
Tankar inför Nyår 
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Vid tolvslaget läses Lord Tennysons dikt ”Nyårsklockan” på

Skansen i SVT, och vi säger ”adjö” till det gamla året. I

samma stund gryr ett nytt nådens år. Sällan har världen varit

så överens om vad vi vill ringa ut, och vad vi vill ringa in:

– Farväl sjukdom, isolering och annat nedbrytande!

Välkommen hälsa, gemenskap och välbefinnande!

 

Det finns mycket vi inte rår över. Och det är som det ska vara.

Gud har inte begärt att vi ska ha kontroll över tillvaron. Det

Gud frågar efter är vår trohet; alltså åtagandet att följa

Kristus efter bästa förmåga, vad som än händer. Därför börjar

vi det nya året med en förnyelsegudstjänst på nyårsdagen.

Då får vi förnya vårt löfte och uttrycka vår längtan efter att

Kristi liv och karaktär ska växa i och ibland oss. Orden vi

använder då är en så viktig del av den live-sända

gudstjänsten att vi redan bifogar ordningen. Skriv ut den eller

ha den tillgänglig på skärmen. En länk kommer också att

finnas på live-sändningens sida.

Jag vill avsluta året med att säga ett varmt tack. Tack för

förtroendet jag har fått att vara er pastor, och tack för allt ni

gör. Tillsammans kan vi förverkliga församlingens heliga

uppdrag. Varje insats är viktig. Ett gott slut och välsignat nytt

år!

NYÅRSDAGEN
"Förnyelse"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

DECEMBER 2020 |  VECKA 53 

Predikan: Solveig Högberg 
Medverkande: Jenny Arnerlöf 
Organist: Cathrine Skagstedt 

01 JANUARI  11:00
FÖRNYELSEGUDSTJÄNST 
"Förnyelse"

06 JANUARI  11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST
"Guds härlighet i Kristus"
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Gunnil Korswing
Organist: Sune Fahlgren

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO
På söndag den 3:e januari sänder vi
ingen gudstjänst. 

 Tack för era gåvor till församlingen
och diakoniarbetet. Gåvorna
behövs. 
Swisha en gåva märkt "diakoni" till  
123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm


