
Kyrkbladet

Herre, gör oss villiga 
att alltid vara hos dem 
som är i nöd !

S:t  Peters f örsamling 27 febr uar i  – 29 maj 2022



I vårt land har ett år fyra olika årstider. Det 
skulle kunna illustreras med en fyrkant. Men 
nej, en fyrkant är ingen bra formgivning av 
ett år. Bara en cirkel duger. 

Det kristna gudstjänståret illustreras oftast 
med en cirkel, där Jesus Kristus är mitt-
punkten kring vilken all tid och allt liv kret-
sar. För varje år som går runt cirkeln får vi 
också en ny möjlighet att tillsammans färdas 
genom Kristus jordiska liv med honom. Det 
är en långresa där också vår egen själ kart-
läggas. Vi vandrar igenom välkänd terräng 
och vi upptäcker nya detaljer. När vi följer 
årets cirkel med Kristus går vi inte runt i 
cirklar. I stället blir vi inövade och erfarna 
pilgrimer.

På det urgamla språket sanskrit är ordet för 
cirkel ”mandala”. En mandala är en form 
av konst som är vanlig i Asien. Där används 
den bland annat som hjälpmedel när man 
vill fokusera sina tankar. 

På framsidan av Kyrkbladet finns en manda-
la med ett kristet tema. Den ingår i en serie 
av fjorton mandalas, en för varje station 
längs Jesu väg till Golgota kors. Att gå denna 
korsväg i samband med påsken har länge 
varit en del av den kristna traditionen, ofta 
framställd i en så kallad korsvägsandakt. 
Vi gör inte det bara för att fasas över våldet 
som Jesus utsattes för. Vi gör det i överty-
gelsen att påskhelgens händelser – Kristus 

korsfästelse och uppståndelse - var, är och 
förblir världshistoriens centrala händelse. 
När vi begrundar Jesu Kristi väg in i lidande 
och död, begrundar vi frågor som är viktiga i 
våra egna liv.  

I år vill S:t Peter ge så många som möjligt 
tillfällen att vandra korsvägen inför påsken. 
Vi kommer att inbjuda till en utställning 
med fjorton mandalas som framställer 
stationerna längs korsets och smärtans väg. 
Varje station ger en möjlighet att i egen takt 
stanna upp i bön och meditation inför Kris-
tus lidande. Mer om konstverken kan ni läsa 
om på sid 5. Jag hoppas att ni sprider nyhe-
ten om denna utställning i kyrkan och att ni 
själva kommer för att vandra genom den. 

När vi nu går en ny vår till mötes ber jag att 
uppståndelsens hopp, glädje och kraft över-
raskar dig – i skapelsens lovsång och dans, 
och i ditt eget liv. 

Korsvägen gestaltad

Jenny Arnerlöf 
Pastor i  S:t  Peter

Foto: Natanael  Gindemo

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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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 10 mars 19:00
”Drunkna inte i dina eller andras känslor” 
Samtal mellan Maggan Hägglund och 
Doris Dahlin med Jenny Arnerlöf som moderator.  

Torsdag den 28 april 19:00
”GirigSverige” 
Samtal mellan författare Andreas Cervenka 
och Joel Halldorf.  
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med Casimir Käfting
– Jag har alltid tyckt att det är väldigt 
roligt att spela orgel, det är väldigt 
maffigt, som en stor orkester i ett 
instrument, säger den särbegåvade 
Bachmusikern.

Hör Casimir, 14 år, 
spela Bach, Demessieux och Sjögren 
på vår Walcher-orgel

Fantasi i g moll av J.S Bach (BWV 542)
Variationer på O Filii av Jeanne Demessieux 
Fantasie op. 15 av Emil Sjögren
Ur Orgellegender op. 46:
     Andante con elvanzione och
     Andante Pastorale 
Fuga i g moll av J. S Bach (BWV 542)

Fritt inträde.
Kollekt till S:t Peters Diakoni

Orgelkonsert

Musik i 
S:t Peter

Torsdag
5 maj 

kl.19:00

Foto: Åsa Käftl ing
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Gå vägen till Korset - fjorton stationer!
Under ”Stilla veckan” har vi glädjen att öppna S:t Peters portar för en speciell
konstutställning. Installationen är en hjälp att begrunda berättelsen om 
Kristus lidande och död, så att vi också kan loda djupet av påskens glada 
budskap.

Utställningen består av fjorton detaljrika mandalas av konstnären Raw 
Spoon – placerade runt i kyrksalen. Vid varje station finns en mandala och 
en text att läsa. Texten är skriven på svenska och engelska, och den utforskar 
händelsen som mandalan skildrar.

Skärtorsdag 14 april 
17:00-20:00

Hålltider:
17:00 Utställningen öppnas
17:10 Presentation av pastor Jenny
17:30 Musik
18:00 Presentation av pastor Jenny
18:30 Musik
19:00 Nattvardsandakt

Stilla veckan 2022
En unik utställning

med mandalas

Långfredag 15 april 
10:00-17:00

Hålltider:
10:00 Presentation av pastor Jenny
            Utställningen ses under tystnad
18:00 ”Skuggornas gudstjänst”
              (Tenebrae på latin)
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Möt en ny vår i S:t Peter

Mars
02 Askonsdag 12:00
Nattvardsandakt

”Bön och fasta”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn

03 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Kristen hälsa” Iris Denstedt Stigzelius
18:30 Bibelstudium

06 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Prövningens stund”
Equmeniaföreningen i samarbete med 
Jenny Arnerlöf, Anna Josefsson
Deadline för motioner till årsmötet

10 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Medicinsk etik i teori och praktik” Anders 
Wennlund
19:00 Det goda samtalet
”Drunkna inte i dina känslor” Samtal mellan 
Maggan Hägglund, Doris Dahlin och Jenny 
Arnerlöf

13 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Den kämpande tron”
Sune Fahlgren, Linda I. Harris, Anders och 
Annelie Ringqvist, Göran Grahn
Årsmöteshandlingar tillgängliga

17 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”S:t Patrick” Jenny Arnerlöf

20 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Kampen mot ondskan”
Jenny Arnerlöf, Annika Ahlefelt, Laila Jo-
hansson, Johan Wallin

24 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”I musikens tjänst” 
18:30 Bibelstudium

27 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Guds mäktiga verk”
Anders Segersson, Jenny Arnerlöf, Anders 
Jonåker, Göran Grahn
Årsmöte efter gudstjänsten

31 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”En brobyggares vardag” Lena Bergström
18:30 Bibelstudium
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April
03 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Försonaren”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, Laila 
Johansson, Johan Wallin

07 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Påskfirandet på Jesu tid” Susanna Lindvall
18:30 Bibelstudium

10 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Vägen till korset”
Viktor Berméus, Jenny Arnerlöf, Kerstin och 
Göran Lostig

14 Skärtorsdag
17:00 Korsvägs-utställningen öppnas
19:00 Skärtorsdagen nattvardsandakt 
”Det nya förbundet”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn 

15 Långfredagen
10:00 – 17:00 Korsvägs-utställningen 
18:00 Gudstjänst
”Korset”
Jenny Arnerlöf, Carl Lagerqvist, Johan Wallin

17 Påsksöndagen 11:00
Gudstjänst

”Kristus är uppstånden”
Carl Lagerqvist, Jenny Arnerlöf, Göran Grahn

21 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”S:t Peter 120/140 år” Sune Fahlgren
18:30 Bibelstudium

23 Lördag kväll
Kulturnatt Stockholm

24 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Påskens vittnen”
Solveig Högberg, Linda I. Harris, Cecilia 
Thorngren, Göran Grahn

28 Torsdag 
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Upplevelser i Nordafrika” Gunnel Borden

19:00 Det goda samtalet
“Girig-Sverige” Samtal mellan 
Andreas Cervenka och Joel Halldorf

Maj
01 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Den gode herden”
Jenny Arnerlöf, Annika Ahlefelt, Johan 
Wallin

05 Torsdag 

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Jag var sjuk och ni såg mig” sjukhuspastor
Ann Schylander Cortes
19:00 Orgelkonsert

08 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Vägen till livet”
Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg, Cecilia 
Thorngren, Birgitta André

12 Torsdag 

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Kulturkrock” Anders Segersson
18:30 Bibelstudium

15 Söndag 11:00
Gudstjänst 

”Att växa i tro”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn 7



19 Torsdag 
12:00–15:00 Öppen kyrka
”Nu brister alla band, nu skapar livets Gud”
Våravslutning
18:30 Bibelstudium

22 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Bönen”
Anders Segersson, Sune Fahlgren, Laila 
Johansson, Johan Wallin

26 Torsdag 9:00
Kristihimmelsfärdsdag:  
Gökotta samling i Tegnérlunden

”Herre över allting”
Vi träffas i parken, där vi läser 
himmelsfärdsberättelsen, sjunger 
sånger och delar tankar. Ta med 
egen kaffe/frukostkorg.

29 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Hjälparen kommer”
Jenny Arnerlöf, Daniel Ardabili-Farshi, 
Kerstin Lostig, Göran Grahn

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

Gudstjänst med nattvard firas på söndagar
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Diakonipastor 
och trubadur

Vår församlings nya diakon 
heter Anders Segersson. Han 
kommer närmast från Imma-
nuelskyrkan, där han arbetat 
i 26 år. 
– Men jag tyckte diakonisats-
ningen i S:t Peter verkade så 
lockande, så jag kunde inte 
motstå möjligheten att pröva 
det här, förklarar han. 

Vid gudstjänsten den 27 mars välkomnas 
Anders in i uppdraget, men han har redan 
deltagit i en av våra lördagsvandringar. 

– Jag tyckte om vad jag såg. Det är något 
nytt, och tilltalande, att gå ut och möta 
människor som ni gör. 

Anders Segersson tillträder en projekttjänst 
på femtio procent, och exakt hur arbetet ska 
utformas, vet Anders förstås inte än. Men 
planen är att han ska arbeta tre dagar i veck-
an, varav två lördagar i månaden.

– Jag hoppas naturligtvis att kunna utveckla 
det diakonala arbetet på olika sätt och jag 
tänker börja med att träffa de olika grupper 
som finns i kyrkan och lära känna dem jag 
ska jobba med.

Reportaget fortsätter på nästa uppslag! 9



Pastor Jenny känner han litet sedan tidi-
gare, vilket underlättade beslutet att söka 
sig hit. 

– Det är ju viktigt att man trivs med dem 
man ska jobba med, att man drar åt samma 
håll, förklarar denne diakon som också är 
pastor. 

– Ja, jag går in i den här uppgiften som 
pastor med diakonal inriktning. Det är hit 
min inre resa fört mig. Det betyder att jag 
både har absolut tystnadsplikt och vigselbe-
hörighet. 

Han förklarar att han egentligen skulle vilja 
vara vigd till diakon också, vara dubbelvigd 
helt enkelt, men det går tyvärr inte. 
Samtidigt löper den diakonala omsorgen 
som en röd tråd genom Anders Segerssons 
liv. Att vara församlingspastor har han 
egentligen aldrig sett som sin uppgift.  

– Men, åtminstone förr, fanns inte så 
många ingångar om man ändå ville jobba i 
kyrkan. 
Och det ville han, uppväxt som han är i 
Missionsförbundet i en lantbrukarfamilj i 
södra Östergötland. 

– Jag var med i församlingsarbetet redan 
från början, både i söndagsskola, scouter 
och kör.

Anders bakgrund
Han gick med i församlingen 1970 och bör-
jade så småningom på Örebromissionens 
bibelskola, innan han anställdes som ung-
domsledare i sin hemförsamling. Kyrkan 
lockade alltså, men inte lantbruket, även

om han älskar djur och natur. Och att köra 
traktor. 

– Jag hade så många intressen, det fanns 
så mycket annat att prova, säger han och 
berättar att hans bror så småningom tog över 
jordbruket.

Själv bor Anders Segersson i Märsta sedan 
många år tillbaka, tillsammans med hus-
tru Lollo och de två barnen, Jona och Alva. 
Familjen är medlemmar i Sätunakyrkan, 
med rötter i Metodistkyrkan, precis som S:t 
Peters församling.  

Men vägen till Stockholm och till Imma-
nuelskyrkan har varit snirklig för Anders 
Segersson.

– Mitt första möte med storstan var när jag 
gjorde vapenfri tjänst på en förskola i Brand-
bergen. Det var verkligen en kulturchock i 
jämförelse med den fromma miljö jag kom 
ifrån.  
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År 1996 fick Anders tjänst som diakon på 
halvtid inom den internationella gemenska-
pen i Immanuelskyrkan. Han hade då ingen 
formell diakoniutbildning, men mängder 
av erfarenhet från sina tidigare uppdrag på 
behandlingshem. Och utbildningen fick han 
sedan parallellt med det diakonala arbetet, 
som så småningom flyttades över till den 
svensktalande delen av Immanuelskyrkans 
församling. 

Och nu är han alltså på gång till S:t Peter 
och S:t Peters diakoni. Välkommen till vår 
gemenskap, Anders! 

Text:  Annika Ahlefelt

Sen fortsatte Anders att prova sig fram, 
bland annat var han utbytesstudent i 
North Carolina, USA, innan han hamnade 
på pastorsutbildningen på Lidingö. 

– Efter ordinationen blev jag pastor i 
Mönsterås missionsförsamling. Det var 
förresten i Mönsterås som Carl Boberg 
skrev ”O, Store Gud”, men det vet du väl? 

Vägen till diakoni
Men att vara församlingspastor passar 
alltså inte Anders Segersson, så efter tre 
år kapade han banden, som han säger, 
och åkte ut i världen för att fundera över 
vem han egentligen var. När han kom 
hem började han som behandlingsas-
sistent på Emmaus behandlingshem för 
missbrukare i Norrtälje, och här blev han 
kvar i sex och ett halvt år. 

– Men jag brottades fortfarande med 
min kallelse och vem jag var. I jämförelse 
med de missbrukare jag mötte där hade 
jag vuxit upp i en skyddad verkstad. Det 
är väldigt svårt för sköra och utsatta 
människor att anpassa sig till våra kristna 
traditioner och lära sig våra sociala koder.
 
– Men det går faktiskt. Jag har sett det 
flera gånger. Det går att älska in utsatta 
människor i en församling. Och ju fler 
som finns runt dem, desto bättre går det.

Samtal och gemenskap, 
men också musik 
Anders både spelar och sjunger vid behov.
 
– Jag har ingen direkt utbildning i musik, 
men jag växte upp med Beatles och 
Sven-Ingvars och har sjungit sen jag var 
femton. Psalmverser kan vara lika viktiga 
som bibelord. Det är trots allt melodierna 
som finns kvar i den mänskliga hjärnan 
när talet försvunnit. 11



Årsmöte!

S:t Peters församling håller Årsmöte 27 mars, direkt efter gudstjänsten (ca 
kl 12:15) i kyrkan. Motioner skickas in senast 6 mars. Handlingarna finns till-
gängliga från och med söndagen den 13 mars.

För digital närvaro meddela pastorn@stpeterskyrka.se 

Hjärtligt välkommen! 
Susanna Lindvall, ordförande.

Vi har nu en Färdplan
I höstas jobbade församlingsstyrelsen 
med att ta fram en Färdplan – en sam-
manfattning av vad vi tillsammans vill 
åstadkomma i och genom vår verksam-
het under de kommande tre åren.  

Planen är strukturerad kring fem foku-
sområden med ett ledord som präglar 
våra mål och hur vi vill jobba för att 
uppfylla målen. 

Fokusområden med ledord är: 

Gudstjänst och bön - Tacksamhet 
Diakoni och mission - Trovärdighet 
Barn och unga - Tillsammans 
Undervisning och kultur - Tillit 
Fastighet och ekonomi - Tillgänglighet

Då den förhoppningsvis ska antas av 
årsmötet vill vi att så många som möjligt 
hinner att ta del av den och återkoppla 
tills dess. Den är två sidor lång och finns 
att läsa på församlingens hemsida under 
Aktuellt.

27 mars 
Årsmötet!  
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S:t Peter
Nytt!

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 kon-
serveringsåtgärderna 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.

 
S:t Peters församling och kyrka vill 
vara öppen ”24/7”, det vill säga 
dygnet om, veckan runt. Det är inte 
praktiskt möjligt för oss att ha dör-
rarna upplåsta hela den tiden. Öp-
penhet och en välkomnande atmos-
fär kan förmedlas på många olika 
sätt. Det hoppas jag vi kan mötas av 
och möta varandra med. Torsdagar 
är dock dörrarna upplåsta och kaffe-
pannan varm mellan klockan 12:00 
och 15:00.

Under våren pågår ett omväxlande 
och intressant program, med flera 
gäster som vi inte mött tidigare. Vi 
får möta berättelser och erfarenhet-
er utifrån vida världen. Vi kommer 
också att få höra om de nära mötena 
hos doktorn eller bland dem som 
lever på samhällets skuggsida. Vi får 

höra om vad som hände för 2000 
år och 140 år sedan, men också mer 
om dagsaktuella händelser.

Från klockan 12:00 serveras kaffe 
och smörgås. Klockan 13:00 delar 
föreläsaren sina erfarenheter med 
oss. Allt detta under förutsättning 
att pandemi och smittspridning inte 
lägger hinder i vägen.

I kalendariet på sidorna 6–8 finns 
uppgifter om programmet varje 
vecka. I ”Veckobrevet” får du den se-
nast informationen. Tag också med 
dig programblad om Öppen Kyrka 
och sprid till andra. 

Välkommen!

Öppen kyrka på torsdagar 12:00-15:00
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Kulturnatt i S:t Peters kyrka – 120 år!
Lördag 23 april 18:00 - 24:00

• Föredrag om kyrkobyggnadens historia
• Guidade turer i kyrkan 
• Musik av Olof David Åhlén 
     och Brenda El Rayes
• Servering 

Lödahshänget
(För unga i S:t Peter)

Tre lördagar under vårterminen satser 
vi på att hjälpa till i mackfabriken. Datu-
men är: 12/2, 12/3 och 23/4 och tiden 
är 16:00–21:30. Vi börjar kl 16 med att 
hjälpa till att göra mackor, och så fort vi 
är klara börjar vi med någon spännande 
aktivitet såsom spelkväll, pingisturnering, 
lekar med fokus på riktigt gött häng! Vi 
avslutar med en andakt i församlingssalen. 

Tagga igång för the next big thing som äger 
rum den 14/5. Equmenia S:t Peter kom-
mer att berätta vad som kommer hända på 
lödahshänget den 23/4. Meet your dome, 
PewPeewPeeeeew!

                       Lödahshänget vill vara en trygg plats mitt i stan där du som tonåring kan
                            träffa nya kompisar, ha roligt, hänga och få möjlighet att prata om livet och
                            tron.
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Församlingsnytt
Avlide n
Rune Kors wing 2021-12 -17

Ut f lyt tade
Mark u s F rede nwal l  2022 - 01- 01
Emelie  F rede nwal l  2022 - 01- 01

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

Pa stor med diakonal  prof i l  ( f r  1  apr i l)
Ande rs S ege rsson
diakoni@st pete rsk yrka. se

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

Församlings mu s i ke r
Vakant

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

Ku lt ur -  o c h s t udie ve rk s am het 
sk e r i  s amarb ete me d  
s t udie f örbundet Bl ida

Några timmar av din tid kan göra skillnad för andra – och för dig. S:t 
Peters Diakoni gör varje lördagseftermiddag smörgåsar och te/kaffe som 
sedan delas ut till hemlösa och andra utsatta i Stockholms innerstad. 
Volontärer kan hjälpa till i ”Mackfabriken” i kyrkan kl 16:00–18:30 eller 
med ”Vandringen” kl 19:00–21:30 som är en uppsökande verksamhet. Nya 
volontärer får en introduktion i uppdraget. 

Läs mer om arbetet och våra grundprinciper och frivilligpolicy på www.
stpeterskyrka.se/diakoni. Registrera ditt intresse till vår kontaktperson 
Sune Fahlgren, mobil 070-8147130.

Hej Nate!
Ett nytt  ansikte i  kyrkan.

- Hur fick du kontakt med 
S:t Peter?
Jag googlade ”Methodist 
church Stockholm” och 
tog mig dit en fin söndag. 
- Du forskar om språk. 
Nämn något du upptäckt 
om hur stockholmare 
pratar?
–Standardstockholmska 
har i dag ganska många 
drag från 80-talets ”rinke-
bysvenska”. Exempelvis är 
den mycket mer staccato-
artad än den var för trettio 
år sedan. Däremot har 
dagens ”förortssvenska” 
växt längre ifrån både 
standardspråket och 
80-talets rinkebysvenska. 
Den här utvecklingen 
liknar hur ”ekensnack” 
sakta kom in i stockholm-
skan efter den industriella 
revolutionen.
- Vad tycker du är bäst 
med våren? 
-Ljuset! Och allt mindre 
griniga stockholmare.

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

Bli volontär.Du behövs!

Födel sedagar
Gunnar Wick man 13 ma rs 80 å r
Mot unde Bowe n 26 ma rs 85 å r
Sune Fahlgre n 4 apr i l  70 å r
Ke rst in Hi ldingstam 5 maj 75 å r
Eva Bäcklund 11 maj 85 å r


