
O mänsklighet,
ställ dörr´n på glänt!

S:t  Peters f örsamling 27 november–5 febr uar i  2023

Kyrkbladet

Ljus av ljus
Sann Gud. Sann människa



När höga energipriser uppmärksammades i 
början av hösten, informerade flera kom-
muner om minskad julbelysning. Själv gillar 
jag inte överdådigt julpynt, men det kändes 
sorgligt att tänka sig en nedsläckt advent 
och jul. Men så erinrade jag mig vad en poet 
föreslog för några år sedan: Släck ner de 
mindre ljusen som distraherar i advent så att 
du får en innehållsrik väntetid i mörker. 

Finns det rikedomar att upptäcka i mörkret? 
Kan vinterns mörker bli en välsignelse? Jag 
förstår om du inte spontant ropar ”Ja!”. 
Mörkret har en förhöjande inverkan på våra 
sinnen och känslor. Udda ljud låter mer 
suspekt. Oro och rädslor verkar öka expo-
nentiellt. Även vår längtan efter ljus blir mer 
påtaglig när det är mörkt utomhus. 

Ögon som har vant sig vid mörker har lättare 
att identifiera ljuskällor. Kanske är det även 
så för vårt inre öga? I mörker ser vi klarare 
vad vi älskar och vad vill skydda. Vi blir 
medvetna om vårt alla djupaste behov: Gud. 
I detta finns mörkrets unika förmåga att 
förmedla gudomlig välsignelse. 

”Välsignelse” är ett av stororden i kyrkan, 
men förstår vi egentligen vad det betyder? 
Många likställer välsignelse med välstånd 
och lycka. Men det är för lite. Guds välsig-
nelse är en kraft som omfamnar vår sårbar-
het och förvandlar oss till Guds gåvor till 
varandra. Den tar gestalt i gemenskaper, 

där vi kan dela högt, lågt och allt däremel-
lan med varandra. Välsignelse begränsar 
sig dock inte till gemenskapen där den tar 
gestalt! Den bärs ut i världen till andra sam-
manhang där den främjar frid, fred, godhet 
och tillit i världen. Guds välsignelse är den 
ursprungliga gåvan som fortsätter att ge.

I detta kyrkblad kan du läsa om källor till 
ljus och välsignelse i vintermörkret. Jag vill 
inbjuda dig att utforska julens viktigaste 
ljus: Jesus Kristus. Advent är en bra tid att 
tålmodigt försöka vänta i mörkret på julens 
ljus som i adventstiden inspirerar oss att 
kasta av försiktighet och hoppas på större 
saker – på mer än vad som är möjligt för 
människor.

Med önskan om ett välsignat jul och nyår!
Pastor Jenny

Mörkrets oväntade välsignelse

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:  

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 



Equmeniaföreningen i S:t Peter utlyser 
                årets Pepparkakstävling!

Baka och dekorera Stockholms sötaste änglakör!

Forma och dekorera din egen pepparkaksänglakör eller hämta en grundsats med 
pepparksänglar i S:t Peters kyrka, före eller efter gudstjänsten en söndag i advent. 

Senast den 23 dec ska ni ha sänt in ett eller flera foton på dina änglar till: 
pastorn@stpeterskyrka.se

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

Första pris: Två biobiljetter, Andra pris: Ett presentkort i bokhandel.

Var med på Equmenias Julkul: 
pepparkaksverkstad för alla åldrar!

 Lördag 17 december 18:00 (efter Mackfabriken).

Tävlingens tema: 
Änglar till krubban!
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Mån den 12 december 19:30
”Goder afton i advent”
Luciakonsert  med Kammarkören 
Cantare 
Ordinarie pris:  200kr
Student/pensionär: 150kr
Barn under 12 år: Fri  entré
Bil jetter:  bi l letto.se

Ons den 14 december 19:00
”Julkonsert med Damkören SALT”
Klassiska jultoner i  nya,  spännande 
arrangemang och våra moderna vinter-
favoriter
Ordinarie pris:  150kr+serviceavgift
Bil jetter:  www.damkorensalt .se

Julkonserter i S:t Peter

Jul i Gemenskap är Stockholms största 
julfirande som är öppet för alla. 
Här bjuds det på julmat, julspel, julklapps-
utdelning, gudstjänst och såklart gemen-
skap. 

Vill du hjälpa till? Kontakta Pastor Anders: 
diakon@stpeterskyrka.se, 0736-005609

Jul i Gemenskap 2022
Det här händer i Immanuelskyrkan:

Julafton - Jultallrik  kl. 17-21
Juldagen - Jultallrik. Kl 17-21
Annandagen - Julgröt  kl. 17-21

I år är S:t Peter med bland arrangörerna!
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Tors den 15 december 19:00
”Bon Xmas” 
Bon Coeurs julkonsert med snöflingor från 
väst” Dirigent: Curt Hedlund, Piano: Olov 
Olofsson
Ordinarie pris:  200kr
Ungdom:  100kr
Barn:  Fri  entré
Mingel  efteråt  t i l l  s jälvkostnadspris

Mån den 19 december 19:00
”Julkonsert med Damkören SALT”
Klassiska jultoner i  nya,  spännande 
arrangemang och våra moderna vinter-
favoriter
Ordinarie pris: 150kr+serviceavgift
Bil jetter:  www.damkorensalt .se

Foto: Andreas Greén



Det Goda 
samtalet

Torsdag den 26 januari kl 19:00

Vårterminens samtalserie börjar med ett samtal kring den 
nyutkomna romanen Dödshjälparen av Peter Strang 
som är cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid 
Karolinska institutet och PKC (Palliativt kunskapscentrum). 
Samtalsledare blir journalisten Lisbeth Gustafsson.

Stöd församlingens mission i 
Det heliga landet och Moçambique. 
Märk din julgåva med ”mission”.

Sira-skolorna i Betlehem och Jeriko ger special-
undervisning för barn mellan 6 och 12 år med 
inlärningssvårigheter. Läs mer på www.sira.se.

Sedan början av 1980-talet har församlingen stött mis-
sion i Moçambique. Stödet gäller ett barnhem i Cambine 
och sjukhuset i Chicuque.

5

Vi fortsätter här med ytterligare ett par ord 
som hemlösa och andra utsatta förklarar på 
sitt sätt.

Självförakt
Mitt eget självförakt är den oändliga rygg-
säck som jag ständigt bär med mig och stän-
digt fyller på med nya misslyckanden.

Tänderna
Tänder ramlar ut. Ett tecken på utslagning 
är att ”soppa är lättare att äta än köttbitar”. 
Man slutar le, för om man ler syns det.

Psykisk ohälsa
Kan vara samhällets svek, att inte ställ upp 
för alla som är sjuka och mår dåligt.

Informell ekonomi
Livsavgörande förutsättning: tigga, plocka 
burkar, stjäla, lura någon, byte grejer, köpa 
och sälja saker – och mig själv. Är detta 
informell ekonomi?

Missbruk
Alkohol, tabletter, narkotika, ja allt som kan 
dämpa ångest eller ge en stunds välmående. 
Vi kan kalla det självmedicinering. 

Ordlista för diakoni

Foto: Yanan Li



Vi firar tillsammans
advent, jul och trettondagstid

November
27 Söndag 11:00
Gudstjänst – Första  advent
”Ett nådens år”
Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren, Birgitta 
André, körensemble. Blåsinstrument: Carl 
Lagerqvist och Astrid Thornros.

December
01 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka – Ny i stan
18:00 På Spåret

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

08 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka - Adventsfest
18:00 På Spåret

11 Söndag 11:00
Gudstjänst – Tredje advent
”Bana väg för Herren”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, Johan 
Wallin.

Se s.4 för information
om konserter i kyrkan

17 Lördag 18:00
Julkul Pepparkakverkstad

18 Söndag 11:00
Gudstjänst – Fjärdje Advent
”Herrens moder”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, körensemble.

25 Söndag 11:00
Juldagens gudstjänst
”Jesu födelse”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn.

Januari
01 Söndag 11:00
Nyårsdagen – 
Förnyelsegudstjänst
”I Jesu namn”
Solveig Högberg, Johan Wallin

08 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesu dop”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, Johan 
Wallin.

12 Torsdag
18:30 Församlings forum: En samling för 
alla: en kväll kring HBTQI frågor.

6



  Ekumeniska böneveckan
 Gör det goda, sträva efter rättvisa

15 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Livets källa”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, 
Laila Johansson.

19 Torsdag
18:00 På Spåret

22 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesus skapar tro”
Mikael Arnqvist, Solveig Högberg, Catherine 
Skagstedt, Carl Lagerqvist.

26 Torsdag
12:00-15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet 

29 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Jesus skapar tro”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin.

Februari
05 Söndag 11:00
Gudstjänst 
”Uppenbarelsens ljus”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, Johan 
Wallin.

Ekumeniska böneveckan
Världens största ekumeniska manifesta-
tion infaller 18-25 januari varje år och firas 
i sammanlagt 120 länder.

Söndagen i böneveckan, som i år är den 22 
januari, firas oftast en ekumenisk guds-
tjänst med lokala församlingar. Det är en 
tradition med rötter i mitten av 1800-talet 
då Evangeliska alliansen började med en 
protestantisk bönevecka. Även vi kommer 
att fira en ekumenisk gudstjänst med Adolf 
Fredriks församling då deras präst Mikael 
Arnqvist predikar. Bön förenar oss. 1966 
blev Böneveckan ett gemensamt projekt 
för Katolska kyrkan och Kyrkornas världs-
råd. Så är fortfarande fallet, men numera 
framställs materialet av lokala ekumeniska 
grupper från olika delar av världen.

Nästa gång, i januari 2023, är det Minne- 
sotas kristna råd som förberett materialet 
och valt temat: ”Gör det goda, sträva efter 
rättvisa” (Jesaja 1:17). 

I sin introduktion till temat skriver rådet 
att profeten Jesaja levde i en tid som präg-
lades av skriande orättvisor, med stora 
skillnader mellan fattiga och rika. En tid 
som på många sätt liknar vår egen.

Mer finns att läsa på Sveriges kristna råd, 
SKR hemsida www.skr.org.
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Församlingsnytt
Födel se d aga r
Ande rs Ringqvi st  23 jan 65 år
Avl iden
El s-Mar ie Häggbe rg 2022 - 09 -14
Ny me d lem
L ai la Johan sson
Ut f ly t t ad
Li sbeth Sundfel t
G e r t  Lind

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  
Johan Wal l in
mu s i k@st pete rsk yrka. se

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 
Bi lda

Tack för din gåva till 
Altartavlan!

Altartavlans framtid är nu säkrad! I början 
av november restaurerade konservatorer 
från Stockholms Målerikonservering AB 
den altartavla som Olle Hjortzberg skapade 
1925. Den har nu även fått en konserverande 
behandling. Altartavlan hade kraftiga 
färgresningar, men konservatorerna har nu 
fixerat verket åter till putsväggen.

Motivet är Kristi liv från födseln i stallet i Betlehem till den tomma graven i
Jerusalem. Den centrala bilden är den korsfäste Kristus tillsammans med
soldater, lärjungar och Maria. Konstnärens sätt att framställa änglar är
annorlunda än de nu vanliga bilderna på änglar.

Restaureringen har möjliggjorts genom ett bidrag från Länsstyrelsen, 
men det täcker inte hela kostnaden. Därför fortsätter vi insamlingen till 
restaureringen. Din gåva behövs. Församlingens plusgiro: 57600-9. Swish: 
123 390 86 88. Skriv: Altartavlan

Hej Johan!
Organist  i  S:t  Peter

- Vad gör en organist när 
det inte är gudstjänst?

Då arbetar jag med 
musikplanering, övning, 
instrumentunderhåll, 
komposition och arrang-
ering.

- Föreslå din favoritpsalm 
och ett musikverk till För-
sta advent!

Inga sensationella nyheter 
här: ”Bereden väg för Her-
ran” och ”Hosianna, David 
son”. Körverket ”Advent” 
av Otto Olsson tycker jag 
är fantastiskt.

- Vad tycker du präglar 
gudstjänstlivet i S:t Peter? 

Församlingen uppvisar 
en bred verksamhet, med 
mycket diakonalt arbete. 
All typ av musik går att 
framföra. Extra kul att 
den fina läktarorgeln är 
renoverad.

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


