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Vårens tid präglas av förändring och förny-
else. De fyra tydliga årstiderna har program-
merat oss att återkommande längta efter 
något nytt och oväntat. En ny studiecirkel, 
podcast eller musikgenre är ofta tillräckligt 
för att stilla vår hunger efter nya tankar och 
intryck. Även ett nytt klädesplagg, en ny 
frisyr eller en resa till ett nytt resmål kan 
skänka glädje och känsla av ny lust.

Men vad gör vi om våren slår ut i blom, 
men inombords är allt som förut? Vad gör 
vi när vi fastnar i en nostalgisk längtan efter 
”gamla goda tider” (som aldrig var så pro-
blemfria som vårt minne vill få oss att tro)? I 
det läget blir nya resmål och nya kläder lika 
ineffektivt som försök att bota cancer med 
ett plåster.

I sådana låsta lägen är det viktigt att minnas 
och på nytt ta till sig att Gud – som är ”så
uråldrig och så ung” – har monopol på att 
förnya världen och människors liv. Gud har 
inte övergett världen, utan Gud är aktiv och 
vill göra något nytt i våra liv. Gud hjälper 
oss att leva i nuet på sätt som föregriper den 
goda framtiden som kommer.

När vi på norra halvklotet har vårtider så 
lyfter kristna över hela jorden fram de unika
händelserna som skedde i Jerusalem för 
nära 2000 år sedan. Jesus av Nasaret bar 
hela världens öde inom sig och uppenbara-

des som Jesus Kristus. Detta var verkligen 
en otippad händelse som släppte fri en ny 
kraft i världen. Uppståndelsens kraft är 
alltjämt förnyande och framtidsinriktad. 
Och det är en kraft som bäst upptäcks och 
utforskas tillsammans med andra.

I detta Kyrkblad hittar du många möjlighe-
ter att ansluta dig till något nytt i vårens tid. 
Det finns tillfällen då du kan möta andra i 
samtal eller vara med i en studiecirkel (Öp-
pen kyrka och På spåret). Det finns också 
möjligheter att komma till samlingar, där 
man kan vara anonym och spana (Det Goda 
samtalet eller varför inte en Söndagsguds-
tjänst).

Välkommen till en ny och förnyande vår i S:t 
Peters kyrka!

Pastor Jenny

I vårens tid

Jenny Arnerlöf 
Pastor i  S:t  Peter

Foto: Natanael  Gindemo

S:t  Peters f örsamling är 
en del  av Equmeniak yrkan 
och har f unnits  i  cent rala 
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gel se om at t  v i  kan vara med 
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Susanna
Anteckning
"I" borde flyttas ner till raden under



I vår fortsätter programserien ”Det goda  
samtalet” som en författarscen i Stock-
holm. Programmen genomförs i  samver-
kan med Föreningen Valv och  
Studieförbundet Bilda. 

Det Goda 
samtalet

Torsdag den 13 april 19:00
”Stränder in mot ljuset” 
Samtal mellan poeten Ylva Eggehorn och teolog Susanne 
Wigorts Yngvesson om ”trons språk för vår tid”. 

 

           Torsdag den 4 maj 19:00
            ”Hur vi levde den gudomliga komedin om Sverige” 
               Samtal med Niklas Ekdal.  
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Torsdag den 23 mars 19:00
”Den förbannade optimisten” 
Samtal mellan tre författare, Henrik Arnstad, Ola Lars-
mo och Joel Halldorf  om den svenska välfärdsstadens 
historia och nuläge. 



Gå vägen till Korset - tolv stationer!
Mycket händer på Stockholms gator just nu. Under ”Stilla veckan” har vi 
glädjen att visa upp en speciell konstutställning på gatorna utanför kyrkan. 
Installationen är en hjälp att påminna oss och vår omgivning om vad Gud 
har gjort genom Jesus Kristus lidande och död, så att vi också kan ta till oss 
djupet av påskens glada budskap.

Utställningen består av tolv symbolrika verk av konstnären Scott Erickson. 
Håll utkik på kyrkans fasad under stilla veckan! 

Så att vädret inte blir ett hinder är det möjligt att se hela utställningen i kyrk-
salen från 12:00 fram till kvällens nattvardsandakt 18:00 på Skärtorsdagen. 

Se hela utställningen med meditationer torsdag 6 april mellan 
12.00 - 18:00 

Stilla veckan 2023
Stationer på gatan
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med Roy-Frode Løvland
Roy-Frode hade sina gymnasieår i 
Stockholm och S:t Peters kyrka. Nur är 
Roy en 52-årig lärare, musiker och präst. 
Han bor i Nord-Norge tillsammans med 
sin familj och jobbar i Metodistkyrkan 
på Finnsnes.

Lördag – 25 mars
17:00 ”Var är du?”
Några tankar om förekommande nåd, helgelse och Skaparens ärliga fråga 
till oss idag. Andligt föredrag och samtal. Servering.

19:00 Sånggudstjänst – ”Det djupaste i mig”
Roy-Frode är också låtskrivare och musiker.

Söndag – 26 mars
11:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan av Roy-Frode Løvland.
Kyrkkaffe och intervju av helgens gäst.

Om kristen tro och kristet liv idag 

Temahelg i S:t Peter
25-26 mars 
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Den 25–26 mars hälsar vi alla 
välkomna till en mycket intressant 
helg kring några centrala teman i 
metodistisk tradition. 
Vi har förmånen att få besök av 
Roy-
Frode Løvland som är metodist-
präst i Nord Norge. Han kommer 
hålla ett föredrag på lördagen och 
predika på söndagen. På lördags-
kväll blir det också en sångguds-
tjänst.

Varmt välkommen!

Susanna
Anteckning
Hela namnet borde vara på samma rad



Möt en ny vår i S:t Peter
Februari
05 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Uppenbarelsens ljus”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, 
Johan Wallin

09 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
“Universum är så vackert” Annika Ahlefelt
18:00 På spåret

12 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Det levande ordet”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, 
Cecilia Thorngren

16 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Psalm och sång”
18:00 På spåret

19 Söndag 11:00
Fastlagsgudstjänst

”Kärlekens väg”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, 
Laila Johansson

23 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Med musiken som livsledsagare” Johan 
Wallin
18:00 På spåret

26 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Prövningens stund”
Solveig Högberg, Göran Grahn
Deadline för motioner till årsmötet

Mars
02 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Vardagsliv i USA på 70-talet” Gunnel Borden

05 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Den kämpande tron”
Jenny Arnerlöf, Anders Segersson, 
Johan Wallin

09 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”En EHS students upplevelser” Carl 
Lagerqvist
18:00 På spåret

12 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Kampen mot ondskan”
Elaine Lindblom, Jenny Arnerlöf, Göran 
Grahn, Anders och Anneli Ringqvist

16 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Handikapp-Center, för barn, i Riyadh” 
Gunnil Korswing
18:00 På spåret
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19 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Livets bröd”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, Sångare från 
Damkören SALT
Årsmöte direkt efter gudstjänst!

23 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Vi gratulerar och ställer till med fest”
19:00 Det Goda samtalet

Helg i metodistisk anda med 
Roy-Frode Løvland

25 Lördag
17:00 ”Var är du?” Andligt föredrag
Servering
19:00 ”Det djupaste i mig” Sånggudstjänst

26 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Guds mäktiga verk”
Roy-Frode Løvland, Jenny Arnerlöf, 
Cathrine Skagstedt

30 Torsdag
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Psalm och sång”

April
02 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Vägen till korset”
Solveig Högberg, Anders Segersson, Kerstin 
och Göran Lostig

06 Torsdag 18:00
Skärtorsdagen nattvardsandakt

”Det nya förbundet”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn

07 Fredag 11:00
Långfredagensgudstjänst

”Korset”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn

09 Söndag 11:00
Påskdagensgudstjänst

”Kristus är uppstånden”
Jenny Arnerlöf, Göran Grahn, 
Laila Johansson

13 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Pensionär i Guds rike” Solveig Högberg
19:00 Det Goda samtalet

16 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Påskens vittnen”
Jenny Arnerlöf, Cathrine Skagstedt, Sångare från 
Stockholms Kammarkör

20 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Diakonin i mitt hjärta” Anders Segersson
18:00 På spåret
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22 Lördag 18:00 – 24:00
Kulturnatt i Stockholm

23 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Den gode herden”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin

27 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Psalm och sång”
18:00 På spåret

30 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Vägen till livet”
Ruth-Elisabeth Börjesson, Solveig Högberg, 
Johan Wallin, Astrid Thornros

Maj

04 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Star Wars dag och myternas betydelse” 
Jenny Arnerlöf
19:00 Det Goda samtalet

07 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Att växa i tro”
Solveig Högberg, Anders Segersson, 
Johan Wallin, Kerstin Lostig
11 Torsdag
12:00-15:00 Öppen kyrka
”Michael J. Fox och Parkinson” Susanna 
Lindvall
18:00 På spåret

14 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Bönen”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin, 
Laila Johansson
Församlingsmöte efter gudstjänsten

18 Torsdag 9:00
Kristihimmelsfärdsdag
Gökotta i Tegnérlunden

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

21 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Hjälparen kommer”
Jenny Arnerlöf, Johan Wallin

25 Torsdag

12:00-15:00 Öppen kyrka
”Våravslutning”
18:00 På spåret

28 Söndag 11:00
Gudstjänst

”Den heliga Anden”
Solveig Högberg, Göran Grahn
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Årsmöte!
S:t Peters församling håller Årsmöte 19 mars, direkt efter gudstjänsten (ca kl 
12:15) i kyrkan. Motioner skickas in senast 26 februari. Handlingarna finns 
tillgängliga från och med söndagen den 5 mars.

Hjärtligt välkommen! 
Solveig Högberg, ordförande.

Kulturnatt Stockholm 
2023 – 22 april
Detta är natten, då Stockholms kultur-
liv öppnar sina dörrar med fri entré för 
besökare. Också S:t Peters kyrka. Alla 
verksamheter har öppet minst klockan 
18:00 till 24:00 under Kulturnatten.

Poängen är att erbjuda evenemang som 
får fler att hitta till Stockholms rika ut-
bud av kultur. Och för oss som en kyrka 
med kulturliv att hitta nya besökare.

Vårt program blir bland annat ”Psalmer 
som allsång”, orgelmusik och guidade 
turer i vår vackra kyrka. Se kommande 
annons!

9

Engagera dig!
Det finns många olika sätt att upptäcka S:t Peters församling

Öppen Kyrka är en enkel dagträff i bildnings 
tecken. På torsdagar kl.12:00 börjar den med 
en enkel drop-in fika. Program kl.13:00-
14:00.  

På spåret är en studiecirkel för alla som vill 
lära mer om kristen tro. Under våren foku-
serar studierna på Bibeltexterna från den 
föregående söndagen. 

Mackfabriken är en viktig del av S:t Peters 
diakoni. Där samlas människor varje lördag 
kl.16:30 för att göra ordning i smörgåsarna, 
kaffe och thé som delas ut på kvällens diakoni 
vandring. 

Funderar du på att vara med? Hör gärna av 
dig till en av pastorerna: 
pastorn@stpeterskyrka.se  eller
diakon@stpeterskyrka.se



Direktrapport  
från Cambine

I många år har St Peters för-
samling stött ett barnhem och 
ett sjukhus i sydöstra Mocam-
bique. 
Nu har vi fått en direktrapport av Ulla-Gun 
Ångman, som tillsammans med make Arne 
besökt området.

Situationen börjar bli bättre på barnhemmet 
Carolyn Belshe Orphanage i Cambine, efter
covidpandemin och cyklonen Dineos härj-
ningar för ett par år sedan,

-Förra gången vi var där, år 2017, härja-
de cyklonen Dineo, med avblåsta tak och 
knäckta träd. Men nu har det blivit en rejäl 
upprustning av husen, med fina målningar 
på murarna, nya trädgårdar och ett nytt 
vattentorn, berättar Ulla-Gun.

Själva verksamheten har också fått en 
upprustning. Antalet barn har minskats 
väsentligt och idag bor omkring 40 barn och 
ungdomar på hemmet, bara sju är flickor.

- Förra gången reagerade vi på att barnen 
bodde trångt, de till och med sov två och 
två i sängarna. Personalen och spädbarnen 
sov för sig själva, i andra hus, fortsätter 
Ulla-Gun.

- Nu bor en mindre grupp barn tillsammans 
ett hus med en personal i en familjeenhet. 
Detta med inspiration av SOS barnbyn i 
Inhambane, som vi faktiskt tipsade dem 
om. Men det är inte helt genomfört ännu, 
för alla äter fortfarande tillsammans i stora 
matsalen.
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Att barnhemmet nu har färre barn, tror 
Ulla-Gun också beror på att staten bestämt 
att alla barnhem i landet ska avvecklas och 
barnen återförenas med sina släktingar.

-Det är väl kanske inte helt realistiskt, det 
finns släkter som inte har möjlighet att ta 
hand om barnen. Skolgången är visserligen 
fri numera, men skoluniformer och böcker 
kostar. Liksom allt annat.

I de fallen skulle dock medel skjutas till vid 
behov, var det meningen.

 
Foto: Ulla-Gun Ångman 



-Men på grund av pandemin har återför-
eningarna tillfälligt stoppats, förklarar 
Ulla-Gun, som tillsammans med Arne just 
tillbringat tre månader i Cambine, där hon 
också själv växte upp som missionärsbarn.

-Det här är ju mitt barndomshem, så jag 
har länge velat göra nåt, berättar hon.

Det blev en förskola i Cambine, som 
Ångmans och Metodister i Sverige driver i 
samarbete med Metodistkyrkan i Finland.

Där går de yngsta barnen på barnhemmet, 
de är omkring 5 år, och nyligen tog en av 
dem examen från förskolan (ja, ni läste 
rätt) med förhör i kyrkan och speciella blå 
examenskläder med hatt.

Av de äldre går sex på universitetet och bor 
hemma bara på loven. För dem är framti-
den förstås osäker.

- Jag hoppas de får stöd länge, för det är 
inte lätt för en 18-åring att gå ut i livet 
ensam, konstaterar Ulla-Gun.

Strax före jul hölls också ett bröllop i Cambi-
ne, när ett av barnhemsbarnen gifte sig.

-Men det hann vi tyvärr inte vara med på, 
eftersom vi var tvungna att resa hem,
berättar Ulla-Gun och konstaterar att hela 
den tidigare missionsstationen nu expande-
rat till att omfatta ungefär 3 000 elever med 
ett universitet ”mitt ute i ingenstans”.

S:t Peter stöttar också Chicuquesjukhuset, 
som ligger ungefär 4 mil från barnhemmet. 
Det är ett av två större sjukhus i provinsen 
och drivs i samarbete med kyrka och stat, 
men stöd från utlandet behövs. Idag får sjuk-
huset hjälp av Metodistkyrkans internatio-
nella mission, Metodistkyrkan i Tyskland och 
St Peter i Sthlm. Equmeniakyrkan stöder inte 
längre vare sig barnhem eller sjukhus.

All vård är gratis här, men man kan betala 
för eget rum. Det finns även möjlighet för 
anhöriga att tillreda mat på sjukhuset och 
därför föredrar många att vara i Chicuque 
hellre en Inhambane som är provinssjukhus, 
berättar Ulla-Gun.

FOTNOT: Missionsstationen Cambine i 
Inhambanedistriktet grundades 1895. Från 
början låg här en pojkskola och här bedrevs 
också pastors- och evangelistutbildning.

Under inbördeskriget, som pågick 1977 till 
1992. fick kyrkan gå under jord och nu driver 
stat och kyrka hela området i samarbete. 
Många ur personalen kommer ”utifrån” men 
många är också kristna. Rektorn för gymna-
siet är exempelvis också pastor.
                      Annika Ahlefelt
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Foto: Ulla-Gun Ångman 

Susanna
Anteckning
Bör stå: S:t Peter i Stockholm



Församlingsnytt

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  prof 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
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

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

Var med och gör livet lättare för någon annan. 
Du kan hjälpa till. En gåva till diakonin går till hemlösa och andra 
utsatta i Stockholm
Swisha din gåva till 123 390 86 88
Plusgiro 57600-9. Märk din gåva med DIAKONI.

Hej Laila!
Ny medlem i  S:t  Peter

- Varför döpte du dig och 
blev medlem?

Dopet är en viktig del i 
min relation till Gud. Jag 
har länge velat bli döpt, 
och nu kom ett tillfälle 
att göra det! Att tillhöra 
församlingen ger mig en 
trygg plats.
 
- Vilken sång går du nu 
och sjunger på?

–Just nu nynnar jag på 
Lacrimosa i Mozarts re-
quiem. En omtycket per-
son på vårdhemmet där 
jag jobbar har gått bort. 
Det har satt spår i mig.

- Vad ser du fram emot 
under 2023? 

-Jag längtar efter ljuset. 
Vi har fått nog av krig och 
elände. Jag ser också fram 
emot att få sjunga Lacri-
mosa ackompanjerad av 
kyrkorgeln.

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

Ge en gåva till diakoni!

Födel sedagar
Ingege rd Björk 23 ma rs 90 å r
Br it t-Mar ie L öbe rg 05 apr i l  75 å r

Ny medle m
L ovi sa Be r nhard son




