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Församling
på gång!

Amatör på livet
Snart får vi välkomna en alldeles ny vår
med mycket som är bekant och hör våren
till, men också mycket som är okänt. Varje
ny årstid kommer till oss på detta sätt, men
i år känner vi ännu mer av det okända. Så
mycket står på spel för så många. För att inte
fastna i rädslans frusna mark kan det vara
bra att fundera på hur vi vill gå denna vår
till mötes.
När jag skriver detta, förbereder jag mig
för predikan på Fastlagssöndagen. Därför
har jag ”kärlekens väg” i mina tankar. Jag
får plötsligt en genialisk idé: Jag vill möta
denna vår som en amatör på livet! Ja, ni
läste rätt, även om det vid en första läsning
kanske låter som ett litet livsmål.
När någon beskrivs som en ”amatör”,
betyder det ibland att en person inte gör ett
kvalificerat arbete. En amatör klassas alltså
som oprofessionell istället för icke-professionell. Det finns en stor skillnad mellan dessa
två prefix. Ordet amatör kommer från det
latinska verbet amare, vilket betyder att
älska. En amatör är då ”en som älskar”
någon eller något för dess egen skull. Det
är alltså att handla av kärlek istället för
av ekonomisk vinning eller professionella
framgångar.
Inom teologin säger man att Gud skapade
världen ex amore (av kärlek). Gud är
alltså en amatör i ordets ursprungliga och
bästa mening, vilket ger oss mod att närma
oss livet och nya utmaningar drivna av
kärlek till livet.

S:t Pe t e r s f ö r s a m l i n g ä r e n d e l
av Equmeniak yrkan och har
f u n n i t s i c e n t r a l a S to c k h o l m
s e d a n s l u t e t a v 18 0 0 - ta l e t. V i
har en övert ygelse om at t vi
kan vara med och sprida Guds
r i k e s gl ä d j e p r e c i s d ä r v i ä r,
n ä r v i h a r Je s u s i v å r t c e n t r u m .

En sådan lekfull inställning till livet
väcker frågan: Hur ser kärlek ut i detta
sammanhang? Eller: Hur skulle kärlek kunna förändra denna situation? Amatörer törs
öva och analysera resultatet av praktiska
handlingar. Misslyckanden blir tillfällen att
lära sig mer, och framgångar utgör tecken
på att man är på rätt spår. Oavsett resultat
vet en amatör att man alltid är mer än sina
misslyckanden och framgångar.
Vad detta ”mer” är, har jag själv upptäckt
genom att vara med i en församling. Kanske
vill du utveckla dig som en amatör på livet?
Vill du också upptäcka att du är mer än dina
framgångar och misslyckanden? Välkommen till gemenskapen i S:t Peters kyrka, i de
former som pandemin och din egen trygghetszon tillåter. Med båda skratt och allvar
vill vi tillsammans upptäcka det goda livet
som glada amatörer.
Foto: Natanael Gindemo
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Livesända
lunchkon
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eter

Tisdagar kl 12:00 med början den 2 mars
Under våren kommer lunchkonserter
äga rum i kyrkan. Dessa kommer att
sändas digitalt via S:t Peters församlings
Youtube-kanal/Facebook-sida på
tisdagar klockan 12:00. Konserterna
börjar tisdagen den 2 mars.

I huvudsak kommer kyrkans fina
Walcker-orgel stå i fokus, men även
pianister, sångare och mindre
körgrupper kommer medverka!
Ett ar r ange mang i samar be t e me d
S tud ie för bu nd e t B ild a.

Bli volontär!
Genom en för dig liten insats kan du
göra något som betyder väldigt mycket.
Genom att ge av din tid skapar du
mening, glädje och möjligheter för
en annan människa.
Som volontär inom S:t Peter kan du
engagera dig i vår verksamhet för
hemlösa och andra utsatta. Du kan bidra
genom att arbeta i ”mackfabriken” då
vi gör smörgåsar, te och kaffe som delas
ut på lördagskvällar. Eller du kan delta
i vandringarna då vi delar ut detta
i parker, på gator och i väntsalar i
Stockholms innerstad.

T ror du a t t de t hä r ka n v a ra
n åg ot för dig ä r du v ä lkomme n
at t skicka din int re sse a nmä la n
t i ll pa st orn@ st pe t e rskyrka .se .
Elle r ring 070- 306 6 34 6 (pa st or
J e nny) så b e rä t t a r v i me r.

Fira gudstjänst med oss
– hemifrån
Mars
07 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Kampen mot ondskan”
1 Sam 17:40–50, Ef 5:1–9,
Luk 11:14–26, Ps 25:12–22
Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren,
Sebastian Johansson.

14 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Livets bröd”
2 Kung 4:42–44, 2 Kor 9:8–10, Joh 6:1–15,
Ps 107:1–9 Sara Forslund, Jenny Arnerlöf,
Annika Ahlefelt, Linnéa Sirborn Bön- och
offerdag för diakon- och pastorskandidater.

21 Söndag 11:00
Gudstjänst med dialogpredikan
”Guds mäktiga verk”
Jes 7:10–14, Rom 8:1–4, Luk 1:26–38,
Ps 147:7–15 Sune Fahlgren, Jenny Arnerlöf,
Stephan Andrén, Sebastian Johansson
Årsmöte efter gudstjänst.

28 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Vägen till korset”
2 Mos13:6–10, Heb 2:14–18,
Mark 11:1–11, Ps 118:19–29
Solveig Högberg, Anna Josefsson,
Sebastian Johansson.

April
01 Torsdag 17:00 eller 19:00
(Boka din plats!)
Skärtorsdag: Getsemanestund
”Det nya förbundet”
2 Mos 24:3–11, 1 Kor 10:16–17, Mark
14:12–26, Ps 111:1–5 | Nattvardsandakt med
Jenny Arnerlöv, Sebastian Johansson. OBS!
För att följa riktlinjerna om folksamling hålls
två andakter, där deltagarna bokar plats. Om
intresset är stort lägger vi till fler tider. Boka
genom att kontakta pastor Jenny 070-306 63
46 eller pastorn@stpeterskyrka.se

02 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst
”Korset”
Jes 53:1–12, 1 Kor 2:1–10, Mark 15:21–41,
Ps 22 | Jenny Arnerlöf, Linda Ireblad Harris,
Sebastian Johansson.

04 Söndag 11:00
Påskgudstjänst
”Kristus är uppstånden”
2 Mos 15:1–11, 1 Kor 15:12–21, Mark 16:1–14,
Ps 118:15–24 | Jenny Arnerlöf, Daniel
Ardabili-Farsi, Sebastian Johansson.

05 Måndag – start kl 09:00
Annandag påsk:
Pilgrimsvandring
”Möte med den uppståndne”
Som Emmausvandrarna gör vi denna
dag en stadsvandring (ca 5 km), då vi delar
både tystnad och tankar. Medhavd matsäck
äter vi på ett trevligt ställe och avslutar
med en gemensam andakt. Samling vid
kyrkan kl. 9:00.

11 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Påskens vittnen”
Jes 43:10–13, 1 Kor 15:1–11, Joh 21:1–14,
Ps 145:1–7 | Solveig Högberg, Annika
Ahlefelt, Sebastian Johansson.

18 Söndag 11:00
Gudstjänst med dialogpredikan
”Den gode herden”
Hes 34:11–16, 1 Pet 2:22–25, Joh 10:1–10,
Ps 23 | Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren,
Stephan Andrén, Sebastian Johansson.

24 Lördag kväll
Digital Kulturnatt Stockholm
Mer information i Veckonytt.

25 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Vägen till livet”
Jes 54:7–10, Heb 13:12–16,
Joh 16:16–22, Ps 147:1–7
Jenny Arnerlöf, Anna Josefsson,
Ludvig Käll.

Maj
02 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Att växa i tro”
Hos 11:1–4, 1 Joh 4:10–16, Joh 16:5–11,
Ps 98:1–8 | Jenny Arnerlöf, Carl Lagerqvist,
Sebastian Johansson.

09 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Bönen”
1 Mos 18:26–32, Ef 3:14–21, Luk 18:1–8,
Ps 13 Solveig Högberg, Sebastian Johansson.

13 Torsdag 9:00
Kristihimmelsfärdsdag:
Samling i Tegnérlunden
”Herre över allting”
2 Kung 2:11–14, Apg 1:1–11, Mark 16:19–20,
Ps 110 Vi träffas i parken, där vi läser
himmelsfärdsberättelsen, sjunger sånger och
delar tankar. Ta med egen kaffe/frukostkorg.
Jenny Arnerlöf.

16 Söndag 11:00
Gudstjänst med dialogpredikan
”Hjälparen kommer”
Sak 14:6–9, Rom 8:16–18, Joh 15:26–16:4,
Ps 33:18–22 | Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren,
Sebastian Johansson.

23 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Den heliga Anden”
1 Mos 11:1–9, Apg 2:1–11, Joh 14:25–29,
Ps 104:27–31 |Ulrika Morazan, Jenny
Arnerlöf, Jonatan Hedin, Birgitta André.

30 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Gud – Fader, Son och Ande”
5 Mos 6:4–9, Apg 2:24–35,
Matt 11:25–27, Ps 113:1–6
Jenny Arnerlöf, Linda Ireblad Harris,
Ludvig Käll.

Pastorn i närbild
Hon ser odlingsarbete som
bön och anar Gud i sina
medmänniskor. Möt Jenny
Arnerlöf, pastor i St Peters
församling sedan i höstas.
Hon är öppen och pratsam med glimten
i ögat, Jenny. En jordnära och realistisk
människa som haft modet att lämnat det
trygga och invanda hemma i USA för
ett nytt liv på andra sidan jorden.
Nu har hon bott här i tjugo år,
pratar och predikar på ren svenska och
bor på en gård i norra Färentuna med
maken Anders, de tre tonårssönerna
och en stor trädgård.
– Ja, odling är teologi för mig, säger
hon och pratar längtansfullt om brytbönor,
och blommor, pumpor och perenner.
Allt odlat i en permakultur som vill
efterlikna naturens egen kraft så långt
möjligt.
Kärleken till Gud och till hans skapelse,
bär hon med sig från barndomen.
Från den stora trädgården i den lilla staden
Bedford i delstaten Virginia, dit hon
flyttade med sina föräldrar och syskon
när hon var nio år.
Från tidig barndom hade hon också
kontakt med Metodistkyrkan, där hennes
farfar varit organist i en lokal församling.
Att själv få arbeta i en tidigare metodistförsamling tycker hon därför är extra roligt,

även om pandemin just nu ställer liv och
arbete på ända.
De nysatsningar som hon drog igång
i höstas har fått sättas på vänt, och
församlingsmedlemmarna får hon mest
hålla kontakt med per telefon, även om
hon själv finns i kyrkan minst en dag i
veckan.
– Ja, det är lite märkligt, suckar hon,
som livestreamar gudstjänster från en i det
närmaste tom kyrksal nästan varje söndag.
– Jag vill ju att S:t Peter ska vara en
resurs och ett hem för oss alla. En plats
som surrar av liv och av människor som
vill lära.

Läser klassisk grekiska
Själv är hon både vetgirig och
kunskapstörstande.
– Jag blev troende som ung vuxen, i
tidiga tjugoårsåldern, när jag pluggade till
lärare i Lynchburg, berättar hon, och det
är nog typiskt för Jenny att hon då också
gärna ville läsa Bibeln på grundspråket.
– Så när jag fick möjlighet att läsa
klassisk grekiska tog jag den. Kan man
läsa det kan man också läsa koine, som
är det talade vardagsspråk som Nya
testamentet är skriven på.

Rep or t a g e t f o r t s ä t t e r på nä s t a upps l a g !

Kärlek till pumpor och
till Anders
Men studierna, både de i grekiska och de
ordinarie, fick anstå när hennes liv tog
en ny riktning och hon träffade svenske
Anders som jobbade för Erikssons.
– Jo, det gick rätt fort, berättar hon.
Anders och jag hade inte känt varandra
så länge när vi gifte oss.
– Men vet man att det är rätt, så vet
man. Mitt enda förbehåll var att han
måste ha Gud i sitt liv. Hans var att jag
måste ha Sverige i mitt.
De kraven blev inget problem för
någon av dem. Jenny förälskade sig under
sitt första besök här, inte bara i Anders
utan också i Sverige.
– Det var högsommar och jordgubbarna var mogna. Vem skulle inte förälskat
sig då?
Några månader senare gifte de sig hon
och Anders i föräldrahemmets
glasveranda, dagen efter hennes systers
stora bröllop.
– Folk tycker alltid att det är galet när
jag berättar det. Men det var praktiskt och
så vackert, vi stod där omgivna av dahlior
och pumpor. Jag älskar pumpor.
– Sen åkte vi nästan direkt till Kina,
där Anders arbetade för Erikssons.
– Jag tror det var nyttigt för oss att
vara utomlands de första åren. Det
var bara vi och några miljoner kineser,
liksom.
Det blev ett år i Nanjing och Beijing,
innan de återvände till Sverige. Här
föddes sönerna Nathan och Nils, idag 18
och 16.
Nils var bara nio månader när Anders
kallades till Malaysia.
– Jag sa absolut nej. Nu hade jag fått
vänner och arbetat upp ett nätverk. Men
Anders ville absolut, och det blev
fantastiskt i Kuala Lumpur. Alla var
så öppna och vänliga och talade engelska.

Teologi och teologiska
studier
I Malaysia föddes tredje sonen Nicholas,
eller Nico, och här stiftade Jenny också
bekantskap med den amerikanske
teologen Eugene Peterson, han som
skrivit The Message, en modern tolkning
av Bibeln, som ofta även används här i
församlingen.
– Jag läste hans bok Christ Plays in
Ten Thousand Places, och det tändes en
längtan att fördjupa mig i teologi på riktigt. När vi kom hem från Kuala Lumpur
åkte jag på en konferens i USA där han
talade, och efter det brevväxlade jag
med honom tills han dog. Han är en
bidragande orsak till mina livsval.

Efter tre år i Malaysia kom familjen hem
till Sverige år 2008, och Jenny
började läsa på Teologiska högskolan
Stockholm (THS) som ligger i Bromma,
vilket i all enkelhet var närmast från
Ekerö.
– Jag hade siktet inställt på att en dag
bli präst. Vi var medlemmar i Svenska
kyrkans församling i Färentuna. Men jag
kommer från en tradition som mer
liknar frikyrkans, inte minst vad gäller
inställningen till ideellt arbete.
Fem år och en djup kris senare
ordinerades hon till pastor i Equmeniakyrkan.
– Efter många och långa samtal insåg
jag att det fanns en kyrka jag passade in i.
Equmeniakyrkan var alldeles nybildad,
och den kunde jag, som alla andra, få
vara med och forma.
Nu kommer hon närmast från
Södertälje baptistförsamling och
Missionsförsamling, där hon var föreståndare i den ena och ungdomspastor i den
andra.
Nu har de församlingarna slagits
samman, och Jenny har flyttat till S:t
Peter och byggt upp nya relationer.
– För tron är ju relation, och församlingen ska vara ett nätverk, där
människor vill fördjupa tron och kontakten till varandra.
– Särskilt i dagens individuellt präglade samhälle, som tvingar så många att
leva isolerat. Vi behöver varandra, och vi
behöver bli synliga för varandra.

Diakoni är tro i handling
Det är därför St Peters diakonisatsning
är så viktigt, både för Jenny och
församlingen.
– Ja, det är ett arbete som jag vill prioritera. Jag försöker gå med ut på stan,

åtminstone en lördag i månaden.
– Det är en upplevelse. Gud har mött
mig, i de människor vi träffar. Man blir
ödmjuk när man inser hur lätt det är att
hamna utanför samhället.
– Jag ser diakoniarbetet som en form
av gudstron. Det som är till synes omöjligt
blir möjligt mot alla odds.
– Den synen präglar också mitt arbetssätt. Att ha tålamod i det lilla och vara
uthållig. Arbetet i tro behöver inte vara
stort och omvälvande på ytan, men det
kan förvandla allt.

T ex t : A nni k a A hl e f e l t

S:t Peter
Nytt!
						

Live-sända gudstjänster

Det är ett tacksägelseämne att vi kan fira livesända gudstjänster varje söndag, även om
det inte överträffar fysisk närvaro i vår underbara kyrka. Att så många anslutit till de
digitala sändningarna är hjärtevärmande. Sändningarna är ett försök att bevara den
viktiga livsrytm som söndagens gudstjänst ger. Vi är beredda att öppna kyrkportarna
så snart rådande restriktioner upphör.

Läs Veckonytt!
All verksamhet på torsdagar och konserter på lördagskvällar är pausade på grund
av pandemin. För aktuell information om verksamheter som kan komma igång när
förhållandena förändras, se Veckonytt som sänds ut varje onsdag till din epostlåda.
Vill du ha Veckonytt, kontakta pastor Jenny, pastorn@stpeterskyrka.se

Ekonomiska gåvor från dig är oumbärliga
S:t Peters diakonala verksamhet bland hemlösa och andra utsatta fortsätter. Varje
vecka delar volontärer ut smörgåsar, frukt och dryck. Din gåva används för att köpa
in denna mat. Inköpen kostar cirka 2 000 SEK varje vecka. Swish: 123 390 86 88.
Bankgiro: 57 600-9. Märk ”Diakoni”

Renoveringen fortsätter i mars
Blyglasfönstren i kyrksalen mot innergården kommer att renoveras med början i mars
månad. Kyrksalen behöver inte stängas av under renoveringen, eftersom arbetet sker
från utsidan.

Digital kulturnatt
Den 24 april blir det Kulturnatt igen, men denna gång digitalt. Det blir också
musikmedverkan från S:t Peters kyrka. Program kommer senare.

Att verka som kyrkomusiker

Kr öni k a a v S e b a s t i an Jo h an s s on

Mitt intresse för musik kom till
uttryck redan under mina första
levnadsår i Jönköping. Under
mina första skolår besökte vi
alltid en adventsgudstjänst där
Karin Edwardsson (som några
år senare kom att bli min första
orgellärare) spelade psalmerna.
Jag var oerhört fascinerad över
hur orgeln fyllde upp hela rummet och hur mycket psalmerna
berörde mig.
Nu vid 24 års ålder ser jag med glädje
tillbaka på många års erfarenhet. Sedan
13 års ålder har jag fått möjligheten att
spela på gudstjänster, vid förrättningar
och de senaste åren även konserter i
alla möjliga kyrkor. Jag har fått uppleva
alltifrån mindre stadsdelskyrkor, kyrkor
ute på landsbygden, till stora kyrkor i
innerstaden och till och med domkyrkor.
Detta har resulterat i ett möte med många
människor på olika platser, och detta har
berikat mig både som människa och som
musiker.
Jag har många minnen av folk som
kommit fram efter att jag spelat i en
konsert, gudstjänst eller kanske en
begravning. Att ta emot folks tacksamhet
över något som jag har gett dem är en
stor drivkraft för mig. Något som för mig
är ”så lite” kan för någon annan bli ”så
mycket”. Oavsett sammanhang ser jag
det som en viktig uppgift att göra mitt

yttersta för att nå lyssnarna. Under min
tid i Stockholm har jag lärt känna en
kvinna som ofta besöker en kyrka, där jag
har spelat mycket. Hon har ofta uttryckt
sin tacksamhet. ”Du spelar inte för din
egen skull. Du spelar för oss, och det
känns!”.
Att verka som kyrkans musiker handlar mycket om att på olika sätt möta
människor genom musiken. Alltifrån ett
Bach-verk på en konsert till en traditionell psalm på en adventsgudstjänst
kan beröra åhörarna. Jag känner en stor
tacksamhet över att jag får möjlighet att
göra det jag gör!

Församlingsnytt
Av l i d n a
Ma u d Wa h l b e r g 2 0 21- 01- 2 8
Utg å n g n a
D a n G r o s s m a n n 2 0 2 0 -1 2 -16
Ny m e d l e m
S e b a s t i a n Jo h a n s s o n 2 0 21- 01-10

Ett gratis
livssamtal!

Alla behöver då och då
fundera över sitt liv eller
någon aspekt av det. Många
gånger räcker det med att
tala förtroligt med en vän.
Men ibland kanske du vill
prata med en person som
inte är inblandad i ditt liv.

Vi erbjuder livssamtal fritt och under tystnadsplikt.
Ordet ”livssamtal” anger att det kan handla om vad som helst
som har med ditt liv att göra. Det behöver varken ha en religiös
koppling eller vara problemorienterat; du får helt enkelt prata
om det du har behov av att få dela med någon utomstående.
Du är välkommen att höra av dig till pastor Jenny! Samtalet
kan också hållas på telefon.

Pa s to r
Je n n y A r n e rl ö f
0 7 0 - 3 0 6 63 4 6
p a s to r n@s t p e te r s k y r k a . s e
Ex pedit ionst id t isdag
9:0 0 –1 2:0 0
S w i s h: 1 23 3 9 0 8 6 8 8
Pl u s g i r o: 5 7 6 0 0 - 9
För felanmälan av något i
k y r k a n , m e j l a:
f o r v a l t n i n g@s t p e te r s k y r k a . s e

Församlingsmusiker
våren 2020
S e b a s t i a n Jo h a n s s o n
St yrelsens ordf örande
S u s a n n a Li n d v a l l
0 7 0 - 81 1 27 9 8
o r d f o r a n d e@s t p e te r s k y r k a . s e

Hej Towe!

Vo l o nt ä r i S : t Pe t e rs d i a ko ni

Hur kom du till församlingen?
– Jag blev medlem i
Trefaldighetskyrkan i
samband med konfirmationen. När kyrkan såldes
gick de flesta över till S:t
Peter, även jag. Genom
körsamarbeten kände jag
redan till församlingen.
Varför är du engagerad i
S:t Peters diakoni?
– Jag tycker det är en
jättebra verksamhet och
ett enkelt sätt att kunna
bidra. Fint att se att det
uppskattas och gör stor
nytta.
Hur fira din familj påsk?
– Jag och min sambo
Pål firar påsk med våra
familjer. Vi håller mycket
på med musik, så då blir
det även sång och spel.
Tidigare har vi till exempel musicerat i påsknattsmässan.

Kult ur- och st udieverk samhet
sker i samarbete med
st udief örbundet Blida

