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Som en strålande vit farkost från en annan värld eller 
som ett svampmoln från ett bombnedslag höjer sig 
den Himmelska glädjens kapell över villaträdgårdar-

na i Kristianstads utkant. Det runda och höga kyrkorum-
mets budskap är väl närmast det som profeten Jesaja bär 
fram: Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet 
strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge fräls-
ning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, 
HERREN, skapar detta. 

Kyrkorummets linje är inte den vanliga från väster till 
öster utan från höjden och sedan som ringar på vattnet 
kommer nåden och frälsningen. Gratia Dei, detta förun-
derliga projekt, som är ett av många resultat av Gunnar 
Rosendals genialitet och kreativitet men som aldrig blev 
riktig vad det var tänkt, har nu blivit ett brohuvud för ett 
stycke befriad kyrkoprovins. Här finns en gudstjänstfirande 
församling, en koinonia, ansluten till Missionsprovinsen. 

Till denna församling har kyrkoherden Jan-Erik Appell 
kallats att vara pastor. Han kommer närmast från Bro och 
Brastad pastorat i Bohuslän där han verkat i 35 år på ett sätt 
som skapat ”enighet och sämja” omkring Guds ord. Han 
är född och uppvuxen i Falun och studerade vid Uppsala 
universitet, hans hustru Anna-Karin, född Block, är kyrko-
musiker och har utöver en medvetet utförd prästfrukallelse 
också verkat som organist och körledare i Brastad. Makarna 
Appell har nu flyttat till Gratia Dei, som därmed åter blir 
både kyrka och prästgård som det en gång var tänkt.

På alla helgons dag installerades kyrkoherde Appell i 
sitt nya uppdrag av Missionsbiskopen Roland Gustafs-
son. Flera präster medverkade vid installationen liksom 
församlingens båda kyrkvärdar, Göte Hansson och Robert 
Johannesson som bland annat medverkade med bibel-
läsningar. Anna-Karin Appell ledde en kör bestående av 
familjemedlemmar. Teol. dr:n Tomas Appelqvist fungerade 
som organist i gudstjänsten. 

Utöver all den uppbyggelse som ett rent och klart 
förkunnat evangelium och rätt förvaltade sakrament ger 
var det en glädje att se hur kyrkokristna från olika trakter 
i den kyrkliga geografin, gammalkyrkliga från västkusten, 
Småland och Österlen, lågkyrkliga från Göingebygden 
och högkyrkliga från olika håll, bland dem gamla vänner 
till fader Gunnar, samlades som en obruten kedja omkring 
det kvadratiska marmoraltaret uppburet av serafer och 
blev delaktiga i Kristi blod med hjälp av Gratia Deis tunga 
guldkalk. 

Jan-Erik Appells kallelse är nu att verka för att Guds ord 
och sakrament i enlighet med Svenska kyrkans bekännelse 
skall finnas tillgängligt i södra Småland, Blekinge och nord-
östra Skåne. I den uppgiften önskar vi honom Guds kraft 
och välsignelse och himmelsk glädje.   
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