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Ny EFS-pastor i Karlstad 

Äntligen har f. Peter Albertsson fått möjlighet att träffa den sedan Heliga korsets upphöjelses fest den 14 
september tjänstgörande prästen Peter Styrman i EFS Karlstad! Han mottog gratulationer och present från 
AAK nu på första söndagen i advent. 
Det visade sig vara en speciell dag, då pastor Peter intogs i EFS-föreningen. Den ikon som överlämnades 
efter adventsgudstjänsten var i fickformat. Pastor Styrman hade så sent som gången vecka upplevt sig 
sakna en sådan för hembesök och själavård. Vi framför våra gratulationer och fortsätter vår förbön. 

Den nye EFS-pastorn predikar.  

Gå in på St Eskils Husförsamlings sida, där finns nyheter om f. Peters närvaro vid invigningen av 
Romersk-katolska kyrkan nya kyrkobyggnad i Karlstad.   

Seminariedeltagande 

I Göteborg höll den fristående teologiska högskolan Församlingsfakulteten en bibeltolkningskonferens 
under 7 och 8 november 2014. 
Konferensen inleddes med två seminariepass, där fr. Peter deltog med ett PM om nuläget för biblisk 
arkeologi om Israels barns uttåg ur Egypten. Gå in på vår hemsida under St Eskils Husförsamling om Ni 
vill läsa f. Peters artikel.     
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Gudstjänster i Nacka 

Sedan en tid tillbaks så firar vi gudstjänst i Nacka utanför Stockholm. Vår målsättning är att detta ska ske 
c a två gånger per termin. Vi firar våra gudstjänster i ett litet kapell som är helgat till den Helige Johannes 
av Damaskus. Lördag den 25 oktober celebrerades det gudstjänst där och vår biskop predikade om att 
"lyssna i tro" runt Matteusevangeliet och berättelsen om åkern och himmelriket. 

 

                                                      
Biskop Anders förbereder altaret. Efter gudstjänsten välsignades var och en genom olja enligt en koptisk 
tradition.                                                                                      Några besökare med "stiftshunden" Målly. 

Terminsstart i Proklama 

Onsdag den 20/8-2014  startade höstterminens verksamhet inom Gudsföderskans Beskydds församling 
hos Proklama med en Missa Vetus Latine (stilla kvällsmässa). Fader Peter från Karlstad (St Eskils 
Husförsamling) besökte oss och passade på att förnya sina prästlöften. Detta hade AAK:s andra präster 
med vår biskop gjort under medarbetarmöte men f. Peter hade då inte möjlighet att deltaga. Som vanligt 
beräknas verksamheten under hösten fortgå med kvällsandakter varannan vecka och söndagsgudstjänster 
en gång i månaden i Proklamakapellet. 

   

   Kvällskaffe efter mässan den 20 augusti.             
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Medarbetarmöte  

Fredag-söndag den 8-10 augusti höll AAK traditionsenligt medarbetarmöte i Gnarp. Mötet hölls i St 
Markus kapell i Norrgimma. Bland de frågor som behandlades var att slutligt fastställa vår mässbok. Den 
är nu korrekturläst och den enda som återstår är att lägga till yttreliggare en eukaristbön anpassad till 
mässordningen Missa Vetus Latinae. Någon gång efter årsskiftet kommer mässboken att gå i tryck. Pia 
som gästade oss på mötet berättade lite om sin syn på situationen i Mellersta Östern. Pia som ofta reser 
till Katarinaklostret i Sinai har genom åren skaffat sig viss erfarenhet om den speciella situationen i 
området. 
På lördagen firades det mässa i Sankt Markuskapell i Norrgimma och på söndagen avslutade vi mötet 
med mässa i Taizeanda i Emaus huskapell.  

      

 

Möte och samtal igång.                                         Kvällskaffe på verandan i Norrgimma.             

   

Gemensamt fotografi efter söndags Taizemässa. Lördagens mässa.     Biskop Anders med vår tillfällige 
stiftshund Målly.  
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Verksamheten 2013 
Nu har vi gjort en sammanställning av vår verksamhet inom AAK här i Sverige och våra fyra 
församlingar. 
Vi har hållit ca 270 gudstjänster (mässor, andakter, dop) och andra sammankomster (egna möten, 
ekumeniska möten och utflykter). Totalt har vi betjänat minst 1100 personer. 
Vi är alltså inte så stor som kyrkosamfund men vi har ändock en livaktig verksamhet som synes.  
Till detta kommer verksamheten i Italien och i Tyskland (Sankt Matteus centrum) som är underställd 
IOCC och Biskop Anders här i Europa. Sankt Matteus i Tyskland har haft 69 sammankomster och 
betjänat ca 3800 personer.  

Biskop Anders 2014-08-15    

Uppvaktning av ny ärkebiskop i Svenska Kyrkan 

Söndag den 15/6 - Heliga trefaldighets dag - installerades Sv. kyrkans nye ärkebiskop Antje Jackelen vid 
en gudstjänst i Uppsala Domkyrka. Gudstjänsten gick mycket i ekumenisk anda och ärkebiskop Antje har 
som valspråk "Gud är större" vilket är en kort bön som alla de tre stora skriftreligionerna har. Vår kyrka 
med biskop Anders och f. Peter närvarade vi högtiden och överlämnande en gåva efter gudstjänsten.  

  

  

Biskop Anders överlämnar gåvan.   Anders samtaler med en biskop från Baltikum.        Minglet utanför 
domkyrkan efter mässan.    
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Terminsavslut 

I början på juni avslutar Gudsföderskans Beskydds församling vårteminens verksamhet i 
Proklamakapellet. Söndag den 1/6 - Söndag före pingst - firades det som vanligt mässa enligt gammal 
västkyrklig rit/Missae vetus latine. Onsdag den 11/6 avslutas det med Vesper. Under sommar kan det ske 
aktiviteter om det uppstår behov eller så. 

   

 

Påskens firande 

Som sig bör har påskens firande inom våra små församlingar varit omfattande. 

Emaus Husförsamling i Gnarp firade gudstjänst på eftermiddagen i annandags påsk som traditionen är för 
denna församling..  St Fransiscus och Gudsfördeskans beskydds församling firade annandag påsk 
tillsammans i St Fransiscus kapellet, titta på deras sida under församlingar/medarbetare. 

 Kafferep i Proklamakapellet, Gudsfödeskans beskydds församling. 

St Eskils husförsamling genomförde nästan dagliga gudstjänster under påskveckan.  

St Matteus i Tyskland:  
Det firades flere gudstjänster från skärtorsdagen till påskdagen, samt förrättades ett dop. Senare efter påsk 
genomförs där även en begravning.   In April Father Fred participated liturgically in a Roman Catholic mass in 
St Mary's, Rheurdt, honoring a fellow priest with whom he ministers together at least seven times a year since 1995 
on an ecumenical bases and who had his 70th birthday years. Father Fred writes: 
On one side the closeness of the common Christian faith was felt. This is a very comforting experience. On the 
other side and with a deep inner sadness one must state that the morning of the reunited church has not yet dawned. 
To name one reason: Even as the new Pope Francis seems to be a very pastoral man which is good for his church, 
and even as we might carry sympathies for him or his predecessor, who in my opinion was widely misunderstood 
and underestimated, the Office of the Pope still separates Christians. To many Western churches it has gone astray 
from what biblically was 
meant. When Martin Luther subjected to Holy Scripture as it is the word of God (the place where the voice of God 
can be unmistakably heard) but not to the Pope, he did nothing else than what happened and became obvious when 
in 1870 Pope Pius IX declared papal infallibility and primacy. Juridically the Office of the Pope subjected Holy 
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Scripture under him which means God under man - this never before a pope or a bishop had dared to do. Protesting 
bishops were there in abundance. But gradually they were subjected: under Rome. Some left the Vatican Council, 
even a night, fleeing the scene which did not help them: They had either to submit or to step back from their office, 
this happening even after 
years. No wonder that this was the hour of a new reformation - an involuntary one again: A group of university 
professors and priests could not follow this new teaching only known in Rome bur nowhere else let alone in 
Eastern and Orthodox churches, and joined the see of Utrecht. The Old Catholic Church, proclaiming the Old faith, 
grew into an almost worldwide church body. About 350 years earlier Luther as well had insisted on the teaching of 
the bible as posed by the Church fathers which implies that all mankind is under and therefore no-one above 
scripture, and against his will and 
intentions he had been separated from Rome. 
Like its mother church, the The Independent Old Catholic Church of America, the Allmänna Apostoliska Kyrkan 
(AAK) is doctrinally an Old Catholic Church: catholic but not Roman catholic. It adheres to the catholicity of the 
Old church i.e. an organic entity of scripture and tradition (the later must not contradict the former) and just as the 
old church of the first centuries is led by a council of bishops on equal terms and not by one man who easily could 
become a dictator. 
The service of the Mass was followed by a reception. St Mary's was packed with believers - quite a 
number of the about 800 parishioners even had to stand.  

Fader Louis Jacky har gett ut en bok 

Albert Schweizer. Gränsöverskridande läkare utan gränser. Efter lång tid och ett omfattande arbete har nu 
f. Louis givit ut sin bok om den berömde teologen och läkaren Albert Schweitzer. Han var uppväxt i 
Elsass när det hörde till Tyskland och som vuxen verkade han i Afrika och tillbringade också mycket tid i 
Sverige. Är Ni intresserad av boken kontakta f. Louis (kontaktuppgifter finns under medarbetare) eller 
beställ boken via www.books-on-demand.com (Visby). 

Biskopen på besök hos bröderna i Östanbäck 

Som tradition nu blivit sedan många år så tillbringade biskop Anders en tid runt ephifania i det 
benediktinska klostret i Östanbäck. Där han förutom vila och rekreation även hjälpte bröderna på olika 
sätt i dagliga sysslor och gudstjänstlivet. 

 Enhetens kyrka som så sakta börjar bli färdig. Det saknas dock pengar 
till färdigställandet så bidrag/gåvor är alltid till hjälp. Bilden visar det nya altaret av gjutjärn so det fått 
som gåva från en församling i Tyskland. 

http://www.books-on-demand.com

