KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 3 SEPTEMBER – 26 NOVEMBER 2017

TACK FÖR DEN
HÄRLIGA HÖSTEN
Grönsaker och frukt ger färg åt bordet,
som vi dukar till fest.
Tack för det som varit,
tack för det som kommer.
Tack för höstens stillsamma påminnelser
om att naturens avklädande
har en motsvarighet i varje människas liv.
Gud, låt höstens klara dagar
få ge oss mod och tillit inför framtiden.

ALLT HAR GÅTT I
UPPFYLLELSE

J

sitt avskedstal. Han
samlar till sig folkets äldste, domare,
förmän, och alla tolv stammar för att
ge sina sista ord. I åratal har han lett sitt folk
in i det land Gud hade lovat dem. Nu är han
gammal och på väg att dö. Han håller ett
långt tal, i vilket han ger sitt andliga testamente vidare.
I talet – som man kan läsa i kapitlen 23 och
24 i Josua bok – finns egentligen inga storslagna visioner för framtiden. Han påminner
istället folket om allt det Gud har gjort för
folket; hur han en gång kallade Abraham;
hur de blev befriade ut ur Egypten och hur
de fördes oskadda genom Sävhavet.
Bland dessa minnen finns orden som sammanfattar Josuas andliga testamente till folket:
Av hela ert hjärta, och med hela er själ har
ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt
det goda som Herren, er Gud har lovat er.
Allt har gått i uppfyllelse, ingenting har uteblivit (Jos 23:14).
Josua ville påminna folket om att Gud har
gett dem allt; fikonträd, honung, vete, korn
och vinstockar. De lever i ett överflöd som
är Guds goda gåvor till sitt folk. Trots det
verkar de glömma, och istället blir de missnöjda. Gång på gång sneglar de på hur andra
folk lever och vad andra gudar kan göra.
osua ska hålla

S:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan och har funnits i centrala Stockholm sedan slutet på 1800-talet. Vi har en
övertygelse om att vi kan vara med och
sprida Guds rikes glädje precis där vi är,
när vi har Jesus i vårt centrum.

I vår tid frestas vi att göra exakt samma
sak. Det är så lätt att glömma bort Gud och
att vårt ”land” – att våra hem, vänner och
tillgångar – är gåvor från Gud. Istället drabbas vi av missnöjet, och rastlöst sneglar vi på
hur andra lever och har det.
Även i våra liv finns det i olika meningar ”fikonträd, honung och vinstockar”. Det
finns oändligt med gåvor vi kan vara tacksamma för. Men framför allt över det faktum att våra liv är en del av större berättelse,
där Gud visar sin godhet och omsorg om
oss. Gud har visat sin kärlek för oss i Kristus,
som har besegrat döden och som på korset
själv sa att ”det är fullbordat” (Joh 19:30).
Oavsett hur våra liv ser ut, och hur misslyckade vi än kan känna oss, kan vi ändå
genom Jesus säga
att ”allt har gått i
uppfyllelse, ingenting har uteblivit.”
Våra liv kommer
alltid att krympa
genom jämförelse
och missnöje, men
våra liv kommer att
växa när vi längtar
efter den kärlek Linus Brengesjö
som slösar med sina Pastor i S:t Peters
församling
gåvor.

Ansvarig utgivare av Kyrkbladet:
Susanna Lindvall, Kastrupgatan 10,
164 61 Kista, Telefon: 070-8112798
E-post: kontakt@stpeterskyrkan.se
Hemsida: www.stpeterskyrka.se

Adress: Upplandsgatan 12,
111 23 Stockholm
Org. nr: 802003- 4065
Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9

i sammarbete med

Foto: Magnus Aronson

TRE SJÄLAVÅRDSKVÄLLAR

med pastorn, terapeuten och författaren larsåke w persson

20 SEPTEMBER

15 NOVEMBER

Hur hel kan man bli som människa — och kristen?

Människan är en berättelse,
men vad ska man göra med den?

En kväll om livets möjligheter och begränsningar, med utgångspunkt i boken Hur hel kan man
bli?

Vem ska få del av våra erfarenheter, våra glädjeämnen och sorger, våra segrar och nederlag,
vår hemliga kamp och längtan — och när är det
dags att berätta? Vad ska man dölja och vad ska
man visa upp?

18 OKTOBER

Mina steg — och dina
Om våra steg på livsvandringen: framstegen,
felstegen, trosstegen och avstegen. Hur har
vår livsvandring sett ut — och vilka steg ligger
framför?
Med utgångspunkt i boken MINA STEG; 7 dagars
vandring till Santiago de Compostela och 70 år
som pilgrim på jorden.

Med utgångspunkt i böckerna Sanningar och
gömställen och Mina steg.

Varje kväll inleds kl 18:30 med enkel servering
och mingel.
Därefter föreläsning och samtal 19:00–20:15.
Avslutning med enkel andakt i kyrksalen kring
Sinnesrobönen.

9/11 föreläser sune fahlgren om jerusalemsfararna

DAGTRÄFFEN
Till dagträffen i S:t Peters kyrka inbjuds alla daglediga varannan
torsdag kl 13:00. En gång i månaden får vi lyssna till en inbjuden
gäst som berättar utifrån ett intressant tema. En gång i månaden
träffas vi för gemenskap och samtal om något som ligger oss varmt
om hjärtat. Kaffe och smörgås serveras vid varje tillfälle.

VARANNAN
TORSDAG
13:00

7 SEPTEMBER

9 NOVEMBER

Resor i när och fjärran

Varför drog de till Jerusalem?
Maktspel och utopi i Nås

Annika Ahlefelt berättar
21 SEPTEMBER

Sune Fahlgren föreläser om Jerusalemsfararna

Kom tillsammans

23 NOVEMBER

Servering, gemenskap, samtal

Kom tillsammans

5 OKTOBER

Guldkorn ur arkivet
Linus Brengesjö delar upptäckter
i S:t Peters arkiv
19 OKTOBER

Kom tillsammans

Servering, gemenskap, samtal
7 DECEMBER

Magiska Mocambique
Christer Daelander, Equmeniakyrkans samordnare för Afrika och mänskliga rättigheter, visar
bildspel och berättar.

Servering, gemenskap, samtal

Ansvariga för Dagträffen är Ingrid Holmgren (08-646 7201) och Solveig Högberg (070-660 1629).

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, hösten 2017.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd
än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
filipperbrevet 4:6–7

Dag

Morgon – tacka och bed

Kväll – tacka och bed

Söndag

Dagens gudstjänst
Estniska församlingen

Någon släkting
Fred i krigsdrabbade länder

Måndag

Mocambique – sjukhus och barnhem
SIRA-skolan i Jeriko och Betlehem

Församlingens anställda

Tisdag

Kyrkokören i S:t Peter
Regering och riksdagen

En nära vän/arbetskamrat
Någon granne

Onsdag

De äldre i församlingen
Dagträffen

Dina närmaste/familj
Equmeniaföreningen

Torsdag

Sjukhuskyrkan i Stockholm
Kristen närvaro i Vasastan

Församlingens styrelse

Fredag

Ny Gemenskap
Bibel och Brunch

De som är drabbade av sjukdom
S:t Petersstiftelsens styrelse

Lördag

Unga Vuxna
Familjer som på olika sätt
behöver stöd och hjälp

Att du och andra medlemmar får
känna Guds Andes ledning i sina liv

DET HÄNDER I HÖST I S:T PETER
SEPTEMBER

OKTOBER

3 Samlingssöndag 11:00

1 Gudstjänst 11:00

7 Dagträffen 13:00

5 Dagträffen 13:00

10 Gudstjänst 11:00

7 Höstkonsert 18:00

Tolfte söndagen efter trefaldighet: ”Friheten i Kristus”
2 Mos 23:10–12, Gal 4:31–5:6, Mark 2:23–28
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Församlingskören

”Resor i när och fjärran”
Annika Ahlefelt berättar

Trettonde söndagen efter trefaldighet:
”Medmänniskan”, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

17 Gudstjänst 11:00

Fjortonde söndagen efter trefaldighet: ”Enheten i
Kristus”, Amos 9:11–15, 1 Kor 1:10–13, Joh 17:18–23
Anna Kettner, Ruth Segerberg, Simon Berggren

20 Föreläsning av
Larsåke W Persson 18:30

”Hur hel kan man bli som människa — och kristen?”

21 Dagträffen 13:00

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal.

24 Gudstjänst 11:00

Femtonde söndagen efter trefaldighet: ”Ett är
nödvändigt”, 5 Mos 4:29–31, Fil 4:10–13, Luk 10:38–42
Linus Brengesjö, Johan Wallin
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Den helige Mikaels dag: ”Änglarna”
1 Mos 28:10–17, Upp 12:7–12, Joh 1:47–51
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Församlingskören

”Guldkorn ur arkivet”
Linus Brengesjö delar upptäckter i S:t Peters arkiv.

Ruth Segerberg, Bengt Tribukait

8 Gudstjänst 11:00

Tacksägelsedagen: ”Lovsång”
Salomos vishet 7:15–22, Kol 3:16–17, Luk 19:37–40
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Höstinsamling till församlingen

15 Gudstjänst 11:00

Artonde söndagen efter trefaldighet: ”Att lyssna i tro”
Ord 8:32–36, Apg 5:27–29, Matt 13:44–46
Linus Brengesjö, David Lund, Maria Wilsson
Insamling till equmenia

18 Föreläsning av
Larsåke W Persson 18:30
”Om våra steg på livsvandringen: framstegen,
felstegen, trosstegen och avstegen.”

19 Dagträffen 13:00

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal.

G U D STJÄ N ST
med nattvard
firas på
SÖ N DAG AR
11:00

21 Bibel och brunch 11:00
”Kroppen: Vad säger det kroppsliga om Gud?”
Ellinor Brengesjö, AnnaSara Dahlén Gotting

22 Gudstjänst 11:00

Nittonde söndagen efter trefaldighet: ”Trons kraft”
Jos 2:1–15, Heb 11:29–33, Mar 2:1–12
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Mattias Lindberg

29 Gudstjänst 11:00

Tjugonde söndagen efter trefaldighet: ”Att leva tillsammans”, Tob 10:7–13, 2 Tim 1:3–5, Matt 13:53–57
Bengt Ekelund, Maria Wilsson

NOVEMBER
4 Allhelgonakonsert 18:00
Sång: Eric Schoeffler. Piano: Mattias Lindberg

5 Gudstjänst 11:00

Alla själars dag: ”Vårt evighetshopp”
Jos 1:10–11, Heb 11:13–16, Luk 20:37–38
Linus Brengesjö, Maria Wilsson, Mikael Fall.
Ljuständning för de medlemmar som dött under året.

9 Dagträffen 13:00

”Varför drog de till Jerusalem? Maktspel och utopi i
Nås”, Sune Fahlgren berättar om Jerusalemsfararna

12 Gudstjänst 11:00

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet: ”Frälsningen”
Jes 2:2–5, 2 Pet 1:2–8, Joh 12:35–43
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

15 Föreläsning av
Larsåke W Persson 18:30

”Människan är en berättelse, men vad ska man
göra med den?”

18 Bibel och brunch 11:00

”Missbruk: Gränslöst fri, bottenlöst bundna?”
Ulrica Stigberg

18 Konsert med Mikael
Fall 18:00

Jazz, blues & gospel på munspel

19 Gudstjänst kl 11:00

Söndagen före domsöndagen: ”Vaksamhet och
väntan”, Amos 8:9–12, Fil 3:20–4:1, Luk 17:20–30
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg

23 Dagträffen 13:00

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal.

26 Gudstjänst kl 11:00

Domsöndagen: ”Kristi återkomst”
Hes 47:6–12, 1 Kor 15:22–28, Matt 13:47–50
Linus Brengesjö, Johan Wallin

MUSIK I S:T PETER
7 OKTOBER 18:00

Höstkonsert med Schumann, Schubert och Musorgskij
SÅNG: RUTH SEGERBERG

PIANO: BENGT TRIBUKAIT

Bland annat framförs sångcykeln ”Frauenliebe und Leben” av Robert Schumann och
”Dödens sånger & danser” av Modest Musorgskij. Att prata om döden är inte så vanligt i vår kultur, ändå så vet vi att det någon
gång tar slut. I Musorgskijs sångcykel skildras döden genom poetiska skildringar, där vi
möter syner och händelser från 1800-talets
Ryssland.
Bengt Tribukait (f.1964) är frilansande

organist, kammarmusiker och ackompanjatör som har konserterat i Europa, Ryssland
och Sydafrika. Drivkraften att utforska musikaliska uttrycksmöjligheter och söka efter
konstnärlig mening har lett till nära samarbeten med många nutida tonsättare och utmynnat i ett 80-tal uruppföranden, ofta i en
trio med orgel eller piano, flöjt och slagverk.
Vid sidan av musiken intresserar han sig för
konst, litteratur och naturvetenskap.

4 NOVEMBER 18:00

Ett ljus i mörkret – en konsert i Allhelgonatid
SÅNG: ERIC SCHOEFFLER

PIANO: MATTIAS LINDBERG

Tillsammans får vi en stund att minnas och
tänka på våra nära och kära som gått före
oss genom att lyssna till en stämningsfull
konsert med sång och musik ur blandad

repertoar både klassiskt, improvisation och
psalmer. Före konserten finns möjlighet att
sitta en stund i stillhet i kyrkorummet, samt
att tända ljus vid ljusbäraren.

18 NOVEMBER 18:00

Konsert med munspelaren Mikael Fall
Mikael Fall (f. 1985) är en utbildad kompositör och en av ytterst få högskoleutbildade munspelare i Sverige. I november 2013
blev han världsmästare på instrumentet på
World Harmonica Festival i Trossingen,
Tyskland.
Mikael började på Framnäs Folkhögskola
hösten 2005, där han la en stabil grund för
sitt munspelande. Därefter har han utbildat
sig vidare i olika sammanhang, och har visat
ett stort intresse för program- & filmmusik.
Hans examenskonsert var en föreställning i

två akter som visade munspelets kompetens
inom olika genrers och dess tekniska möjligheter.
Sedan 2011 är Mikael bosatt i Stockholm.
Under de senaste åren har han undervisat
både privat och hållit kurser i munspel, komponerat stycken och skrivit låtar, medverkat
på inspelningar, skrivit musik till dokumentärfilm om Hultsfredsfestivalen, spelat med
en olika band och artister och släppt sin första solo-ep ”When Fire Turns To Smoke”.

KÖREN I S:T PETER SÖKER SÅNGARE I ALLA STÄMMOR

S

:t peters kör är alldeles nystartad, och
vi söker dig som tycker om att sjunga
och vill utveckla din sångröst. På våra
övningar tränar vi både på nya sånger samt
jobbar med sångteknik och gehör för att utveckla våra röster. Kören kommer att medverka vid några gudstjänster under hösten

samt sjunga med på jul- och adventskonserten. Vi planerar också samarbete med andra
körer framöver för att kunna framföra större konsertprojekt tillsammans.
Du är hjärtligt välkommen att sjunga med
oss! Vi repeterar tisdagar kl 18:30-20:15 i
församlingssalen – med start 29 augusti.

TEMA FÖR HÖSTEN 2017:
VAD ÄR DET SOM FATTAS?
En lördag i månaden är det Bibel & Brunch i S:t Peters kyrka.
Först erbjuds en billig vegetarisk brunch och sedan ett intressant
bibelstudium och samtal kring ett angeläget ämne.
Alla är välkomna, oavsett ålder!

21 OKTOBER 11:00

18 NOVEMBER 11:00

Kroppen – Vad säger det
kroppsliga om Gud?

Missbruk – Gränslöst fri,
bottenlöst bundna?

Med AnnaSara Dahlén Gotting
och Ellinor Brengesjö.

Med Ulrica Stigberg

i sammarbete med

TILLSAMMANS SKAPAR VI HOPP

D

i våra liv som mer än
andra definierar oss. I vår personliga tro och vår relation till Gud finns
många av de där definierande ögonblicken
och för en del av oss tog säkert flera sådana
viktiga händelser plats också i unga år. Eller
kanske framförallt i unga år. Jag tror vi är
många som kan minnas ett första möte med
Gud, ett tilltal, en upplevelse av Guds närvaro – händelser som sätter spår för lång tid
i livet.
Vi vet därför hur avgörande det är med utrymme för barn och unga att få göra sådana
möten och upplevelser. Tillfällen att växa i
gemenskap med Jesus och varandra. Och det
et finns tider

är precis vad equmenias arbete handlar om.
Därför vill jag nu be dig om att konkret vara
med och ge en gåva till equmenias arbete.
För att det gör avtryck. Idag och imorgon.
Lasse Svensson, kyrkoledare
OBS! I S:t Peters församling gör vi en
insamling till equmenia i gudstjänsten den
15 oktober. Kan du inte delta då, kan du
Swisha till Equmeniakyrkan på 900 32 86
och märk betalningen equmenia eller sätt in
din gåva på plusgiro 90 03 28-6.
Läs mer om equmenias arbete på
www.equmenia.se

KASSARAPPORT

V

id halvårsskiftet hade intäkterna
till församlingen ökat något i jämförelse med föregående år. Kollekter till olika ändamål nådde 100 000 kronor,
en inspirerande ökning i jämförelse med
samma period i fjol. Framför allt är det givande via Swish som ökat. Hyresintäkterna
har minskat med 15 000 kronor på grund av
vi sagt upp hyresgäster för att kunna renovera i kyrkan. De totala intäkterna för första
halvåret är 470 000.
Utgifterna har ökat på grund av det reparationsarbete som påbörjats, men också

på grund av att bland annat musikverksamheten har vuxit. Även personalkostnader
har höjts något, eftersom vi numera har pastor på heltid. Totalt har lokaler, verksamhet,
reparationer och personal kostat cirka en
miljon under första halvåret. Mellanskillnaden har tagits från fonder och avsättningar.
En gemensam utmaning är sporra varandra att under hösten samla in 75 000 kronor
för inventarier till de rum som har renoverats och står i begrepp att renoveras. Tillsammans kan vi!
Styrelsen

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, 111 23 Stockholm

FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Maud Wahlberg		
Birgitta Borggren 		
Lena Trossö		

85 år
95 år
75 år

2 oktober
7 oktober
18 oktober

förlovning

Elin Lindberg och David Lund

11 augusti

RENOVERINGEN FORTSÄTTER
Första projektet är samtalsrummet. Det är snart klart. Under 2017 hoppas vi kunna samla in 75 000 kronor till nya
inventarier i samtalsrummet och andra rum som ska renoveras.
Vill du skänka en gåva till kyrkan förnyelse kan du använda församlingens plusgiro 57600-9 eller Swish 123 390
86 88. Märk din gåva med ”kyrkofonden”.

VETA MER? BOKA ETT SAMTAL?
Vill du veta mer om vår församling? Har du frågor om tron
eller brottas du med livet? Du kan alltid ta kontakt med vår
pastor Linus Brengesjö för att få information eller boka in
ett samtal.

FÖRSAMLINGENS STYRELSE
Sammanträder 21 sept, 17 okt, 23 nov. Nästa församlingsmötet sker den 10 september.
Pastor

Församlingsmusiker

Linus Brengesjö
0707-38 78 20
linusbrengesjo@gmail.com
Expeditionstid onsdagar
kl 09:00-11:00.

Ruth Segerberg
070-7741461
ruth.segerberg@telia.com

Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9

Församlingsstyrelsens ordf
Susanna Lindvall
070-811 27 98
susanna.lindvall@swipnet.se
För felanmälan av något i kyrkan,
mejla till forvaltning@stpeterskyrka.se

Hej Erika Svensson och
Johanna Holmdahl Hedin,
som i sommar pilgrimsvandrat i San Sebastian!

Varför gick ni?
– J: Jag ville utmana mig fysiskt, bli stilla och reflektera över relationen till Gud
och livet.
– E: Jag ville vandra i ett
annat land, och då kändes
det roligt med just en pilgrimsvandring.
Vad betydde vandringen för er?
– J: Resan betydde en ännu
närmre relation till mina
vänner samt en övning i
tilltro till främlingar som
vi mötte på resan, och blev
många goda möten!
– E: Att fokusera på nuet,
ta in omgivningen och det
som väcktes inombords där
och då. Jag vill rekommendera alla att göra något sånt
här. Det var fantastiskt!

