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Kom, ungdom, och stanna!
Kom, sommar, och bli kvar!
  Erik Axel Karlfeldt

S:t  Peters f örsamling 1  juni–4 september 2022



Våren väcker upp oss, och det i samma takt 
som naturen börjar slösa med sin växtlighet, 
dofter och färger. Sedan hösten växlar vi ner, 
som om vi går med björnarna i ide, ända 
fram till ljusets återkomst i februari och när 
värmen kommer i april och maj.

Trots denna glädje över sommarens an-
komst har jag i vuxen ålder haft svårt för att 
reservationslöst öppna mina sinnen, när allt 
detta händer. Det finns ett stråk av smärta 
som inte låter sig förklaras. Men jag känner 
igen den i Evert Taubes beskrivning av alla 
vuxna, som har så förtvivlat svårt att se och 
ta emot sommaren. 

Taube skildrar detta i sången ”Här är den 
sköna sommar”. Verserna innehåller ursäk-
ter och bortförklaringar av alla de slag.

Är problemet att jag har tappat bort förmå-
gan att leva i nuet? Att jag lever för mycket 
i gamla minnen och har behov av att ha 
kontroll och en plan för framtiden? 

Så blir min bön ändå till slut att jag ska få ta 
emot nåden, att sänka kraven och inte tillåta 
alla ”borden” som det redan finns alldeles 
för mycket av i mitt liv. För egentligen vill 
jag göra precis som Karin gör i slutklämmen 
i Taubes visa:

Då sprang jag över ängen 
där mandelblom står
och jag ser den lilla Karin, 
till brunnen hon går.
Och då ropar hon till mig, 
ja, på blommande stig:
– Se, här är den sköna sommaren 
som jag har lovat dig!

Anders Segersson
Pastor med diakonal inriktning 

Vad gör vi med sommaren, kamrater?

S:t Pete rs f örsamling är 
e n del av Equme niak yrkan 
och har f unnit s i  c e nt rala 
Stockholm sedan slutet av 
1800 -talet.  Vi har e n öve r t y-
gel se om at t v i kan vara med 
och s pr ida Gud s r ike 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:  

Solveig Högberg, Ynglingavägen 20 
A, lgh 1203, 177 57 Järfälla, Telefon: 
070-6601629

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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Sommaren 

i S:t Peter

Under sommaren återupplivar vi vännskapens stig 
med ett sommarsamarbete med Norrmalmskyrkans 
församling. Under sex veckor kommer vi att turas om 
att vara värd och välkomna varandra till sommarguds-
tjänster präglad av gästfrihet och samarbetsglädje.

För mer information om dessa söndagar kolla kalenda-
riets uppslag på sidor 4–5. 

Norrmalmskyrkans adress är: Norrtullsgatan 37 (på 
hörnet vid Frejgatan). Närmaste T-bana stationen är 
Odenplan.

Sommaren är värme, glädje, njutning och en tid då 
vi kan sträcka på oss efter vinterns kurande. Livet 
växer och är som vackrast. 

På söndagen efter Midsommar vill vi i S:t Peter ge 
så många som möjligt chansen att umgås vid en 
grillkväll efter en gudstjänst ute i det fria på norra 
Färingsö. 

På friluftsgudstjänsten som Jenny och Anders 
Arnerlöf inbjuder oss till i sin trädgård hoppas vi 
omfamnas av sommarsolen. Oavsätt väderleken 
kan vi skapa goda minnen på en dag när vi får vara 
omsluten av Guds kärlek, naturens växtlighet och 
glädjen att möta varandra mitt i skapelsens under. 

Se kalendarieuppslaget för vägbeskrivning. 

Åker du bil? Kanske kan du plocka upp andra vid 
Brommaplan på väg ut. 

Frågor? Kontakta pastor Jenny.

Utflykt till Färingsö
26 juni 15:00

Sommar i staden!
S:t Peter och Norrmalmskyrkan
3 juli –7 augusti

Foto: Tim Photoguy
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En oas under sommaren!

Juni
05 Söndag 11:00
Pingstgudstjänst

”Den heliga Anden”
Jenny Arnerlöf, Vlad-Constantin 
Visenescu

12 Söndag 11:00
Gudstjänst 

”Gud – Fader, Son och Ande”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, Sommar-
kör

19 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Vårt Dop”
Anders Segersson, Johan Wallin

26 Söndag 15:00
Friluftsgudstjänst med grillkväll

”Den Högstes profet”
Jenny Arnerlöf, Blanka Hillerud

Friluftsgudstjänst med grillkväll 
firas i Arnerlöfs trädgård
på Färingsö

 
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 gudstjäns-
ten blir det grillkväll i trädgården. 

Juli
03 Söndag 11:00
Gudstjänst i Norrmalmskyrkan

”Förlorad och återfunnen”
Sune Fahlgren, musiker från 
Norrmalmskyrkan

10 Söndag 11:00
Gudstjänst i S:t Peters kyrka 

”Att inte döma”
Predikant från Norrmalmskyrkan, Anders 
Segersson, Göran Grahn

17 Söndag 11:00
Gudstjänst i Norrmalmskyrkan

”Sänd mig”
Solveig Högberg, musiker från 
Norrmalmskyrkan
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24 Söndag 11:00
Gudstjänst i S:t Peters kyrka 

”Efterföljelse”
Predikant från Norrmalmskyrkan, 
Gunnil Korswing, Johan Wallin

31 Söndag 11:00
Gudstjänst i Norrmalmskyrkan
”Jesus förhärligad”
Jenny Arnerlöf, musiker från 
Norrmalmskyrkan

Augusti
07 Söndag 11:00
Gudstjänst i S:t Peters kyrka

”Andlig klarsyn”
Predikant från Norrmalmskyrkan, Jenny 
Arnerlöf, Johan Wallin

10-14 augusti kyrkokonferensen 
i Vårgårda

14 Söndag 11:00
Gudstjänst 

”Goda förvaltare”
Solveig Högberg, Johan Wallin

21 Söndag 11:00
Gudstjänst 

”Nådens gåvor”
Sune Fahlgren, Anders Segersson, Johan 
Wallin

25 Torsdag 19:00
Det goda samtalet

28 Söndag 11:00
Gudstjänst 

”Tro och liv”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin

September
04 Söndag 11:00
Samlingsgudstjänst

”Friheten i Kristus”
Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg, Sune 
Fahlgren, Johan Wallin

Veckobrev
För tankar kring kommande söndagens 
tema och aktuell information om vad 
som händer i S:t Peter, se Veckobrevet 
som sänds ut varje onsdag till din epost-
låda. 

Vill du ha detta brev, kontakta pastor 
Jenny, pastorn@stpeterskyrka.se

Tillsammans i bön 
Bönekalender i S:t Peters församling, 
sommaren 2022

”Be om och om igen!” Det är uppmaning-
en i ett breven till de kristna i Thessalo-
nike (1 Thess 5:17). Samma uppmaning 
ger vi varandra i S:t Peter. För att kunna 
göra det i praktiken har vi uppdaterat vår 
bönekalender där vi morgon och kväll har 
konkreta böneämnen. Denna bönekalen-
der finns på hemsidan (www.stpeterskyr-
ka.se) och på tryckta blad som du kan 
hämta i kyrkan. 

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. 
Bulta, och dörren ska öppnas för er. 
                                                     (Matt 7:7)
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Kyrkokonferensen - 
en tudelad affär

Den 10–12 augusti håller Equmeniakyrkan en 
digital konferens, den 12–14 augusti fortsät-
ter mötet på plats på Tånga Hed i Vårgårda. 
Anledningen att man gjort så här är tidsbrist, 
både från kyrkans sida och ombudens, men 
också de goda erfarenheterna av de två senaste 
årens digitala konferenser, berättar Rebecka 
Hellqvist, projektledare för kyrkokonferensen. 
– Men vi vill också ses på riktigt, vilket är 
något många saknat de senaste två åren. Så 
det här är det bästa av två världar. Alla, både 
ombud och intresserade, kan följa de digitala 
sändningarna på VoteIT, ett digitalt verktyg 
som går att hitta på Equmeniakyrkans hem- 
sida. 

Varje församling har rätt att skicka två ombud 
till konferensen. Större församlingar får skicka 
fler. Från St Peter deltar vår pastor Jenny 
Arnerlöf och Daniel Ardabili-Farshi, som alltså 
åker till Vårgårda för de sista konferensda-
garna. Att det nu återigen blir konferens just 
där, beror på partiledarutfrågningarna som 
Equmeniakyrkan håller tillsammans med 
Vårgårdabygdens församlingar. De hålls också 
i Tångahallen under och efter konferensen. Att 
vara på samma plats sänker hallhyran, och de 
som vill kan stanna kvar efter mötet och lyssna 
på utfrågningarna.

Under själva konferensen blir det förhand-
lingar på lördagen – både i plenum och med 
konsensusmetoder. Blir man inte färdig, 
fortsätter man på söndagen. Även dessa 
förhandlingar går att följa för oss icke-om-
bud, men nu på Equmeniakyrkans You-tube 
kanal. 

Men det blir förstås också en massa trev-
ligheter som går att följa på You-tube: 
inledningsgudstjänst på fredagskvällen, 
internationell gudstjänst med förbön för 
missionärer på lördagen och ordinations-
gudstjänst på söndagen. 

                                                    Annika Ahlefelt
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Här påbörjar vi en liten ordbok som aktu-
aliserar S:t Peters verksamhet bland hem-
lösa och andra utsatta. Den har gjorts av 
föreningen Ny Gemenskap (grundad 1968), 
som har lång erfarenhet av socialt arbete. 
År 2003 gav de ut bildboken ”UTANFÖR”. I 
den finns en ordlista med 22 olika begrepp 
som utsatta förklarar utifrån sin verklighet 
och som de har lång erfarenhet av. Varje ord 
ger oss därför perspektiv – som vi kanske 
saknar – om hur det är att leva utanför sam-
hällets skyddsnät. 

Vi har fått tillåtelse av Ny Gemenskap att 
publicera ”Orden” här i Kyrkbladet. Här 
kommer de första fyra orden.

Arbetslös
Saknar arbetslivets rytm, arbetskamrater; 
arbetstillfredsställelse och semester. Pensi-
on. Sjukpension. Förtidspension. Ålderspen-
sion. Utmanövrerad för alltid. Borde vara 
en trygghet, men blir en fattigdomsfälla, ett 
sätt att inte längre platsa för vård. Samhället 
ställer ju upp med en avi varje månad.

En rimlig 
önskan
Man söker efter
tryggheten i form
av mat, värme och
någonstans att bo för 
natten. Ett ställe där man 
kan sova tryggt utan risk för att bi rånad, 
antastad eller väckt av någon som börjar 
skrika och leva f-n. Och man vill ha något 
som lindrar nöden.

Fattig
Jag äger det jag bär med mig. Kläderna 
byter jag emellanåt på Stadsmissionen, Ny 
Gemenskap eller Frälsningsarmén. Får nya 
begagnade kläder och då äger jag dem – ett 
tag. Man kan inte bära sig så mycket. Hittar 
man någon bra möbel i en sopcontainer kan 
man inte äga den. Var ska man förvara den?

Kriminalitet
Ett ord med begränsat värde när nöden är 
som störst.

Ordlista för diakoni
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S:t Peter
Nytt!

Var med i insamlingen …

till restaureringen av Olle Hjortzbergs altar-
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”.



Församlingsnytt
Födel sedagar
Johanna Holmdahl 4 juni 40 år
Mar ia Helande r  5 juli  50 år

Utgångna
Ruth S ege rbe rg 
Luka s S ege rbe rg
Adam S ege rbe rg
Be njamin S ege rbe rg

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

Pa stor med diakonal  inr i k t ning
Ande rs S ege rsson
073 - 600 56 09
diakon@st pete rsk yrka. se

Församlings mu s i ke r  
Vakant

St yrel se n s ordf örande
S olve ig Högbe rg
070 - 660 16 29
ordforande@st pete rsk yrka. se Kult ur-  oc h s t udie ve rk-

sam het ske r i  samarbete 
med s t udief örbundet 
Bl ida

Din gåva 
 behövs!

Din gåva behövs för att 
kunna skapa och utveckla 
S:t Peters verksamhet. Du 
kan lita på att pengarna 
förvaltas med ansvar och 
ekonomisk integritet. 

Vill du bli regelbunden givare gör du det enklast 
genom att teckna ett autogiro via din bank där du 
bestämmer vilken summa du vill ge till församlingen 
varje månad. Församlingens plusgiro: 57600-9. 
Swish: 123 390 86 88

Gud välsigne dig och din gåva!

Hej Arvid!
Killen vid bi ldbordet.

Hur kom du till S:t Peter?

– Jag följde med pappa på 
gudstjänster och diakoni-
vandringar. Det finns en 
särskild stämning i för-
samlingen som jag gillar.
 
Ibland sköter du live- 
sändningarna från kyrkan. 
Vad har det lärt dig?

– David har lärt mig 
tekniken och bildkom-
position, men så har jag 
också lärt mig mer om 
gudstjänstens struktur. 

Ge ett förslag på vad S:t 
Peter kan göra för unga!

– För att locka unga i 
området bör det finnas 
verksamhet som läxhjälp 
och kurser i musik, sång, 
media etc. I kombo med 
roliga aktiviteter kan det 
locka oss unga.

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


