
O mänsklighet,
ställ dörr´n på glänt!
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Snart lämnar vi 2021 till historieböcker-
na och går in i ett helt nytt år. Ungefär en 
månad innan vi ringer in det nya året med 
buller och bång, gryr ett nytt kyrkoår, tyst 
som gryningen, på första söndagen i advent. 
Dessa två sätt att räkna tiden, kyrkans och 
västvärldens, är som en flods två stränder. 
Vattnet – eller tiden – rinner in mot strän-
derna på var sida men är ändå ett och  
detsamma. De båda stränderna ger oss ändå 
olika perspektiv på hur vi kan förhålla oss  
till tiden som flödar emellan dem. 

En sak som jag uppskattar med kyrkoåret  
är att det börjar med väntan och  
förberedelse. Adventskalendrar har  
länge varit ett sätt för den sakrala och  
sekulära tidräkningen att samarbeta, men 
de senaste åren har det känts som om även 
kalendrarna har kapats av kommersiella 
intressen. (Med leksaker, smycken, whiskey, 
underkläder och godis för hunden finns det 
numera en kalender för alla!) 

Ibland dagdrömmer jag om att hålla ett rent 
advent – bara ljusstakar, stjärnor och en  
enkel adventskalender – för att sedan  
verkligen fira julen under tretton härliga 
dagar med all den glädje vi kan uppbåda. 
Många tror att tretton dagars julfirande 
skulle resultera i personlig konkurs, men 
kanske vore en sådan approach det perfekta 
motgiftet mot julens överkommersialise-
ring? Hur skulle tretton dagar av julfirande 
kunna se ut?

I stället för att försöka klara av allt att under 
ett dygn, skulle ett tretton-dagars firande 
kunna gå ut på vila, reflektion och tid för an-
dra. Om de första tolv dagarna handlar om 
att fira gåvan – som är Kristi födelse – på 
många och kreativa sätt, skulle vi kunna ge 
varandra presenter på den sista dagen, när 
vi har hunnit bli påminda om att livet självt 
är en gåva! 

Jag vet, jag vet – mina dagdrömmar är 
alldeles för lättvindiga. Men ibland är det 
nyttigt att stå vid stränderna till tidens flod 
och sätta i några barkbåtar för färd. Ett sista 
tankeexperiment som inte är lika omöjligt 
vill jag också dela. Just nu lägger jag mycket 
tankekraft på att välja ett ord för 2022 som 
jag vill utforska och växa i förhållande till 
under det kommande året. Jag letar efter 
ett ord som ska vara en bro mellan dessa två 
stränder – det heliga och det vardagliga – 
som jag rör mig emellan. 

Kanske finns det ett ord för dig med?

O mänsklighet,
ställ dörr´n på glänt!

Jenny Arnerlöf 
Pastor i  S:t  Peters kyrka

S:t  Pete rs f örsamling är e n del 
av Equme niak yrkan oc h har  
f unnit s  i  c e nt rala Stoc k holm  
sedan s lutet  av 1800 -talet.  V i 
har e n öve r t ygel se om at t  v i  
kan vara med oc h s pr ida Gud s  
r i ke s glädje prec i s  där v i  är,  
när v i  har Je s u s i  vår t  c e nt r um.

Ansvarig utgivare av Kyrkbladet:  

Susanna Lindvall, Kastrupgatan 10, 
164 41 Kista, Telefon: 070-8112798

E-post:  pastorn@stpeterskyrka.se 
Hemsida: www.stpeterskyrka.se
Adress: Upplandsgatan 12, 111 23  
Stockholm

Org. nr: 802003- 4065
Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9 
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Tävling för

hela familjen!

Torsdag den 16 december kl 19:00
Lördag den 18 december kl 16:00

Damkören SALT är en fristående, ambitiös 
kör med bred repertoar och glädjefull sång. 
Årets julkonsert kommer att bjuda på klas-
siska jultoner i spännande arrangemang, 
ett stämningsfullt luciatåg och så gästas vi 
av riksspelman Daniel Wikslund på fiol.

 
Bi l jetter säljs  från slutet  av  
november via körens hemsida  
www.damkorensalt .se.  OBS!
Endast förköp!  Överskottet  går t i l l 
Svenska Afghanistankommittén.

Julkonsert med SALT

Grundsatsen hämtas i S:t Peter,  
lördagen den 18 dec 13:00–16:00.
Senast den 25 dec ska ni ha sänt in ett  
eller flera foton på den de juldekorationer 
ni gjort hemma.

Sänd fotot till pastorn@stpeterskyrka.se

Montera och dekorera Stockholms allra finaste juldekorationer
byggd av pepparkaksformar

Fotona läggs sedan upp på S:t Peters sida 
på Facebook, och där presenteras vinnarna.

Första pris: Biobiljetter.
Andra pris: Ett presentkort i bokhandel.
Equmeniaföreningen i S:t Peter

Obs! 
Två tillfällen
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Ensemble BaraBarock bjuder på en resa 
genom 1600- och 1700-talens musik,
med tonsättare som Monteverdi,  
Telemann, Händel, Vivaldi. Eftersom  
Advent och julen står för dörren, blir det 
både advents- och julsånger. Streamas 
även via YouTube.

Medverkande: Emma Fagerström sopran, 
Johannes Rydén cello,  
Kerstin Baldwin Sterner cembalo.

S:t Peter fortsätter samarbetet med Skaiv, 
som är en musikscen för nyskapande, 
elektronisk, experimentell och genreöver-
skridande musik. För entréavgift och mer 

Sångerskan och pianisten Nelly  
Klayman-Cohen framträder under  
namnet Rotem Geffen. Hon frammanar 
med sin experimentella pop en  
drömvärld som på en gång är raffinerad 
och rå. I konserten medverkar även  
Isak Hedtjärn (klarinett, basklarinett),  
Vilhelm Bromander (kontrabas) och 
Milton Öhrström (synt, clavinet,  
vibrafon, orgel). Entré: 160 SEK.

Barockmusik i Advent
Onsdag 1 december kl 19:00

Konserter i kontemplativ stil

Musik i 
S:t Peter

Läs mer på www.skaiv.se om 
följande konserter i januari och 
februari

Onsdag 19 januari kl 20:00 
Namna
Onsdag 2 februari kl 20:00 
Jakob Lindhagen, Vargkvint och  
Olof Cornéer
Onsdag 9 februari kl 20:00 
Agnes Mercedes och Anna Ran

information, se kommande annonsering. 
Hemsida: www.skaiv.se

Onsdag 15 december kl 20:00 
 
Rotem Geffen
Support: Katt Hernandez
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I vår fortsätter programserien ”Det goda  
samtalet” som en författarscen i Stock-
holm. Inriktningen är på existentiella 
frågor i linje med  S:t Peters Diakoni.  
Programmen genomförs i  samverkan 
med Föreningen Valv och  
Studieförbundet Bilda. 

Varje program börjar kl 19:00 med ett 
panelsamtal i kyrksalen. Sedan är det öppet för 
friare samtal och gemenskap från kl 20:00 i  
församlingssalen. Vid denna eftersits finns  
enkel servering och det görs en bokrelease.

Det Goda 
samtalet

Torsdag den 27 januari 19:00

”Den svåra kärleken”. Samtal mellan  
författaren Peter Halldorf och  
pedagogik-lektorn Lovisa Bergdahl om 
existentiella erfarenheter av att kärleken och 
friheten korresponderar med varandra –  
bland annat i mötet med traditioner från  
kyrkorna i öst. 
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Vi firar tillsammans
advent, jul och trettondagstid

November
28 Söndag 11:00
Gudstjänst på Första advent
”Ett nådens år”
Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren, Göran Grahn, 
sångensemble. Trumpet: Carl Lagerqvist.

December
01 Onsdag 19:00
Adventskonsert
Ensembeln BaraBarock, se sidan 4.

02 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka – Adventsfest
18:30 Bibelstudium

05 Söndag 11:00
Gudstjänst – Andra advent
”Guds rike är nära”
Solveig Högberg, Annika Ahlefelt,  
Johan Wallin.

09 Torsdag
18:30 Bibelstudium

12 Söndag 11:00
Gudstjänst – Tredje advent
”Bana väg för Herren”
Jenny Arnerlöf, Alvin Strollo, Kerstin Lostig, 
Göran Grahn.

16 Torsdag 19:00
Julkonsert med SALT
Se sidan 3. Obs! Endast förköpta biljetter.

18 Lördag
13:00 Pepparkaksverkstad. Equmeniafören-
ingen inbjuder unga och äldre till gemenskap.
16:00 Julkonsert med SALT. Se sidan 3.  
Obs! Endast förköpta biljetter.

19 Söndag 11:00
Gudstjänst – Tredje Advent
”Herrens moder”
Jenny Arnerlöf, Jonatan Hedin,  
Johan Wallin.

25 Lördag 11:00
Juldagens gudstjänst
”Jesu födelse”
Solveig Högberg, Gunnil Korswing,  
Göran Grahn.

Januari
01 Lördag 17:00
Nyårsdagen – 
Förnyelsegudstjänst
”I Jesu namn”
Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg, Kerstin 
Lostig, Alwar Almkvisth.
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Februari
03 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelstudium

06 Söndag 11:00
Gudstjänst – 
Kyndelsmässodagen
”Uppenbarelsens ljus”
Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg,  
Ruth Segerberg.

10 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelstudium

13 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Nåd och tjänst”
Jenny Arnerlöf, Daniel R Ardabili-Farshi, 
Towe Ireblad med familj, Johan Wallin.

17 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelstudium

20 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Det levande ordet”
Equmeniaföreningen i samarbete med Jenny 
Arnerlöf och Ruth Segerberg.

24 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelstudium

27 Söndag 11:00
Gudstjänst – Fastlagssöndag
”Kärlekens väg”
Solveig Högberg, Erik Spernaes, 
Ruth Segerberg.

06 Torsdag 11:00
Trettondagen – 
Missionsgudstjänst
”Guds härlighet i Kristus”
Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren,  
Cathrine Skagstedt.

09 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesu dop”
Sune Fahlgren, Stephan Andrén,  
Johan Wallin.

16 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Livets källa”
Jenny Arnerlöf, Anna Josefsson,  
Göran Grahn.

20 Torsdag
18:30 Bibelstudium

23 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesus skapar tro”
Hans Stigzelius, Jenny Arnerlöf,  
Ruth Segerberg.

27 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet

30 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesus är vårt hopp”
Jenny Arnerlöf, Annika Ahlefelt,  
Göran Grahn.

Gudstjänst med nattvard firas på söndagar
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Vår vackra altarmålning

Renoveringen av vår kyrka fortsätter. 
Nu har turen kommit till konstnären 
Olle Hjortzbergs fantastiska och 
Kristuscentrerade altarmålning.

Målningen, som är skapad direkt på kalkput-
sen, utfördes omkring 1925, alltså ett kvarts 
sekel efter att S:t Peters kyrka byggdes. Från 
början pryddes koret i stället av två änglar 
bland blommor och blad, berättar byggnads-
antikvarie Cecilia Pantzar.
   Troligtvis var det kyrkans arkitekt, Erik  
Lallerstedt, som formgav grunddragen
för den ursprungliga kordekoren. Den  
finns med skissartat i Lallerstedts
originalritning. Måleriarbete och detaljritning 
tros ha utförts av konstnären Edvard Bergh, 
som tidigare arbetat med utsmyckningen av  
Uppsala domkyrka.
   Att Olle Hjortzberg senare fick uppdraget att 
utföra den nya altarmålningen kan teoretiskt 
ha berott på att han var hemma från sina in-
spirationsresor i Mellanöstern just när Bergh 
utförde den första målningen. 
   – Och varför församlingen över huvud taget 
ville ha en ny altarmålning, tja, det berodde 
nog mest på mode, menar Cecilia Pantzar.

Beredd att satsa 
Att en liten frikyrkoförsamling valde att anlita 
en av den tidens största arkitekter och även 
kyrkomålare, visar hur mycket man var be-
redd att satsa på sin kyrka.
   – Det syns genomgående på materialvalen, 
som är mycket påkostade, förklarar
Cecilia, som varit sakkunnig genom kyrko-
byggnadens hela renoveringsprocess.

Intervju med byggnadsantikvarie  
Cecilia Pentzer om kulturhistoria  

i  S:t Peters kyrka.

– Det är ju bland annat kalksten i kyrkans 
stensockel, blyinfattade fönster utförda av 
Stockholms finaste glasmästeri, och skiffertak.
   Kyrkorummet som helhet är nygotiskt, med 
spetsiga valvbågar och en stramhet i uttrycket 
som minner om metodismens anglikanska 
arv, men som också var på modet i Sverige 
under den här tiden.
   – Arkitekten Lallerstedt ritade också  
Matteuskyrkan på Vanadisvägen, och den
ser ungefär likadan ut.
   Även här har Hjortzberg utfört altartavlan, 
men de skiljer sig ganska mycket i uttrycket, 
tycker Cecilia Pantzar.
   – Ja, altarmålningen i Matteus har en  
medeltida indelning i olika fält. S:t Peters
kyrka har en sammanhållen berättelse,  
som jag uppfattar som betydligt mer
modern.
   – Symboliken är väldigt tydlig. Centrum  
är den lidande Kristus på korset, högst
upp på den klippa som hela verket är  
uppbyggt kring. Petrus eller Peter, betyder
ju ”klippa”. Det är genialt!
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Rundlar runt altarmålningen som  
målats över på 1960-talet .

Fonden före 1925: En ram med änglar  
bland blommor och blad.

Text:  Annika Ahlefelt

Figurerna i tavlan är enkelt hållna både i 
klädedräkt och ansikten. Också det
uttryck för en mer modern stil, samtidigt  
som lidande-tematiken hör ihop med
senmedeltidens gotiska bildspråk.
   De är modernt stiliserade, långt ifrån de 
färgstarka och guldornamenterade målningar 
som finns i så många kyrkor. Men de är  
utförda i gammal Al secco-teknik, det vill 
säga att de är målade på kalkputs. Något 
Hjortzberg inspirerats till under sina resor  
i Mellanöstern.

Ett konstverk som förlorat  
ornamenten 
– Allt som allt är det ett fantastiskt verk, 
som från början också hade rundlar runt  
målningen. Dessa har sedermera målats  
över, förmodligen i ett försök att öka  
huvudmålningens slagkraft, fortsätter  
Cecilia Pantzar.
   Exakt när det skedde är oklart, men  
rundlarna syns på äldre bilder.
   – En jättekonstig åverkan på ett konstverk, 
och jag tror det skulle bli en kostsam historia 
att återställa dem.
   Men ännu finns en bård av den ursprungli-
ga ornamentiken kvar, högst upp på väggen 
under kyrktaket. Svår att se idag, men den 
finns där.
   Även kapitälerna, druvklasarna som pryder 
pelarna högst upp, var färglagda från början, 
riktigt hur vet man inte idag. Kanske var de 
rödblå och gröna.
   Och änglarna, som en gång svävade över 
koret med sina trumpeter är också
övermålade. Det skedde vid den senaste  
renoveringen 1961, då allt skulle ges ett
mer stramt uttryck.
   Hjortzbergs altarmålning får däremot  
förstås behålla sin färg. Men den har börjat
spricka och flagna och måste därför limmas 
fast igen.
   – Det är ganska stora områden, där  
linoljefärgen måste limmas tillbaka mot
väggen. Det kanske låter allvarligt, men 
innebär inga större problem, säger konser-
vator Kristin Fyrand, som nyligen varit och 
inspekterade målningen.
   – Där färgen helt fallit bort får vi retuschera. 
Det är inte heller så svårt. Vad jag kunde se 
behöver målningen däremot inte tvättas. 
   Sammantaget kanske renoveringen tar ett 
par veckor, när arbetet väl inletts. Sedan är 
Hjortzbergs fantastiska målning som ny igen.

9



S:t Peter
Nytt!

Öppen kyrka på torsdagar  
12:00–15:00

På torsdagar är S:t Peters kyrka öppen för samtal och 
gemenskap, men även för stillhet och reflexion. Kaffe 
och smörgås serveras i församlingsvåningen.

Klockan 13:00 blir det någon form av programinslag. 
Livsberättelser, sång, musik och bibelstudium är något av det som vi berikas med. 
Veckans aktuella innehåll presenteras i Veckobrevet, som också finns publicerat  
på församlingens hemsida.

Naturligtvis är allt anpassat efter Corona-pandemin och de restriktioner  
som är aktuella.

För unga i Equmenia S:t Peter 

Playback! Equmeniaföreningen S:t Peter har nu varit med och gjort mackor till  
församlingens diakoni tre gånger i höst med ”gött efterhäng”! Bjud med dina vänner, 
vetja. Nästa gång är den 22 januari! 

Den 19–21 november var Daniel R. Ardabili-Farshi och Carl Lagerqvist ombud på
Equmenias riksstämma i Värnamo. Carl valdes in som styrelseledamot i Equmenias 
nationella styrelse. Woop woop! 

För ett år sen anordnades en pepparkaksbakningsdag. Guess what, den är tillbaka!  
En heldag i kyrkan med julmusik, lussekatter och julmust (It’s a must). Så det är  
bara att leta fram tomteluvor, luciakronor och stjärngossestrutar för den  
18 december smäller det!

S:t Peters kyrka 120 år (1901–1921)
Gratulera 120-åringen

… med en gåva till restaureringen av Olle Hjortzbergs målning, som 1925 kostade 7 000 
SEK. I dagens penningvärde motsvarar det 200 000 SEK. De nu nödvändiga lagnings- 
och konserveringsåtgärderna kostar cirka 155 000 SEK. Vårt insamlingsmål är 40 000 
SEK. Övriga kostnader hoppas vi få täckta av bidrag och fonder.

Swish 123 390 86 88, plusgiro 57600-9, skriv ”Altartavla”.
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Läs Markus och lär känna 
Jesus

På torsdagskvällarnas ”Bibelstudium” 
läser vi Markusevangeliets skildring  
av hur Gud räddade världen genom 
inkarnationens mysterium och en 
maktlös frälsare. Alla är välkomna och 
inga förkunskaper behövs! För schema 
och mer information hör av dig 
till pastor Jenny.

 
Att dela livet 

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt 
liv och bli lyssnad till. Ju äldre vi blir desto
viktigare blir samtalet.

”Livsnära samtal” vill vi höra om Ditt liv – 
de livserfarenheter Du vill dela med Dig av. 
Allt Du upplevt som betydelsefullt är  
betydelsefullt för oss. Givetvis bestämmer 
Du själv vad Du vill dela med Dig av. 

”Livsnära samtal” betyder att vi möts i en 
liten grupp och samtalar om det som är 
personligt och nära – och som vi vill dela 
med oss av.

Vad samtalar vi om?

När vi träffas första gången gör vi en över-
enskommelse om att det som sägs under 
träffarna stannar inom gruppen.

Utifrån olika teman möts vi vid tio tillfällen 
för att ”dela livet” med varandra. Vid varje
tillfälle utgår vi ifrån ett tema: barndomen, 

skoltiden, ungdomstiden och vuxenlivet. Till 
de sista tillfällena bestämmer vi tillsammans 
teman som vi ytterligare vill belysa  
och samtala om. Vill deltagarna fortsätta att 
träffas efter de tio träffarna så fortsätter vi.

Samtalsmetoden

Under våren och sommaren 2021 har pastor 
Frank Åkerman utbildat gruppledare i
samtalsmetoden ”Livsnära samtal – att dela 
livet”. Från vår församling har Stephan An-
drén diplomerats och anordnar nu ”Livsnära 
samtal” i S:t Peters kyrka. ”Livsnära samtal” 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda 
och Sociala Missionen i Stockholm.

”Livsnära samtal” har för många inneburit 
att de fått ett mer innehållsrikt liv med nya 
vänner i en gemenskap, där man delar såväl 
sorg som glädje.

Välkommen!
Om Du är intresserad kontakta  
Stephan Andrén, epost:
stephan.diakoniverksamhet@gmail.com

Inbjudan till ”Livsnära samtal”
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Församlingsnytt
Födelsedagar
Barbro Böling 10 dec 60 år
Gert Lind 7 jan 75 år
Anders Ringqvist 23 jan 65 år
Christine Wickman 24 jan 75 år
Margareta Blomgren 26 jan 75 år
Sebastian Johansson 2 feb 25 år

Av s.  S: t  Peter s k y rk a ,  Uppla nd sgat a n 12 ,  111  23 Sto ck hol m

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
12:00 –16:00

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
Ruth S ege rbe rg,  070 -7 74 14 61

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

Följ oss på nätet
Digitaliseringen av S:t Peter fortsätter. Det ger dig flera olika möjligheter att 
följa oss på din mobil, dator eller läsplatta. Utöver en hemsida, Swish, Fa-
cebook, YouTube, digitala nycklar och e-post så har S:t Peters församlingen 
numera också möjligheter att sända gudstjänster, konserter och andra 
program direkt från kyrkan till datorer och mobiler.
 Vi lägger också upp gudstjänster och program på YouTube så att du kan 
följa oss på tider som passar dig. Välkommen till S:t Peter – både online och 
i kyrkorummet.

Hej David!
Med mångårig erfarenhet av  
informationssäkerhet.

Hur kom du till församlingen?
– Jag har under flera år inte varit 
aktiv i församlingen. En dag un-
der pandemin ringde pastor
Jenny och vi samtalade en hel 
del. Med sitt fina sätt bjöd hon 
mig och min fru tillbaka.

 
Varför engagerar du dig i  
bildteknik i kyrkan?
– Detta är en av de saker vårt 
familjeföretag sysslar med. För 
mig är det viktigt att Guds ord
och gemenskap erbjuds till alla. 
Internet är ett modernt sätt. Till-
sammans har vi nu byggt en
anläggning så att vi kan sända 
från kyrkan direkt till datorer  
och mobiltelefoner. 

Dela en dröm du har för S:t 
Peter?
– Jag drömmer om att S:t Peter 
ska bli en centralpunkt för  
evangeliet om Jesus Kristus i
Stockholm. Vi kan inte leva på 
gamla meriter. Vi måste vårda 
det vi har och vara öppna och
ta emot det som kommer.

Lisa Bom 11 feb 35 år
Kristina Andersson 24 feb 50 år

Utgångna
Lovisa Sönnerhed

Avliden
Birgitta Borggren

 www.stpeterskyrka.se |  facebook.com/stpeterskyrka |  
sök S:t Peters Församling på www.youtube.com

Veckobrev
För aktuell information om vad som händer i S:t Peter, se Veckobrevet 
som sänds ut varje onsdag till din epostlåda. Vill du ha detta brev, kontakta 
pastor Jenny, pastorn@stpeterskyrka.se


