
 
 
 

DET HÄNDER I VECKAN 
 
Torsdag 14 oktober 
12–15 Öppen kyrka.  
Gäst: Ingvar Humble talar 
utifrån temat ”Mitt liv i 
bildningens tjänst.” 
 
18:30 Det Goda samtalet. 
”Tro utan fällor och murar”. 
Samtal mellan pedagog Ann-
Christine Falk, teolog Lennart 
Molin och teolog o pastor 
Sigfrid Deminger som är 
aktuell med boken Jag bävar 
och förundras.  
 
Söndag 17 oktober 
11:00 Gudstjänst i S:t 
Peters kyrka 
Predikan: Solveig Högberg  
Medverkande: Linda Harris 
Musik: Göran Grahn 
 
VIKTIG INFORMATION 
Tack för de många olika sätten 
på vilka ni stöder S:t Peters 
församling! Be gärna för 
varandra – Kristus gläder sig åt 
var och en av oss och ger sig 
själv till oss genom varandra.   

                     
 
 
 
 
 
 

Tankar om S:t Peters färdplan 
Ett muntert gäng samlades i torsdags (båda digitalt och i kyrkan!) för att 
blicka bakåt i tacksamhet och tänka framåt i hopp och tro.  Det var ett gott 
möte! Glädjen därifrån spillde över och präglade helgen med frid, energi 
och uppriktig tacksamhet. Här vill jag försöka sammanfatta vad som sades, 
så att vi alla engageras i planeringsarbetet för åren som kommer (2022-
2023). I rubriken väljer jag att lämna begreppet ”Verksamhetsplan” och 
tar till mig kyrkoledarnas mer levande ”Färdplan”.   

Fem fokusområden identifierades: gudstjänst och bön, diakoni och 
mission, barn och unga, undervisning och kultur, och fastighet och 
ekonomi. Genom att ställa frågor kring dessa fokusområden, sökte vi 
ledord som ska prägla våra mål, vårt sätt att försöka uppfylla målen, och 
hur vi ska definiera framgång och hälsa. En viktig tanke som präglade 
detta arbete och ledorden är övertygelsen om att Gud är aktiv och 
närvarande, minst ett steg före oss i vårt arbete.   

En fråga som orsakade många leenden var detta: Vilken av följande är den 
bästa liknelsen för kyrkan och varför? Ett sjukhus, en skola, ett gym, ett 
hem, eller ett växthus.  Vi skrattade med varandra och åtog oss att fundera 
på vad som är vår roll och vad som är Guds roll i de olika bilderna.  

Vi fick en hemläxa, som jag lovade skulle skickas till alla andra.	Jag	vill	be	
er	att	ägna	en	bestämd	tid	(allt	från	1	minut	till	15	minuter	är	rimligt!)	där	du	
varje	dag	fokuserar	dina	tankar	på	Jesus	Kristus	och	hans	närvaro	med	dig	
och	inom	dig.	Gör	gärna	detta	fram	till	vårt	församlingsmöte	i	november	när	
vi	ska	lägga	fram	förslaget	för	vår	färdplan.	Att	meditera	på	Jesus,	som	är	livet	
själv,	är	bra	för	båda	kroppen	och	själen.	Dock	ber	jag	er	att	främst	göra	detta	
för	att	historisk	sett	har	viktiga	insatser	för	Guds	rike	alltid	växt	fram	ur	en	
vision	om	Guds	radikala	godhet	uppenbarad	i	Kristus.	Må	vi	urskilja	hans	ord	
till	oss,	och	förvandlas	av	hans	trogna	närvaro	och	nåd!	
Pastor	Jenny		
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Tjugonde söndagen e Trefaldighet 
”Att leva tillsammans” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf  
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se 

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm 


