
 
 

 
 Söndag 8 januari 2023 

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf  

Medverkande: Anders 
Segersson 
Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Jesaja 43:1-4, 
Apostlagärningarna 8:14-17, 
Markusevangeliet 1:9-11, 
Psaltaren 89:20-29 
 
VIKTIG INFORMATION 

• Under v.2 (måndag – 

fredag) kommer Pastor Jenny 

att vara på praktik i samband 

med en utbildning hon går. Det 

innebär att hon inte kommer 

vara i kyrkan under 

expeditionstider och det kan 

dröja innan hon svarar på mail, 

sms och telefonsamtal. Dock 

om du behöver få kontakt med 

henne, tveka inte på att höra av 

dig.  

 

• Ett nytt år innebär nya 
almanackor. Redan nu vill jag 
be alla som är medlemmar i S:t 
Peter att skriva in årsmötet 
som går av stapeln efter 
gudstjänsten på söndag den 
19:e mars. Bra framförhållning 
är ett gott sätt att börja året ☺. 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Tankar om Trettondedagen jul 
På fredag är det Trettondedag jul.  Förr i tiden var Trettondedagen julens stora 

crescendo eller kulmen.  Men när Trettondedagen till slut kommer i vår egen tid 

är vi ofta så trötta på Julen att vi har lagt av. (En hög av utslängda julgranar hade 

redan börjat ta form vid korsningen Observatoriegatan och Upplandsgatan när 

jag var på väg hem från Juldagens gudstjänst den 25:e december!) Enligt kyrkans 

sätt att räkna tid pågår Julens fest fram till fredag. En del av er blir säkert trötta 

bara vid tanken på det! 

 

Varje dag under julens tolv dagar har inte sitt eget tema; vila är inbyggt i firandet. 

Men det som är intressant är att bland temadagarna har två av julens tolv dagar 

ett tydligt fokus på sorg. Martyrerna minns man på dag två, Sankt Stefanos dag, 

och den fjärde dagen är vigd åt de heliga oskyldiga eller barnmartyrerna. Tolv 

dagar av jul behövs för att allt som ska rymmas i julen – allt som inkarnationen 

påverkar – får inte plats på en enda dag. Tanken är nog att Julens tolv dagar ska 

rymma tid för gudstjänst men också tid för gästfrihet i mindre samlingar, tid för 

vila och för diakoni.  

 

Julen börjar med förundran över att Gud blev en människa – ett under bevittnad 

av en kärngrupp.  Den avslutar på Trettondedagen i förundran över att en 

människa kunde uppenbara Gud – ett under menat för hela världens välsignelse. 

Eftersom Trettondedagen hamnar så nära en söndag i år har vi inte planerat en 

särskild samling i kyrkan. Men det behöver inte hindra oss från att 

uppmärksamma Trettondedagen på egen hand. Några sätt att uppmärksamma 

berättelsen om de vise männens besök ger jag här för att sätta igång era tankar. 

Ni kan säkert komma på flera sätt att avsluta julens festdagar.  

 

• Ge en gåva till Equmeniakyrkans insamling till internationella mission.  

• Ta reda på viktiga uppfinningar och bidrag som kommer från främmande 

kulturer. 

• Gör en lista över alla människorna som har hjälpt dig när du har gått vilse 

och behövt vägledning. Tacka Gud för dessa människor! 

• Bjud in vänner för fika och dela drömmarna ni har för 2023.  

 

Jenny Arnerlöf  
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Trettondedag jul 

”Guds härlighet i Kristus” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer: 
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se  

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se 
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm 

 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/

