare:, Ett kort stopp, några frågor och sedan
en lugn stund i bänken, säger Chatarina.
Själv tycker hon att det bästa med att få vara guide är friden och lugnet i kyrkan
samt att få möta många positiva människor.
- Jag gillar mötet med människor och det är roligt att få ge dem något att ta med sig
härifrån, vare sig det är nya kunskaper om kyrkan eller en informationsskrift av något
slag, säger Chatarina Holmberg.

sugen på frukost?
Söndag 21 oktober kl. 9-9.45 Kyrkfrukost.
Söndag 18 november kl. 9-9.45 Kyrkfrukost.

I Din församling

Nr 3 2018

5

Syftet med resan för församlingens unga ledare är att de
ska få möjligheten att lära känna varandra bättre och kunna
växa i tro. Genom att möta andra kristna ungdomar från
jordens alla hörn får de också möjligheten till en känsla av
att vara en del av en världsvid kyrka.

UNGDOMARNAS KYRKA

Taizé
Tillsammans med vikarierande
amiralitetspredikant Christer Alvarsson och
församlingspedagog Eva Götharson besökte
församlingens sex unga konfirmandledare
den lilla orten Taizé på franska landsbygden
under fem dagar i augusti. Där finns en kristen
kommunitet eller samlingsplats, som varje
år tar emot ett stort antal kristna besökare,
främst ungdomar. Platsen drivs av ett 100tal bröder från många olika nationer.
På plats i Taizé delas ungdomarna in i internationella grupper
som samlas varje morgon för att under dagen diskutera
bibeltexter, delta i gudstjänster och gör roliga övningar för
att lära känna varandra. Besökarna deltar i brödernas liv och
hjälper till i deras arbete och med städning och diskning.
Det speciella med Taizé är de enkla sångerna som sjungs på
många språk. Bibeltexterna likaså och att det ingår ca 6-9
minuters tystad/reflektion i varje gudstjänst. Det är mycket
speciellt att sitta i en kyrka bland tusentals människor som
sjunger med och höra bibeltexterna läsas på många olika språk.
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Under veckan i augusti var det ca 3000 besökare där varav
2200 ungdomar. 220 var svenskar och en av kvällarna
firades en svensk gudstjänst.
Besöket till Taizé kunde genomföras mycket tack vare fondmedel från KFUM som beskostade deltagarnas resa och
uppehälle. Senast församlingens unga ledare var i Taizé var 2012.

En resa för livet
Att vara i Taizé tillsammans med så många från helt
olika nationaliteter, det går inte att beskriva den
känslan. Gemenskapen och tystnaden är två av alla
saker som jag tar med mig hem. Att laga o servera mat
till 3000 människor, att alla sitter tysta tillsammans i en
kyrka. Att man oavsett vilket land man kommer ifrån
besöker Oyaken på kvällen, och får bara fler och fler
vänner. Jag vill tacka för att jag har fått denna chans
att få resa till Taizé, och jag vill tacka för alla mina nya
vänner som jag fått runt om i världen.
Hälsningar Karro, en av församlingens unga
konfirmandledare.

Ung
konfaledare
Ett viktigt inslag i
konfirmandernas
undervisning är de
unga konfirmandledarnas medverkan.
I församlingen finns för
närvarande sex aktiva
unga konfirmandledare
i åldern 16-17 år och
från årets konfirmation
kommer det sex
ytterligare. Samuel
Clementson är en av dem.

Tove, Karro, Samuel, Ebba, Linnea och Alice.
Foto: Eva Götharsson Breimert

Efter konfirmationen finns möjligheten att fortsätta i den
gemenskap som konfirmationsläsningen har gett. 17-årige
Samuel Clementson som går andra året på teknikprogrammet på Ehrensvärdska gymnasieskolan, valde att
fortsätta och har jobbat som ung konfirmandledare i två år.
– Under min egen konfirmationstid tyckte jag att vi hade
en skön stämning och jag kände att jag ville få kommande
grupper att må lika bra. Det är väl vår huvuduppgift, att ge
konfirmanderna en så bra tid som möjligt. Och det är också
en av anledningarna till att jag har valt att jobba vidare i
församlingen, berättar Samuel.
Som ung konfirmandledare hjälper man bland annat till
att få igång diskussioner i en konfirmationsgrupp. För det
krävs att gruppen känner sig trygg med varandra och med
ledarna, och för att komma dit används många olika lekar
och övningar. De unga konfirmationsledarna är med och
lägger upp teman och håller även i flera av övningarna och
lekarna.
– Jag tycker det är kul med diskussioner och att få höra
vad andra tycker i olika frågor. Det är en tradition i vår
familj med konfirmation så jag är glad att jag konfirmerade
mig, säger Samuel.
Hur länge han ska fortsätta vet han inte, men han kommer i
alla fall att delta tillsammans med den grupp som startar nu
i höst. Och han rekommenderar gärna jobbet till den som
eventuellt funderar.

Årets konfirmation 2018. Foto: Magnus Lejhall

– Jag trivs jättebra. Man får se och lära hur andra tänker,
höra olika uppfattningar och träffa en massa nya människor.
Ibland undrar folk som inte vet så mycket om kyrkan och
konfirmationen vad vi gör. Men det är inte så konstigt, det
är bara att förklara, säger Samuel Clementsson.
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Att vara guide i Ulrica
Pia kan innebära att
historien skrivs om
Jag har under våren haft förmånen
att få gå den fina guideutbildning som
anordnats av församlingen och vid mitt
första guidepass i sommar kom det in en
nyinflyttad karlskronabo, Jonas Sidenmark,
som ställde en lite annorlunda fråga.
Frågan var om vi som församling "hälsar" marina fartyg
som anländer/avgår med exempelvis att kyrkklockorna ringer eller på något annat sätt. Jonas berättade att
han suttit nere på Kungsbron och sett en ubåt anlöpa hamn
och precis när den passerade inloppet till hamnbassängen
ljöd kyrkklockorna. Jag frågade om han mindes när det
var och det visade sig vara en lördag kl. 14 så det kunde
jag snabbt svara på. (Sedan lång tid tillbaka har klockorna i
Amiralitetsklockstapeln ringt till helgmål på lördagar kl. 14.)
För att var på den ”säkra sidan” rådfrågade jag amiralitetspastorn om det fanns någon dylik tradition utöver klockringning vid avresekorum.
Detta var inget som Daniel kände till men han i sin tur
frågade chefen för Sjöstridsskolan och han berättade att
den enda gången det är manuell "hälsning" är när skolfartygen Gladan och Falken kommer hem efter expeditioner.
Då är det brukligt att chefen går ner till bryggan och hälsar
dem välkomna. Båda tycker dock att Jonas fråga är så
intressant att de numera kommer att införa en kommunikation när skolfartygen Gladan och Falken kommer in så att
kyrkklockorna kommer att ringa.
Så man kan göra skillnad. Ett besök i Ulrica Pia kan förändra
historien.
/Katarina Möller, gästskribent

HMS Falken. Foto: Marie Rosenquist/Försvarsmakten

Församlingsdagen 2018 - 23 september
klockan 11.30 i församlingshemmet
Öppet Kyrkoråd. Vi diskuterar två huvudfrågor:
Nya kyrkohandboken – konsekvenser för församlingen
Inledare Amiralitetspastor Daniel Breimert
Uppfräschning och utveckling av vår kyrka samt parkeringsfrågan
Inledare Kyrkorådets Ordförande Herman Håkansson
Vi bjuder församlingsmedlemmar på Smörgåstårta med
måltidsdricka och kaffe med kaka.
Anmälan till pastorsexp 0455 – 103 56 senast 19 september.

LYRIK

7 okt kl. 17.00 amiralitetskyrkan

höstlyrik

Förunderligt ljust och djupt humanistiskt
Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.
Recitatör - Emelie Trossö, Sopransolist - Johanna Kraft,
Barytonsolist - Johan Wållberg,
Kammarkören Ulrica Vocale och instrumentalister från bl.a
Marinens Musikkår.
Dirigent - Annika Nilsson. Fri entre!
Förklädd gud är en lyrisk svit från 1940 av Lars-Erik Larsson,
med text hämtad från Hjalmar Gullbergs diktsamling Kärlek i
tjugonde seklet från 1933. Både Larsson och Gullberg var vid
tiden anställda vid Sveriges Radio. Sviten hör till den svenska
konstmusikens mest älskade verk. Uruppförandet ägde rum
den 1 april 1940 i Sveriges Radio. Radiokören och Radiotjänsts underhållningsorkester dirigerades av tonsättaren.
I den antika grekiska gudasagan fick guden Apollon som
straff, att vandra förklädd bland människor på jorden i ett år
och tjäna som dräng hos kung Admetos i Thessalien, i Euripides drama Alkestis.
Förklädd gud är förunderligt ljust och djupt humanistiskt. En
magisk formel över det heliga och okränkbara i människan.
Hjalmar Gullberg får oss att inse att varje gång vi värderar
en medmänniska efter hennes yttre, hennes materiella ställning, hennes kulturella eller etniska bakgrund, efter hennes
kön eller ålder, så gör vi våld på något heligt i oss själva.
”Ej för de starka i världen, men de svaga” inleder verket.
Kan vem som helst vara den inkarnerade guden?

KLASS

11 nov kl. 17.00 amiralitetskyrkan

klassisk musik för unga öron

Lättlyssnat och lärorikt för hela familjen. Fri entré!
Maria Lindegren - piano

UNGT

18 nov kl. 17.00 amiralitetskyrkan

ungas klassiska scen

Kammarkonsert för unga musiker. Fri entré!
Maria Lindegren - piano

Sjung i kör!
Vi söker sångare till damkören Pia Vocalis!
Först till kvarn!
Höstens stora projekt är vår traditionella Luciakonsert
13 december kl 19.00 med musik av bl.a Vivaldi och annan
klassisk Lucia -och julmusik.
Hör av dig till organist Annika Nilsson för röstprov!
Slå en signal på: 0768-696096

Gudstjänster och Konserter
DB = Daniel Breimert

SEPT

CR = Charlotte Rönnbäck

Sön 9 sept
kl 10.00.
		

CA = Christer Alvarsson

Högmässa. Barnkören Kulingen. Eva Götharson Breimert - pedagog,
Jörgen Axelsson - kantor

DB

17e sön e. Trefaldighet
Sön 23 sept
kl.10.00
		

Högmässa. Damkören Pia vocalis, Annika Nilsson - organist.
Hela människan (R)

CA

Den helige Mikaels dag
Sön 30 sept
kl.10.00
		
		
		

OKT

Familjemässa med dop. Körmedverkan av barnkören Körlek.
Eva Götharson Breimert - pedagog, Maria Lindegren - musiker,
Annika Nilsson - organist
Svenska kyrkan i utlandet (R)

DB

19e sön e. Trefaldighet
Sön 7 okt
kl.10.00
		
kl.17.00
Fre 12 okt
Kl.08.00

Familjemässa. Barnkören Körlek.
Killans bönegård (S)
Konsert Förklädd gud. Kammarkören Ulrica vocale. Annika Nilsson - dirigent
Morgonmässa i samband med Biskopsvisitation.

CA
CA
DB

Tacksägelsedagen
Sön 14 okt
kl.11.00
		

Sammanlyst Festmässa i Bräkne-Hoby kyrka
Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

21a sön e. Trefaldighet
Sön 21 okt
kl.10.00
		
24 okt
kl 19.00

Högmässa. Damkören Pia vocalis. Annika Nilsson - organist
Rådgivningsbyrån för asylsökande (R)
Konsert med Hemvärnets musikkår - FN-dagskonsert.

CA

Högmässa. Kören Hymnus vocalis. Jörgen Axelsson - kantor
Hela människan (S)

DB

Allhelgonamusik. Kammarkören Ulrica vocale. Annika Nilsson - organist
Svenska kyrkan i utlandet (R)

CA

22a sön e. Trefaldighet
Sön 28 okt
kl.10.00
		

NOV

Alla helgons dag
Lör 3 nov
kl.17.00
		

Sön e alla helgons dag (Alla själars dag)
Sön 4 nov
kl.16.00
		

Ljus- och minnesgudstjänst. Pia vocalis Annika Nilsson - organist.
Till barn i Landstingets vård (F)

CA/DB

24e sön e. Trefaldighet
Sön 11 nov
kl.10.00
		
		
kl.17.00

Högmässa. Barnkören Kulingen Eva Götharson/Breimert pedagog, Jörgen Axelsson - kantor.
Till barn i Landstingets vård (F)
Klassisk musik för unga öron. ”Lättlyssnat för hela familjen” Maria Lindegren.

DB

Sön f. Domssöndagen
Sön 18 nov

kl.10.00
kl.17.00

Högmässa. Svensk kyrkans int. arbete (R). CA
Ungas klassiska scen. ”Kammarkonsert med unga musiker” Maria Lindegren.

Domssöndagen
Sön 25 nov

DEC

10

kl.10.00

Högmässa. Till barn i Landstingets vård (F)

DB

1a sön i advent
Sön 2 dec
kl.10.00
		
kl 15.30
och 18.00

I Din församling

Nr 3 2018

Högmässa. Kören Hymnus vocalis Jörgen Axelsson - kantor,.
CA
Svensk kyrkans int. arbete (R)
Sammalysta adventskonserter i Fredrikskyrkan-Körer från Karlskrona/Aspö pastorat
och Amiralitetsförsamlingen. Marinens Musikkår, Dirigent: Björn Sagstad

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

Ur kyrkböckerna
döpta i ulrica pia/dopdatum
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN
Vincent Gustav Alexander Ljungquist
Harry Karl Mats Svensson
Abbe Jan Eric Magnevall
Karlskrona Stadsförsamling
Hugo Tage Harry Nymark
Astrid Maria Violeta Rytterström
Pelle Fred Sandin
Noah Vilgot Hedberg
Lyckå församling
Anna Hildina Tilli Henriksson
Nils Gunnar Justus Malmström

180624
180729
180812
180617
180617
180617
180805

Nordölands församling
Carl August Willhelm Fors
180819
Torslanda-Björlanda församling
August John Tim Persson
180819
Trossamfundet Svenska kyrkan
Elliot Henry Gunnar Svensson Judge
180812

180603
180708

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
Kajsa Birgitta Winkvist & Viktor Erik Arnesson
Stina Marie Brandrup-Vognsen & Eric Viktor Almroth
Elina Sofia Bodin & Rickard Karl Olof Jansson
Ulrika Elisabeth Persson & Arne Vilhelm Fridnert
Anna Sara Maria Winroth & Kim Gunnar Mikael Petersson
Jessica Birgitta Kristina Högberg & Per Niclas Karlsson
Anna-Alexandra Sara Lidenstjärna & Erik Emil Linus Ennerfelt
Maria Charlotte Granath Bylin & Dag Albert Sebastian Söderberg
Anna Emilie Katarina Mikaelsson & Per Thomas Svensson
Fanny Anna Eleonora Östlund & Claes Anders Behrens
Maria Lina Pamela Unander & Sture Viking Lantz
Lisa Maria Ehrlow & Ola Erik Borg
Lina Ellinor Maina & Robin Nils Ingemar Svensson
Muriel Bouron & John Tomas Christian Gärdh
Annie Maria Alfzon & Rasmus Gottfrid Erserum

Göteborgs Annedals församling
Lyckå församling
Nättraby-Hasslö församling
Hörby församling
Lyckå församling
Karlskrona Stadsförsamling
Fridlevstads församling
Enköpings församling
Malmö S:t Petri församling
Karlskrona Stadsförsamling
Karlskrona Stadsförsamling
Amiralitetsförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen
Trossamfundet Svenska kyrkan
Karlskrona Stadsförsamling

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

avlidna församlingsmedlemmar
Ingegärd Birgitta Berglund, 79 år
Gun Magda Säll Söderquist, 95 år
Gunda Marianne Kullberg, 86 år
Ebba Martina Linnéa Arvidsson, 99 år
Margit Viktoria Svensson, 92 år
Ingrid Elisabet Gladher, 75 år

Anna-Lisa Maria Abrahamsson, 92 år
Iris Lucia Aberin, 94 år
Inga-Britt Elfner, 96 år
Karin Ulla Mariannne Petersson, 89 år
Allis Berta Susanna Johansson, 95 år

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

returadress:
amiralitetsförsamlingen
vallgatan 11
371 30 karlskrona
Avsändare:
Tryckcentrum
Tennvägen 11B, 371 50 Karlskrona

Tävling! Nallen behöver ett namn
Församlingen har i flera år haft en vanlig teddybjörn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Oftast har kyrknallen varit tillsammans
med de yngsta barnen under musikleken och vid musikleksgudstjänsterna.
Nu har vi äntligen fått en ny, fin nalle med en uppsättning prästkläder till. Men vad ska nallen heta? Hjälp oss att hitta ett namn
till nallen. Senast den 15 oktober vill vi ha ditt förslag. Skicka det till amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
I nästa församlingsblad presenterar vi nallens nya namn.

