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Förändringar i kollegiet
Fader Michael, vår tidigare stiftsprost har på egen begäran begärt att få lämnat vår kyrka såsom
gudsvigd tjänare. Detta har beviljats av biskop Anders. Han kommer i framtiden att söka sin
kyrkogemenskap i den ortodoxa kyrkogrenen. Ävensom hans hustru Liza lämnar sin roll som
acolut inom AAK. Vi har alla inom AAK uppskattat deras insatser inom vår kyrka genom åren
och önskar Michael och Liza all Guds välsignelser i framtiden. Huddinge 2019-05-24

Medarbetarmöte 2019
Som traditionen bjuder så höll vi årets medarbetarmöte i Norrgimma hos f. Fred och St
Markuskapellet. Det avhandlades många intressanta frågor. Förutom några formella möten med
protokoll och allt så diskuterade vi flera olika ämnen. Bland annat så beslutade vi att inför
kommande medarbetarmöten samtala om sakramenten/de heliga mysterierna. Vidare så
informerade prästerna om vilka olika verksamheter de har haft under det gångna åren samt vad
som ligger framför dem.
F. Fred har arbetet med vårt projekt att starta en utbildning för teologi och ecklisiastik. Vi ser
där ett behov av detta när vi får kandidater till våra ämbeten. Där får vi säkert anledning att
återkomma. Biskopen informerade om att biskop Kelvin Murray vid senaste synoden utsågs till
generalvikarie för ärkebiskop Georg. Samt mycket annat.

Mötet i full gång med
kaffepannan redo.

Kaffepaus i gröngräset i
Norrgimma
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F Louis signerar dokument.
Anders och Fred signerar dokument.

Ekumenisk andakt
Tisdag den 21 januari genomfördes inom Collegium Pastorum årets ekumeniska andakt inom
den internationella böneveckan för Kristen enhet. Huvudarrangör var Syrisk katolska
missionen. För predikan stod sr Jade från vår kyrka. De deltagande kyrkorna/församlingarna
var Sankt Mikaels församling/sv.kyrkan, Syrisk katolska missionen, Armeniska kyrkogruppen
samt AAK med St Fransiscus församling och Jesu Kristi Kärleks församling. Efter andakten blev
den en riklig aftonmåltid. Vi tackar arrangörena för allt detta.
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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

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 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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