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Biskopens besök i Karlstad
Lördag den 10 februari besöktes sankt Sigfrids husförsamling av biskop Anders och diakonissa
Jade. I högmässan som firades fungerade sr Jade som huvudcelebrant, detta som ett led i
hennes träning/förberedelse inför prästämbete.

Syster Jade leder mässan

Vad läser sr Jade för och vad letar f. Peter efter?

Biskop Anders och f. Peter

Korsvandring på långfredagen
Gudsföderskans beskydds församling genomförde under långfredagen korsvandring i centrala
Stockholm. Korsvandringen leddes av diakonissa Jade. Vid besök i en av de större kyrkorna som
innehas av en av de stora kyrkoorganisationerna i Sverige så blev de uppmannade vid två
tillfällen att ta ned korset som de bar (se bild). Det känns mycket ledsamt, tråkigt och bedrövligt
att inte ens i en kyrka får bära ett kors.
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Besök till Italien
Under vecka 17-18 genomfördes ett besök till Rom genom vår kyrkas försorg. Förutom att det
blev många besök i olika magnifika kyrkor i den eviga staden så deltog också biskopen och
diakonissan i påven Fransiscus I allmänna audiens på onsdagen den 25 april. Söndag den 29
april så tog b. Anders och sr Jade lokalttåget till Frosinone för ett besök hos AAK:s församling
där. Vi vara alla lite nervösa - även deras präst fader Abele - men allt gick bra. Sr Jade bereddes
möjlighet att läsa evangeliet på svenska samt predika på engelska och f. Abele översatte.

Sr Jade i väntan på påven

Diakonissan läser evangeliet
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Församlingen i Frosinone sjunger hymner

Abele,Anders, Abeles fru och Jade. Vi är inte så suddiga i verkligheten.
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Ordination til det Gudsvigda ämbetet
Pingstafton den 19 maj förrättades prästvigning av sr Jade Sandberg i Vårby Gårds kyrka. Vi får
passa på att tacka Sankt Mikaels församling för att det lät oss disponera deras kyrka för denna
högtidliga akt. Nedan några bilder från vigningen.

Nyvigda prästen Jade flankerad av biskopen och f. Peter. Biskopen och syster Jade vid nattvardens beredande.

Några av deltagarna
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En glad och belåten f. Peter, vår präst från Karlstad.
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Verksamhetsåret 2018
Året 2018 har för AAK varit ett händelserikt och välsignat år. I maj så prästvigdes diakonissan
Jade Sandberg. Vidare så har vår församling som lånar lokal hos Proklama bokhandel bytt
namn.
Under verksamhetsåret har Sankt Fransiscus församling haft 24 sammankomster och totalt 232
besökande/deltagande. Jesu Kristi kärleks församling (tidigare Gudsföderskans beskydds
församling) har haft 55 sammankomster och 251 besökande/deltagande. Dessutom har
föramlingen under ledning av sr Jade genomfört ett flertal gudstjänster/predikningar ute i det
offentliga rummet i Stockholm med flera tusen åhörare totalt sett.
Sankt Sigfrids församling i Karlstad har också varit mycket aktiv med 106 sammankomster och
totalt 521 besökande/deltagare. Det stora antalet beror bland annat på att fader Peter ofta varit
inbjuden som gästpredikant och betjänat EFS-föreningen i Karlstad, vars präst blivit befordrad
till kyrkoherde i Wien.
Sankt Matteus centrum i Tyskland har haft 111 sammankomster under kyrkoåret 2018 och f.
fred har betjänat som präst 1252 personer och i music ministry betjänat 562 personer.
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