
Kyrkbladet

Kanske är sommaren  
den tid på året, då det 
finns lite luft i tillvaron 
för att odla vänskap och 
den goda framtiden?

I det här Kyrkbladet gläntar 
vi på dörren till sommarens 
andliga trädgård.

S:t  Peters f örsamling 6 juni–5 september 2021



Ärligt talat har jag funnit det svårt att  
föreställa mig sommaren 2021. Inte för att 
jag har tvekat att den skulle komma, men  
på grund av brottningen med frågan om  
hur den kommer att bli.
 En sak som har hjälpt mig att förbli  
hoppfull är odling. Sommaren må vara
odlingssäsongen i folkmun, men odlings- 
säsongen börjar långt innan sommaren  
kommit. Åtminstone är det så för den som 
vill ha större påverkan på vad som odlas.  
 För att kunna odla fram något läckert, 
måste man börja långt innan förhållandena 
är de rätta.
 En del av de frön jag sår växer inte så som 
jag har tänkt mig. Vissa växter frodas på ett
oväntat sätt, medan andra tynar bort av 
anledningar som är svåra att sätta fingret på. 
Efter många år har jag lärt mig att hoppet 
inte finns i hur det blir, utan hoppet finns 
i handlingen. Att börja så små fröer under 
senvintern är en handling gjord i hopp och 
tro på tiden som kommer.
 Denna logik, hoppets logik, är också möj-
lig att tillämpa i andra sammanhang. Odling 
är ett utmärkt bildspråk för oss när vi nu går 
en utmanande framtid till mötes. Vi börjar 
se ljuset i slutet av pandemins tunnel, men 
världen på andra sidan av den tunneln kom-
mer att vara annorlunda. Och det på sätt, 
som vi inte fullt ut kan förstå i dagsläget. 
För att möta klimatkrisens utmaningar och 
för att skapa rättvisa samhällen behöver vi 
mer än några enstaka hjältar. Vi behöver alla 

odla gemenskap, präglad av godhet, öppen-
het, förlåtelse, uthållighet och kärlek. Alla 
dessa egenskaper kan sammanfattas med  
ett ord: vänskap.
 Till skillnad mot tomaternas relativt korta 
odlingssäsong kan vi odla vänskap året om.
Med det sagt, är det också sant att varje 
årstid bjuder på unika förutsättningar för 
odling av vänskap. I sommar provar vi som 
församling ett nytt sätt att fira gudstjänst 
och odla vänskap.
 Under fem veckor flyttar vi våra guds-
tjänster ute på landet till min familjs stora 
trädgård. Där kan vi ha en lugn plats att 
mötas på i sommarens lugna takt. I trädens 
skugga kan vi samtala om vad vi mer vill 
odla tillsammans för att skapa den goda 
framtiden.
 Jag hoppas att vi ses!

Odla hoppets trädgård

Jenny Arnerlöf 
Pastor i  S:t  Peter
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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.

Tror du att  det  här kan vara  
något för dig är du välkommen  
att  skicka din intresseanmälan  
t i l l  pastorn@stpeterskyrka.se.  
El ler ring 070-3066346 (pastor 
Jenny) så berättar vi  mer.

Vägledning i trons grunder

Torsdag 3 juni 19:00
En treenig Gud

Torsdag 10 juni 19:00
Bibeln: att läsa den väl

Torsdag 17 juni 19:00
Nåd, frälsning och evangeliet

Torsdag 1 juli 19:00
Gemenskap och rötter i kyrkans historia

Torsdag 8 juli 19:00
Bön och andra andliga övningar 

Torsdag 15 juli 19:00
Helgelse – eller hur lever man tron?

För nybörjare  

& återupptäckare

Under sommaren kan du 
delta i en studiecirkel för 
att lära om kristen tro och 
det kristna livet. 

Sex samlingar hålls i 
kyrkan på torsdagskvällar 
19:00-21:00. Man kan 
delta i alla samlingarna 
eller välja någon eller 
några som man är intres-
serad av. För mer infor-
mation kontakta pastor 
Jenny Arnerlöf. 
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Din sommarkyrka!

Juni
06 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Vårt dop”
Hes 36:25–28, Rom 6:3–11, Joh 3:1–8, 
Ps 66:5–12 Sune Fahlgren, Daniel Ardabi-
li-Farshi, Annika Ahlefelt, Mats van der Geer.

08 Tisdag 12:00
Lunchmusik – livesänd
Sebastian Johansson spelar terminens 
sista lunchmusik.

13 Söndag 11:00
Gudstjänst 
”Kallelsen till Guds rike”
Sak 3:1–7, Upp 19:5–9, Luk 14:15–24, 
Ps 65:2–5 Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg, 
Sebastian Johansson.

20 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Förlorad och återfunnen”
Mik 7:18–20, Rom 5:6–11, Luk 15:1–7, 
Ps 119:170–176 Jenny Arnerlöf, Stephan 
Andrén, Sebastian Johansson.

Gudstjänster i sommar firas  
i Arnerlöfs trädgård
på Färingsö

Den 28 juni och under juli månad hålls 
församlingens gudstjänster ute i det fria. 
Familjen Jenny och Anders Arnerlöf inbjuder 
oss att komma ut till deras trädgård på 
Färingsö. Dessa friluftsgudstjänster  
kommer också att livesändas digitalt.
 
Adress: Ilända Gårds väg 11, Färentuna
Buss: Buss 176 från Brommaplan, byt till  
315 vid Svanhagen. Stig av i Högby. 

Det finns gott om skugga i trädgården och 
tak över huvudet om det blir regn. Efter 
gudstjänsten blir det fika i trädgården. 

27 Söndag 11:00
Friluftsgudstjänst 
”Den Högstes profet”
Jes 49:1–2, Apg 19:4, Luk 1:5–17, Ps 96
Jenny Arnerlöf, Jonatan Hedin, Blanka 
Hillerud.

Juli
04 Söndag 11:00
Friluftsgudstjänst på  
Apostladagen
”Sänd mig”
Hes 1:26–2:3, 8–10, 1 Tim 1:12–17, Luk 
5:1–11, Ps 40:6–12 Solveig Högberg, Gunnil 
Korswing, Blanka Hillerud.



11 Söndag 11:00
Friluftsgudstjänst
”Efterföljelse”
3 Mos 19:1–2, 13–18, 1 Pet 1:13–16, Matt 
5:20–26, Ps 15 Jenny Arnerlöf, Annika  
Ahlefelt, Blanka Hillerud.

18 Söndag 11:00
Friluftsgudstjänst på Kristi  
förklarings dag
”Jesus förhärligad”
2 Mos 24:12–18, 2 Pet 1:16–18, Matt 17:1–8, 
Ps 89:12–18 Jenny Arnerlöf, Blanka Hillerud.

25 Söndag 11:00
Friluftsgudstjänst
”Andlig klarsyn”
Mik 3:5–8, 1 Joh 4:1–6, Matt 7:15–21, 
Ps 119:30–35 Jenny Arnerlöf, Anna Kettner, 
Blanka Hillerud.

Augusti
01 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Goda förvaltare”
1 Mos 1:24–2:3, 1 Pet 4:7–11, Matt 25:14–30, 
Ps 8 Åsa Aulin, Gunnil Korswing, Sebastian 
Johansson.

08 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Nådens gåvor”
Jes 27:2–6, 1 Kor 12:12–26, Joh 15:1–9, 
Ps 28:6–9 Ivani Ahlberg, Stephan Andrén, 
Linnea Sirbone.

15 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Tro och liv”
Jes 2:12–17, Rom 3:21–28, Luk 18:9–14,  
Ps 143:6–10 Carl Lagerquist, Sune Fahlgren, 
Linnea Sirbone.

22 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Friheten i Kristus”
2 Mos 4:10–17, 2 Kor 3:4–8,  
Mark 7:31–37, Ps 145:13b–18 Solveig  
Högberg, Annika Ahlefelt,  
Sebastian Johansson.

29 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Medmänniskan”
1 Mos 4:8–12, 1 Joh 4:7–10,  
Luk 10:23–37, Ps 103:1–6  
Jenny Arnerlöf, Linda Harris,  
Sebastian Johansson.

September
05 Söndag 11:00
Samlingsgudstjänst
”Enheten i Kristus”
Hes 37:15–22, Ef 4:1–6, Joh 17:9–11,  
Ps 95:1–7 Jenny Arnerlöf, Anna Kettner, 
Solveig Högberg, Sune Fahlgren.

När öppnar vi upp S:t Peters 
kyrka?

       Det beror på hur läget är med pandemin, 
och hur vi bäst kan bidra till att förhindra
smittspridning och sänka trycket på vården!
       I ett första steg har vi friluftsgudstjäns-
ter i slutet av juni och under juli.
       Vi kommer att fortsätta att livesända 
gudstjänsterna, även friluftsgudstjänsterna  
i sommar, och också sedan vi öppnat upp 
kyrkan.
       Om förhållanden tillåter kommer vi att  
öppna kyrkan i augusti och ha anvisade  
platser. För aktuell information och  
instruktioner, se Veckobrevet som sänds 
ut varje onsdag till din epostlåda. Vill du  
ha Veckobrev, kontakta pastor Jenny,  
pastorn@stpeterskyrka.se



Tankar om pandemin

Pandemin har inneburit både 
utmaningar och nya insikter 
– olika för oss alla. Men läng-
tan tillbaka till kyrkan delar 
vi. Kyrkbladet har talat
med några församlingsmed-
lemmar.

– Åh, vad vi ser fram emot att kunna komma 
till kyrkan igen, säger Ingvar Humble, 
som suttit isolerad under pandemin tillsam-
mans med hustru Britt-Marie.
– Vi har aldrig promenerat som nu, vi har 
lärt känna vårt närområde utan och inn-
an. Det kanske är positivt, liksom att läsa 
fler böcker, lusläsa tidningarna och prata 
i telefon. På söndagarna bänkar Ingvar sig 
framför datorn för att se den streamade 
gudstjänsten från S:t Peter, eller framför 
TV:n för att se gudstjänsten där.
– Den är ganska bra, den också. Vi brukar 
tända ljus, och det känns rätt högtidligt.
Ingvar Humble kan inte riktigt förstå varför 
kyrkorna visat sig så solidariska med
myndigheterna och varit så snabba med att 
stänga ner.
– Det är obegripligt varför kyrkorna ska vara 
stängda, när man ser allt annat som tillåts 
vara öppet. Men jag hoppas hur som helst 
att det är över snart.



– Det har varit intressant, nästan som att 
vara i kloster, säger Anna Kettner om sin 
isolering under pandemin. Och jag har bett 
mycket för alla som drabbats så hårt.
– Men pandemin har faktiskt också haft en 
del positiva effekter. Här i Rinkeby hjälper 
vi ju varandra, och det har blivit extra  
tydligt under den här tiden.
 Tack vare sin stränga isolering har Anna 
haft möjlighet att stötta sin mamma som 
blev änka strax före pandemin.
– Pandemin har också gjort att jag fått 
arbetsträna hemma. Det har varit väldigt 
skönt att slippa resor. Och så har jag fått tid 
att förverkliga en länge närd dröm om en 
andra hund.
– Det är klart jag längtar till kyrkan. Men 
fördelen med nätsändningarna är att man 
kan lyssna igen. På musiken till exempel, 
och härom söndagen höll Solveig Högberg 
den bästa predikan jag hört på länge. Då 
kunde jag gå tillbaka och lyssna och reflek-
tera. Så jag vill verkligen att vi fortsätter att 
spela in gudstjänsterna även när pandemin 
är över. 

Livet har blivit både tråkigare och enklare 
under pandemin, säger Jonatan Hedin.
Tråkigare, för att ingenting längre kan ske 
spontant, men också enklare för att alla 
möten blivit digitala.
 Jonatan berättar att han oftast varit på 
plats på sitt ordinarie arbete, eftersom han 
bor nära jobbet

– Men jag sitter med i bolagsstyrelser och 
i olika politiska sammanhang. Där har de 
digitala träffarna underlättat enormt.
 Jonatan tycker också pandemin varit 
positiv för församlingen, på så sätt att man 
blivit tvungen att lära nytt.
– Nu har vi tvingats ompröva våra val. Jag 
har också fått en ny uppgift som SMS-an-
svarig i kyrkan, och sen är jag ju också 
ansvarig för uthyrningen. I princip är allt 
uthyrt nu, och den efterfrågan visar att det 
fortfarande finns verksamheter som är i 
behov av fysiska arenor.
– Vi får verkligen hoppas att alla hittar 
tillbaka till kyrkan nu efter pandemin. 
Församlingen behöver ett fysiskt levande 
gudstjänstliv, vi är väldigt beroende av det.

 
Text:  Annika Ahlefelt

S:t Peter
Nytt!

Stöd diakonin. Pågår hela sommaren.  
Nöden tar inte semester. 

S:t Peters diakonala verksamhet bland hemlösa och andra 
utsatta fortsätter. Varje vecka delar volontärer ut smör-
gåsar, 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”.



Församlingsnytt
Utgångna
Johan Sunbring 2021-04-27
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Pa stor
Je nny Ar ne rlöf
070 -30 6 63 4 6
pa stor n@st pete rsk yrka. se

E x pedit ion st id t i sdag
9:00 –12:00

S wi sh: 123 39 0 86 88
Plu sgiro: 57600 - 9

För fe lanmälan av något i  
k yrkan,  me j la:  
for valt ning@st pete rsk yrka. se

Församlings mu s i ke r,  v i k .
S eba st ian Johan sson
seba st ianjohan sson97@live. se

St yrel se n s ordf örande
S u sanna Lindval l
070 - 811 27 98
ordforande@st pete rsk yrka. se

Ku lt u r -  o c h s t ud ie verk s a m he t 
sker i  s a m a rb e te me d  
s t ud ie f örbu nde t Bl id a

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.

Hej Erik!
Ny kassör i  S:t  Peters

Hur kom du till försam-
lingen?
–  Jag blev inspirerad av 
min far som var engage-
rad i Märsta Metodist-
församling och sjöng en 
del i S t Peter. Han talade 
alltid med stor värme om 
kyrkan. Min kompis Ita 
värvade mig slutligen. 
Dessutom var Solveig min 
konfirmationspastor.  
Allt sammanföll liksom.
 
Vad gör en kassör
– Stöttar styrelsen i 
ekonomiska frågor och ger 
församlingen ekonomiska 
beslutsunderlag för att 
kunna fatta kloka beslut. 

Vad ska du/ni göra i 
sommar?
– Hemester troligen som 
stora delar av Sverige. 
Tillbringar mycket tid på 
vår släktgård i Häverö 
socken.


