
Gud, välsigna oss
med känslans mognad,
med tankens klarhet
och det ytliga jagets  
bortdöende, så att vi  
kan bli oss själva
innan vi skördas.

Biskop em. Martin Lönnebo

S:t Peters f örsamling 5 september–28 november 2021

Kyrkbladet



Jag vet inte hur många gånger jag har rest 
till och från Stockholm – och passerat
Centralstationen – utan att ens tänka tanken 
att denna vita, ståtliga byggnad skulle kunna 
vara ett hem för någon. När jag själv har 
deltagit i S:t Peters diakonivandringar i 
Stockholms city har jag fått upp ögonen för 
att Centralstationen är mer än bara ett rese-
centrum. Det är även ett hem för de som inte 
har något hem. Tak över huvudet för dem 
som saknar egen bostad.

På Centralstationen möts många olika 
människor. Strömmen av människor som 
passerar på en dag är stor. När jag har varit 
där under diakonivandringarna har jag  
upptäckt att alla inte är resenärer. Platsen  
är också en värmestuga, ett daghärbärge,  
ett skydd – och en gemenskap.

Den upptäckten har gjort mig frustrerad 
och ledsen. Tänk att det finns så många i 
Stockholm som saknar bostad. Och många 
ser det inte, trots att den nöden finns rakt 
framför oss. Hur har det kunnat bli så här 
mitt i välfärden? Vi behöver få upp ögonen 
för diakonins utmaningar i Stockholm idag. 
De hemlösa och andra utsatta har drabbats 
särskilt hårt under pandemin.

Jag drömmer om ”diakonins kyrka” som går 
ut och möter de utsatta i samhället, bryter 
brödet, driver soppkök, inrättar härbärgen, 

samverkar med samhällets resurser. En 
kyrka som står på de svaga och utsattas sida, 
som är barmhärtig och visar barmhärtighet. 
Kort och gott: bidrar till att skapa det goda 
och mänskliga samhälle vi längtar efter.  
En sådan kyrka vill jag vara en del av.  
Diakonins kyrka.

Med vårt diakonala arbete i S:t Peters kyrka 
vill vi bidra till ett gott samhälle i Stockholm. 
Vi kan inte göra allt, men alla kan göra  
något: ge gåvor, baka bröd, be för arbetet, 
vara volontär, sprida information om var 
hjälp finns.

I och genom S:t Peters diakoni ser jag att  
vi faktiskt gör skillnad bland människor.  
Där barmhärtighet och kärlek finns, där  
bor också Gud.

Vara barmhärtig och visa  
barmhärtighet

Carl Lagerqvist 
Pastorskandidat i  Equmeniakyrkan

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 



9 september kl 19:00
”Gud på löpsedlarna och i  
det inre livet.” 
 
 Hur är det att skriva om Gud i världens mest  
sekulariserade land? I många år har teologen 
Joel Halldorf skrivit om kyrka och tro för  
bland annat Expressen. Nu är Halldorf aktuell 
med boken Kvällstidningsteologi, och denna kväll 
samtalar han om tro och media med radioprofilen 
Eric Schüldt och Karin Olsson, kulturchef och 
biträdande chefredaktör på Expressen.

I höst inleder vi en  
programserie under fyra  
torsdagskvällar med rubriken 
”Det goda samtalet”. Inrikt-
ningen är på existentiella 
frågor och en utvidgning av 
S:t Peters Diakoni.

Det Goda 
samtalet

Foto: Richard L Eriksson

Karin Olsson,  kulturchef  på  
Expressen,  medverkar den  
9 september.

Owe Wikström,  
professor och författare,  
den 23 september.

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. Arrangemanget 
är anpassat till gällande 
råd och restriktioner kring 
pandemin.

23 september kl 19:00
”Kan man få ordning på livet som flytt? 
Finns det något sånt?”

Samtal mellan Sune Fahlgren och  
religionsprofessorn Owe Wikström utifrån 
hans nya bok Gliporna i minnets korridorer. 
I samtalet deltar även kulturjournalisten  
Inger Alestig.

14 oktober kl 19:00
”Tro utan fällor och murar”.

Samtal mellan teologen, pastorn och Sida- 
rådgivaren Sigfrid Deminger, pedagogen  
Ann-Christine Falk och teologen Lennart 
Molin. Deminger är aktuell med boken Jag
bävar och förundras.

11 november kl 19:00
”Leva med ovisshet – om tillit, sårbarhet 
och andlig styrka”

Pastor Jenny Arnerlöf samtalar med  
Equmeniakyrkans ordförande Kerstin  
Enlund och journalisten och författaren  
Lisbeth Gustafsson.



Inne i dig öppnar sig valv 
bakom valv oändlig

Intervju med Joel Halldorf 
och Eric Schüldt om den nya 
föreningen Valv

– Just nu har vi i samhället ett  
underskott på offentliga existentiella
samtal. Det säger teologen och  
skribenten Joel Halldorf, som därför
ser extra mycket fram emot höstens 
samtal i S:t Peter.

– Alla aktuella frågor som vi brottas med, 
som exempelvis klimatkrisen, har en exis-
tentiell sida. En andlig dimension som är 
nödvändig för våra liv; som religion,  
gemenskap, konst och musik.
– Särskilt tydligt blev det här under pande-
min, då det mesta handlade om smittsprid-
ning och ekonomiska kostnader men väldigt 
lite om hur människor mådde och hur det 
påverkade den mentala hälsan. Det var då 
vi bildade föreningen Valv, även om vi blev 
offentliga först i våras.

Halldorf beskriver Valv som en tankesmedja 
för existentiella frågor, som också knyter an 
till liknande forum – till exempel Sigtuna-
stiftelsen och Ekumeniska Kommuniteten  
i Bjärka-Säby. Ett av smedjans sätt att arbeta 
är just möten med samtidsspaningar av det 
slag som nu arrangeras i S:t Peters kyrka i 
höst.



Reportaget fortsätter på nästa uppslag!

– Vi vänder oss inte bara till kristna, utan 
alla människor med intresse för sådana här 
frågor, säger Joel Halldorf och berättar att 
Valv också har ett nyhetsbrev som heter 
”Existentiell svindel”. Det kan alla som vill 
prenumerera på, via hemsidan: foreningen-
valv.se 

Föreningen Valv, som lånat sitt namn från 
Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” 
– och dess diktstrof ”valv bakom valv”, har 
ambitionen att ha en bred verksamhet.

– Det måste den vara, annars tror jag inte 
det skulle funka. De flesta människor står
främmande inför ett kristet språkbruk och 
ett kristet tankesätt. Det här får vi se som en 
form av folkbildning, säger kulturarbetaren 
Eric Schüldt, som tillsammans med Joel 
Halldorf, medverkar på församlingens första 
existentiella samtal den 9 september.

– För de här frågorna måste alltid få finnas. 
De fyller en lucka.
– Men mötesplatserna måste det också vara 
andliga på riktigt. Det ska finnas en religiös,
metafysisk närvaro, som inte blir utskrattat. 
Och det gäller alla trosriktningar.
– Det handlar om att söka sin plats i  
världen och i livet, vårt ansvar för skapelsen.  
Ungefär så.

Schüldt tycker det både är svårare och  
lättare än förr att tala om kristen tro.

Text:  Annika Ahlefelt



– Det finns ett genuint ointresse hos 
gemene man, och ibland känner jag mig 
väldigt ensam på jobbet. Public service 
intresset för religion är 0,0 procent.
 Samtidigt anar han att den yngre  
generationen har en annan inställning.

– Det beror nog dels på att de vill posi-
tionera sig mot de äldres super-ateism, 
dels att den här debatten mellan tro och 
vetenskap nog kan sägas vara över.  
Verkligheten har visat sig vara så
komplicerad och fylld av mystik att man 
helt enkelt inte kan uttala sig kategoriskt, 
utan vara nyfiken och bejakande.

Just den här premiärkvällen i S:t Peters 
kyrka blir det också release för Joel 
Halldorfs nya bok Kvällstidningsteologi 
(Libris), som ganska bra sammanfattar 
kvällens tema.

– Kvällstidningsteologi är ett ord jag 
hittat på själv, säger Halldorf belåtet och 
sammanfattar det som folkligt, tillgäng-
ligt och kanske slagkraftigt.

– Det är en teologi som ska vara person-
lig och berörande, man ska slippa välja 
mellan tillgänglighet och djup.
– Boken ger en återblick på 2010-talet, 
med både nyskrivna tankar och gammalt 
material; krönikor och ledartexter från 
både Expressen, Fokus, Sändaren och 
Dagen.

– Jag vill försöka förstå vad som hände, 
se på skeendet med en teologisk blick. 
Det är ju en ganska dramatisk tid, med 
högerpopulismens framväxt, miljöfrågor-
na, Me Too och Black Lives Matter, bland 
annat. Men om det är mer dramatiskt än 
andra decennier vill jag låta vara osagt.

Och hur ser han då själv på vår osäkra 
framtid?
– Jag är hoppfull, men inte optimistiskt, 
svarar Halldorf diplomatiskt.

Joel  Halldorf

Eric  Schüldt



Torsdagar 

i S:t Peter

Höstens torsdagskvällar erbjuder förutom ”Det goda samtalet” också möjligheter att upptäcka mer 
om kristen tro och kristet liv. Pastor Jenny Arnerlöf leder oss i en vandring genom de stora berättel-
serna vi finner i Bibelns början i Första Moseboken. Berättelserna där belyser många av de viktigaste 
och mest relevanta frågor om mänsklig existens. Och mångas föreställningar till trots, är dessa berät-
telsers mening inte enfaldiga och självklara. De måste läsas och tolkas på nytt i varje ny tid. Pastor 
Jenny bjuder in till en gemensam läsning.

Programmet den 28 oktober handlar  
om Nåsfolket i  Jerusalem.

På torsdagar är S:t Peters kyrka öppen för  
samtal och gemenskap, men även för stillhet  
och reflexion. Kaffe och smörgås serveras i  
församlingsvåningen.
   Klockan 13:00 blir det någon form av program-
inslag. Det kan vara en gäst som berättar om sin 
uppväxt, vid ett tillfälle får vi lyssna till hur det 
går till att översätta Bibeln, vid några tillfällen 
aktualiserar pastor Jenny en bibelberättelse.  
Vi får också höra om vad Nåsbönderna gjorde 
i Jerusalem, och vi kommer att få tillfälle att 
lyssna till sång och musik.
   Veckans aktuella innehåll presenteras i  
Veckobrevet, som också finns publicerat på 
församlingens hemsida.
   Naturligtvis är allt anpassat efter  
Corona-pandemin och de restriktioner  
som är aktuella.
   Välkomna!

Solveig Högberg,  pastor och  
huvudansvarig för ”Öppen kyrka”

Öppen kyrka på torsdagar 
12:00–15:00

Bibelns stora berättelser

Fördjupa dig i Equmeniakyrkans historia

Varför är baptister inte politiskt korrekta? Varför gillar  
metodister struktur? Och hur kommer det sig att missionare 
har så svårt att bestämma sig? I podden Equmeniakyrkans  
historia får du lära dig mer om Baptistsamfundet, Metodist-
kyrkan och Missionskyrkans uppkomst och utveckling i Sveri-
ge. Våra medlemmar Solveig Högberg och Sune Fahlgren  
medverkar i podden. Finns här: www.bilda.nu/ekhistoria



Vi möts till
gudstjänst i höstens tid

September
05 Söndag 11:00
Samlingsgudstjänst
”Enheten i Kristus”
Hes 37:15–22, Ef 4:1–6, Joh 17:9–11,  
Ps 95:1–7 Jenny Arnerlöf, Anna Kettner,  
Solveig Högberg, Sune Fahlgren, Göran 
Grahn.

09 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet

12 Söndag 11:00
Gudstjänst 
”Ett är nödvändigt”
Neh 9:19–21, Apg 20:32–36, Matt 6:31–34, 
Ps 123 Jenny Arnerlöf, Erik Spernaes, Johan 
Wallin, Laila Johansson.

16 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelns stora berättelser

19 Söndag 11:00
Gudstjänst på höstens påskdag
”Döden och livet”
Jes 26:19, 2 Kor 4:7–14, Joh 11:28–44, Ps 
107:18–22 Solveig Högberg, Sune Fahlgren, 
Göran Grahn.

23 Torsdag 
12:00–15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet

26 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Rik inför Gud”
2 Mos 32:1–4, 1 Joh 2:15–17, Matt 6:19–24, 
Ps 49:6–12 Jenny Arnerlöf, Solveig Högberg, 
Göran och Kerstin Lostig.

30 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelns stora berättelser

Oktober
02 Lördag 10:00–16:00
Equmeniakyrkans regiondag med inspiration 
kring diakoni. Plats: Abrahamsbergskyrkan. 
Läs mer på www.equmeniakyrkan.se/kalen-
der/regiondag-karlek-omsorg-solidaritet/

03 Söndag 11:00
Gudstjänst på Den helige  
Mikaels dagt
”Änglarna”
Dan 6:16–22, Upp 12:7–12, Luk 10:17–20, Ps 
103:19–22 Dialogpredikan: Jenny Arnerlöf 
och Sune Fahlgren, Gunnil Korswing, Göran 
Grahn.



07 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Församlingsforum: Vi sår  
frön till en ny verksamhetsplan!

10 Söndag 11:00
Gudstjänst på Tacksägelsedagen
”Lovsång”
1 Krön 29:10–14, 1 Thess 5:16–24, Luk 
17:11–19, Ps 65:9–14 Carl Lagerqvist, Jenny 
Arnerlöf, Johan Wallin, sångensemble.

14 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet

17 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Att leva tillsammans”
Rut 2:8–12, Apg 9:36–43, Mark 3:31–35,  
Ps 68:5–7 Solveig Högberg, Linda  
Ireblad-Harris, Göran Grahn.

21 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelns stora berättelser

23 Lördag 17:00
Där främlingskapet bryts  
kan en ny värld börja
Konsert med kören Vox Humana. Piano: 
Jan-Erik Sandvik. Solist och körledare:  
Helena Cronholm. Kollekt till församlingens 
diakonala verksamhet.

24 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Samhällsansvar”
Jer 29:4–7, Rom 13:7–10, Matt 22:15–22,  
Ps 40:14–18 Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren, 
Johan Wallin.

28 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka

31 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Frälsningen”
1 Mos 45:4–8, 1 Pet 4:12–19, Matt 23:37–
24:2, Ps 62:10–13 Jenny Arnerlöf, Cathrine 
Skagstedt, Berit och André Ekespong.

November
04 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelns stora berättelser

07 Söndag 11:00
Gudstjänst i Allhelgonatid
”Vårt evighetshopp”
Hes 37:12–14, Upp 22:1–5, Luk 12:4–7, Ps 
116:1–9 Jenny Arnerlöf, Daniel R. Ardabi-
li-Farshi, Johan Wallin, sångensemble.

11 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
19:00 Det Goda samtalet

14 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Vaksamhet och väntan”
Sef 3:8–13, Upp 3:10–13, Matt 25:1–13, Ps 
139:1–18 Daniel R. Ardabili-Farshi, Sune 
Fahlgren.



18 Torsdag
12:00–15:00 Öppen kyrka
18:30 Bibelns stora berättelser

21 Söndag 11:00
Gudstjänst
”Kristi återkomst”
Jes 65:17–19, 2 Pet 3:8–13, Matt 25:31–46,  
Ps 102:26–29 Dialogpredikan: Jenny Arner-
löf och Sune Fahlgren, Johan Wallin, Anna 
Josefsson och Vera Arvidsson.
Församlingsmöte efter gudstjänsten: Budget 
för 2022.

25 Torsdag 
12:00–15:00 Öppen kyrka

28 Söndag 11:00 
Gudstjänst på Första advent
”Ett nådens år”
Sak 9:9–10, Upp 3:20–22, Matt 21:1–9, Ps 
24:1–10 Jenny Arnerlöf, Sune Fahlgren, 
Göran Grahn, sångensemble. Trumpet: Carl 
Lagerqvist.

Vi har vidtagit åtgärder för en coronasäker gudstjänstmiljö!

Följande ord i avslutningen av varje gudstjänst lyfter fram allas vårt ansvar: 

När vi nu går vidare får vi göra det på ett coronasäkert sätt. Håll avstånd, använd gärna de 
 olika utgångarna, prata gärna med varandra, men se till att flödet i gångarna inte stoppas
upp och att avstånden bibehålls. Vid kyrkkaffet sitter vi på de markerade platserna.
– Gå i frid och tjäna Herren med glädje!

Gudstjänst med nattvard firas på söndagar



I höst inleder vi ett samarbete med Skaiv, 
som är en musikscen för nyskapande, 
elektronisk, experimentell och genreöver-
skridande musik. För entréavgift och mer 
information, se kommande annonsering.

28 september 19:00

Kjetil Mulelid, norsk kritikerrosad  
jazzpianist med ett unikt anslag och  
en kontemplativ ton.

13 oktober 19:00

Hara Alonso, experimentell kompositör 
och pianist. Vackra, komplexa,rytmiska 
och meditativa kompositioner. Support: 
Johan Lundberg, filmiska ljudlandskap.

Konserter i kontemplativ stil

Foto: Synne Morset

Musik i 
S:t Peter

20 oktober 19:00

Kajsa Lindgren, kompositör och  
ljuddesigner gör ett framträdande  
tillsammans med violinisten Maxwell 
Croy, elektroakustiskt och nyskapande. 
Support av Isak Edberg med vilsam, 
drömsk elektronisk musik.



23 oktober kl 19:00
Konsert med Vox Humana

Vox Humana är en fyrstämmig kör i Södertälje som  
jobbar med både kyrkomusik och profan musik. De 
sjunger för både hjärta och hjärna. Körledare är Helena 
Cronholm. Inget inträde men kollekt till församlingens 
diakonala arbete. Temat för konserten är ”Där främling-
skapet bryts kan en ny värld börja”.

Konserter i kontemplativ stil

 

 Arrangörer: VOX HUMANA Södertälje 
  och S.t Peters kyrka 

 
 

VOX HUMANA 

Musik i 
S:t Peter



S:t Peter
Nytt!

120 år sedan kyrkan invigdes
I samlingsgudstjänsten den 5 september uppmärksammar vi att S:t Peters kyrka fyller 
120 år. Vid kyrkkaffet ges en kort historik över kyrkobyggnadens förändringar genom 
åren – och en blick framåt. Nästa steg är kanske en renovering i entréplanet: nytt  
serveringskök, upprustad församlingssal och hall? Eller är det ett Cefas-daghärbärge 
för hemlösa i källaren, som är nästa etapp?

Stöd diakonin!
S:t Peters diakonala verksamhet bland hemlösa och andra utsatta fortsätter. Varje 
vecka delar volontärer ut smörgåsar, frukt och dryck. Din gåva används för att köpa  
in denna mat. Inköpen kostar cirka 2 000 SEK varje vecka. Swish: 123 390 86 88. 
Bankgiro: 57 600-9. Märk ”Diakoni”.



Bli volontär!
Genom en för dig liten insats kan du  
göra något som betyder väldigt mycket.  
Genom att ge av din tid skapar du  
mening, glädje och möjligheter för  
en annan människa.

Som volontär inom S:t Peter kan du  
engagera dig i vår verksamhet för  
hemlösa och andra utsatta. Du kan bidra 
genom att arbeta i ”mackfabriken” där  
vi gör smörgåsar, te och kaffe som delas  
ut på lördagskvällar. Eller du kan delta  
i vandringarna då vi delar ut detta 
i parker, på gator och i väntsalar i  
Stockholms innerstad.

Tror du att  det  här kan vara  
något för dig är du välkommen  
att  skicka din intresseanmälan  
t i l l  pastorn@stpeterskyrka.se.  
El ler ring 070-3066346 (pastor 
Jenny) så berättar vi  mer.

Foto: Mikael  Johansson

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

Kristendomsskola … och två pastorskandidater

Från S:t Peter församling har Daniel R. Ardabili-Farshi varit ledare på Sjöviks
”kristendomsskola” i sommar och undervisat ungdomar i Nya testamentet.  
Vi hoppas att några unga från S:t Peter deltar i denna konfirmationsläsning nästa år.

Daniel är nu antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan. Pastorskandidat är  
också en annan av våra medlemmar – Carl Lagerqvist.



Visste du…?
Visste du att du kan få skatteavdrag med upp till 1500 SEK, motsvarande 25 procent av
gåvor på upp till 6000 SEK som du gett till godkända mottagare? Fullständig lista över
godkända mottagare finns hos Skatteverket. Du som ger till S:t Peters församling eller S:t Peter 
Diakoni kan till exempel skriva så här under övriga upplysningar (punkt 17 på Inkomstdeklaration 
1): ”Jag har gett bidrag till Equmeniakyrkan, som är en godkänd mottagare för social hjälpverk-
samhet med XXX SEK under år Y. Av dessa begär jag på beloppet 6000 SEK, 25 procent avdrag 
för år Y, motsvarande 1500 SEK.” 

Viktigt att tänka på: 

Varje gåva måste vara på minst 200 SEK, och du måste kunna styrka den vid eventuell
granskning av din deklaration med till exempel bankutdrag eller swish-historik.

Du får ge hur mycket du vill, men bara de första 6000 SEK ger avdraget på 25 procent
(1500 SEK).

Skatteverket prövar din avdragsbegäran, men det finns inga garantier för att de
godkänner avdraget.

För unga i Equmenia S:t Peter

Först en glädjande nyhet från i våras. Församlingens 
barn- och ungdomsråd – Equmenia S:t Peter – sökte 
och blev beviljade 6000 kronor från pengapotten ”för  
peppiga planer”. För de pengarna har man nu köpt in 
ett pingisbord och olika brädspel.

Under hösten planerar Equmenia att bland annat  
anordna tonårskvällar i samband med ”mackfabri-
ken” i S:t Peters diakoni. Först hjälps alla åt att bre 
mackor till lördagskvällens vandring. Sedan stannar 
tonåringarna kvar i kyrkan för rundpingis och 
brädspel och kvällsandakt. Information om datum 
kommer i Veckobrevet i mitten av september.

Om du känner någon ung som vi kan bjuda in,  
tar vi gärna emot tips och kontaktuppgifter  
Mejla pastorn@stpeterskyrka.se



Församlingsnytt
Ny medlem
Alvin Strollo 2021-07-11

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

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

Församlings mu s i ke r,  v i k .
Johan Wal l in,  070 - 09 62749
G öran Grahn,  070 - 989 0376

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

Ku lt u r -  o c h s t ud ie verk s a m he t 
sker i  s a m a rb e te me d  
s t ud ie f örbu nde t Bl id a

Någon att prata med!

Alla behöver då och då fundera över sitt liv eller någon aspekt av det.  
Många gånger räcker det med att tala förtroligt med en vän. Men ibland kan-
ske du vill prata med en person som inte är inblandad i ditt liv. Vi erbjuder 
livssamtal fritt och under tystnadsplikt.  
 
Ordet ”livssamtal” anger att det kan handla om vad som helst som har med 
ditt liv att göra. Det behöver varken ha en religiös koppling eller vara proble-
morienterat; du får helt enkelt prata om det du har behov av att få dela med 
någon utomstående.
 
Du är välkommen att höra av dig till pastor Jenny! Samtalet kan också hållas 
på telefon.

Hej Alvin!
Ny medlem i  S:t  Peter

Hur kom du till försam-
lingen?
– Förra året, då jag 
pluggade ihop med Daniel 
Ardabili-Farshi, bjöd han 
mig till gudstjänst
och diakoniarbetet. I 
S:t Peter fann jag en fin 
gemenskap.

 
Vad ska du studera i höst?
– Jag fortsätter kandidat-
programmet i lingvistik 
vid Stockholms Univer-
sitet. 

Någon dröm som ny 
medlem?
– Min önskan är att pan-
demin stabiliseras, så att 
vi alla kan ses i kyrkan i 
höst och fira gudstjänst!

Alvin Strollos dop på Färingsö


