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Församlingsbladet för Sankt Eskils husförsamling, Karlstad
Besök med Abrahamitiskt tema i Småland
På måndagkvällen den 23 november visade fader Peter bilder och föreläste om trons alla folks stamfader
Abraham.
- Något borde ju alla fotografier jag tagit på plats och olika muséer användas till, hävdar fader Peter.
Föredraget utnyttjade den senaste kunskapen om bronsålderns klimat- och ekonomiförhållanden för att visa
att den text som handlar om Abrahams liv beskriver situationen i början av mellersta bronsåldern.
- Även om det inte går att binda några föremål till just patriarken Abraham, är det förvånansvärt hur
detaljerna stämmer överens. Bibelns berättelse beskriver människor med samma namn ,som besöker samma
platser, följer samma seder och får sin utkomst på samma sätt som vanligt folk gör under den mellersta
bronsåldern, berättar fader Peter, som hoppas få hålla fler föredrag för andra intresserade framöver.

F. Peter håller föredraget.

Examination med mässa
Lördag den 26 september examinerades vår präst f. Peter som genomfört och upprättat ett antal uppsatser
varvid han godkänts genom IOCC:s Agapy Semanary såsom DoM. I mässan inledning utdelade Biskop
Anders såsom examinator diplomet samt välsignade f. Peter. Genom detta kan nu AAK fortsätta arbetet med
att upprätta en filial för Agapy Seminary här i Sverige och Europa.

Biskopen bestänker f. Peter med vigvatten efter examinationen

Anders och Peter åhör predikan
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Fader Peter med diplomet. Mingel inför måltiden

Glatt gäng intar måltiden efter mässan.

Biskopsinstallation inom Svenska kyrkan
Söndagen den 13 september närvarade f. Peter när biskop Johan Dahlman mottogs och intog sin katedral i
Strängnäs. Veckan inna biskopsvigdes han i Uppsala Domkyrka.
F. Peter har känt biskop Johan i många år.

Minglet utanför domkyrkan i Strängnäs efter installationsgudstjänsten.

Året som gått
Församlingen St Eskil har under året som gick betjänat 311 personer i 97 olika aktiviteter. Det diakonala
arbetet ökade något från förra året
p g a stöd till flyktingar i Irak och Syrien samt till insatserna mot Ebola i Västafrika
GUDS VÄLSIGNELSE
Peter, församlingspräst

Nyårsandakt
I Karlstads domkyrka hölls ikväll ekumenisk nyårsbön.
Den leddes av domprosten Harald Cohen (bilden). Vidare medverkade kyrkoherden från Grava kyrka och en
pastor från Tingvallakyrkan.

Vi önskar Karlstad ett gott nytt 2015!

