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EFTERLÄNGTAD – EFTERLYST – EFTERFÖLJD

Berättelserna under advent och jul 
har Jesus som huvudperson. Även om 
vi många gånger hört om intåget i Je-

rusalem, om födelsen i stallet och om änglar-
nas sång, vill vi höra det igen. Psalmen ”Be-
red en väg för Herran”, Hosianna-ropen och 
jubeltonen i Gloria in excelsis Deo är mer än 
starka känslor. Här uttrycks djup livsmening 
och livsmål.

Med hjälp av tre ord som passar in på hu-
vudpersonen i dessa berättelser, vill jag lyfta 
fram budskapet i de kristna högtider vi nu 
ska fira. Första ordet är EFTERLÄNGTAD. 
För Maria och Josef var det lilla barnet ef-
terlängtat. Men det var inte bara den unga 
modern som hade fått ett löfte från Gud om 
vad barnet skulle komma att betyda (Luk 
1:31–33). Redan i Edens lustgård hade de 
första människorna fått löftet att ”kvinnans 
säd” ska upprätta en ny världsordning utan 
självupptagenhet, svek och maktspel (1 Mos 
3).

I tider av nöd och fara har profeter upp-
repat Guds löfte om ”ett barn är oss fött”, 
och det ska visa vägen till fred och rättvisa 
(Jes 9). I en osäker värld är Jesus efterläng-
tad. Det var därför österns konungar kom 
och tillbad honom, och himlens änglar sjöng 
hans lov. Likaså kom herdar, som levde i 
dåtidens utanförskap, till stallet och tillbad. 
I den skaran av bedjare vill också jag stå och 
jublande säga: Efterlängtad. Efterlängtad. 
Efterlängtad.

Genom berättelserna om Jesus går också 
en kall vind, ett tjockt mörker. Över den ny-
födda gossen i Betlehem finns hotet. Barnet 

är efterlyst av makthavarna i Jerusalem. Hur 
stämningsfull vi än lyckas göra advent och 
jul, får vi inte blunda för mörkret och hoten 
i världen. Har våra barn någon framtid på 
denna planet?

Jesus var EFTERLYST. Han fick skydd 
av en kvinnas famn, när familjen brådstör-
tat flydde till Egypten. Dödliga vapen fanns 
på makthavarnas sida, men Guds skydd är 
vanlig, mänsklig kroppsvärme och omtan-
ke. Det är därför många kyrkor inbjuder 
ensamma, hemlösa och fattiga till ”alternativ 
jul”. Varje hem, varje människa kan välkom-
na dem som i vår tid tvingats på flykt undan 
hot och efterlysningar. 

Frågorna på den yttersta dagen kommer 
inte att handla om rätt lära eller det vi miss-
lyckats med (se Matt 25). Frågorna gäller 
om vi känt igen Jesus, den efterlyste, i med-
människors nöd och behov.

Den andliga rörelsen kring Jesus börja-
de med en kallelse: Följ mig! Redan de vise 
männen fick rådet att följa hans stjärna 
(Matt 2). Alltså blev Jesus från allra första 
stund EFTERFÖLJD.

Att vara kristen är inte att tillhöra en reli-
gion. Det är att vara efter-
följare till den främste som 
är värd att följa efter. För 
en kristen är Jesu liv, Jesu 
ord, Jesu person både vä-
gen och målet för livet. 

Låt Jesus få vara mitt 
ibland oss under det nya 
kyrkoåret – efterlängtad, 
efterlyst och efterföljd!

S:t Peters församling är en del av Equme-
niakyrkan och har funnits i centrala Stock-
holm 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.

Ansvarig utgivare av Kyrkbladet: 
Susanna Lindvall, Kastrupgatan 10,
164 61 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 

Sune Fahlgren

Vice ordförande i 
S:t Peters församling



I signad juletid

Julfestligt kyrkkaffe

LÖRDAG 16 DECEMBER KL 18:00

ADVENTSKONSERT I ST PETERS KYRKA

ENTRÉ: 100 KR

MER INFO PÅ: WWW.STPETERSKYRKAN.SE

Välkommen till en stämningsfull adventskonsert där välkända traditionella  

jul- och advents-sånger blandas med modernare julsånger, jazz och pianoimprovisation.  

Det blir musik av J. Sibelius, M. Reger, J. S. Bach, P-E. Moreaus, m fl.

Medverkar gör Ruth Segerberg, mezzosopran, och Simon Berg-
gren på piano samt S:t Peters kyrkokör, en mindre sångensemble 

och solister ur kören. Ruth Segerberg är också körledare.

Efter gudstjänsten söndagen den 17 december blir det ett 
julfestligt kyrkkaffe – ett knytkalas. Om du vill bidra med något 

till kalaset, anteckna på listan i församlingssalen!

i sammarbete med



ADVENT, JUL, TRETTONDAGSTID
I ST PETER

Första söndagen i advent: ”Ett nådens år” 
Sak 9:9–10, Rom 13:11–14, Matt 21:1–9
Solveig Högberg, Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, 
S:t Peters kyrkokör

Andra söndagen i advent: ”Guds rike är nära” 
Mik 4:1–4, Rom 15:4–7, Luk 21:25–36
Maria Hammar, Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Tredje söndagen i advent: ”Bana väg för herren”
Jes 29:17–21, 1 Kor 4:1–5, Matt 11:2–11
Sune Fahlgren, Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Julfestligt kyrkkaffe. Insamling till kyrkorenoveringen

Juldagen: ”Jesu födelse”
Jes 9:2–7, 1 Tim 3:16, Luk 2:1–10
Solveig Högberg, Cathrine Skagstedt

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

”Överås i våra hjärtan”. Pastor Solveig Högberg berät-
tar om en av metodismens pärlor.

Ruth Segerberg, mezzosopran, Eric Schoeffler, 
basbaryton, och Simon Berggren på piano samt S:t 
Peters kyrkokör. Entré: 100 kr

Förnyelsegudstjänst: ”Ett nytt förbund”
Linus Brengesjö, Solveig Högberg, Ruth Segerberg

Första söndagen efter trettondagen: ”Jesu dop”
Jes 42:1–7, Apg 18:24–19:6, Matt 3:13–17
Sune Fahlgren, Johan Wallin
Bön- och offerdag till församlingens internationella 
arbete

DECEMBER

3 Gudstjänst 11:00

10 Gudstjänst 11:00

17 Gudstjänst 11:00

25 Gudstjänst 11:007 Dagträffen 13:00

11 Dagträff 13.00

16 I signad juletid: Advent-

skonsert 18:00

1 Gudstjänst 11:00

7 Gudstjänst 11:00

JANUARI



GUDSTJÄNST  
med nattvard  

firas på 
SÖNDAGAR  

11:00

Andra söndagen efter trettondagen: ”Livets källa” 
2 Mos 33:18–33, Ef 1:7–14, Joh 2:1–11 
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Mikael Fall

Tredje söndagen efter trettondagen: ”Jesus skapar tro” 
1 Kung 8:41–43, Rom 1:16–17, Matt 8:5–13
Jakob Olofsgård, Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Medverkan av konfirmander från Immanuelskyrkan, 
Jönköping

Vårterminen börjar för S:t Peters kyrkokör. Nya koris-
ter hälsas välkomna.

Septuagesima: ”Nåd och tjänst”
Jer 9:23–24, 1 Kor 1:1–3, Matt 20:1–16
Anna Kettner, Gunnil Korswing, Cathrine Skagstedt

Kyndelsmässodagen: ”Uppenbarelsens ljus”
1 Sam 1:21–28, 1 Joh 1:5–7, Luk 2:22–40
Linus Brengesjö, Cathrine Skagstedt

FEBRUARI
14 Gudstjänst 11:00

21 Gudstjänst 11:00

16 Körövning 18.30

28 Gudstjänst 11:00

4 Gudstjänst 11:00

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal

25 Dagträffen 15:00



ORGELRESA

RAPPORT FRÅN REGIONALT 
FÖRTROENDERÅD

FörBeredelserna För att kunna re-
novera kyrkorgeln i S:t Peters kyrka 
fortsätter. I höst har anbuden gran-

skats, och som ett led i den prövningen gjor-
des studiebesök i församlingar som renove-
rat den typ av pneumatisk orgel som finns 
i S:t Peters kyrka. Fredagen den 20 oktober 
reste Ita Grossman, Sune Fahlgren och Ruth 
Segerberg tillsammans med orgelkonsulten 

I samBand med BIldandet av Equmenia-
kyrkan skapades förtroenderåd kopplat 
till de olika regionerna. Anledning till de 

regionala förtroenderåd är att kunna sam-
ordna sig, och att de ska fungerat som en re-
ferensgrupp för frågor som är gemensamma 
utmaningar som församlingarna i regionen.

Den 7 oktober ägde höstens samman-
komst rum. Dagen inleddes med en andakt 
om Jesu liknelsen kring senapskornet (Mark 
4:30). Därefter följde en förmiddag vars 
innehåll präglades mest av information om 
”Regionsutredningen”, formerna för Kyrko-

Göran Grahn till Nöbbele kyrka utanför 
Växjö och till Månsarps kyrka strax söder 
om Jönköping.

Studiebesöken var inspirerande och gav 
praktisk kunskap om vad ett renoverings-
projekt innebär. Nästa steg blir att föreslå 
församlingen ett av anbuden för renovering 
under 2018.

konferensen samt svar på de motioner som 
togs upp på Kyrkokonferensen 2017.

Under eftermiddagen fördes diskussioner 
kring den nya verksamhetsplan för Equme-
niakyrkan som just nu arbetas fram för år 
2019–2022. Verksamhetsplanen fokuseras 
på fem verksamhetsområden och riktnings-
mål. Det är församlingsutveckling, försam-
lingsgrundande, global mission, samhälls-
engagemang och ansvarsfullt förvaltarskap. 
Med konkreta mål för dessa områden vill 
Equmeniakyrkan utvecklas, och det är även 
min förhoppning efter en dags funderande 
kring de här frågorna. Må alla de senapskorn 
som bildar S:t Peters församling och Equme-
niakyrkan växa och därtill bli fler.

Johan Sunbring

det regionala förtroenderådet 
träffades på teologiska högskolan

bland annat besöktes månsarps
kyrka under resan



ANDRA VÅNINGEN I JERIKO INVIGD

den 23 oktoBer blev ien minnesrik 
dag för SIRA-skolan i Jeriko. Då in-
vigdes den efterlängtade utbyggna-

den av skolan. Ett sextiotal gäster deltog, och 
barn och lärare bjöd på ett program som vi-
sade skolans värdegrund och syn på lärande.

I och med invigningen har skolan utökats 
från 4 till 5 klasser och från 40 till 50 elever.

Den svenske generalkonsuln, Ann-Sofi 
Nilsson, planterade ett olivträd vid invig-
ningen. Och eftersom de kommit en stor 
gåva från Japan till skolbygget var Japans 
ambassadör i Palestina med när bandet vid 
ingången till den nya våningen klipptes. 
Men de som fick kliva in först i huset var 
eleverna!

SIRA är en svensk stiftelse som driver två 
skolor i Palestina. Skolorna ger specialun-
dervisning för barn mellan 6 och 12 år med 
läs- och skrivsvårigheter. 

I Betlehem finns en skola med 7 klasser, 10 barn 
i varje klass. Skolan grundades 1992. 

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 klasser 
med ca. 10 barn i varje klass. 

Verksamheten bedrivs med drygt tjugo anställ-
da, alla palestinier. En svensk platschef sköter 
administrationen. 

Verksamheten finansieras helt med frivilliga 
medel från enskilda, bidragsorganisationer, 
kyrkor och andra frivilligorganisationer. Verk-
samheten vilar på kristen värdegrund.

JULINSAMLING TILL INTERNATIONELLT ARBETE

Söndag den 7 januari är det bön- och offerdag till internationella arbete. S:t Peters församling stöder ett 
sjukhus och barnhem i Mocambique samt SIRA-skolorna i Jeriko och Betlehem. Du kan också sända din 
gåva till församlingens plusgiro 57600-9 eller Swish 123 390 86 88. Märk din gåva med ”Internationellt”. 



FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Lars-Erik Jarndal             75 år  28 dec
Ingrid Holmgren             80 år 30 dec
dop

Gunnar Bohm             22 okt
utflyttade

Paulin & Albin Larsson    1 nov
nya medlemmar

Jonas Rova 1 sept
Motunde Bowen  15 okt

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

RENOVERINGEN FORTSÄTTER

Hej Jonas Rova,  
ny medlem i S:t Peter!

Första projektet har varit samtalsrummet. Det är nu klart. 
Under december-januari hoppas vi kunna samla in 20 000 
kronor till nya inventarier i samtalsrummet. 

Vill du skänka en julgåva till kyrkan förnyelse kan du an-
vända 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. 

Linus Brengesjö
0707-38 78 20
pastorn@stpeterskyrka.se 
Expeditionstid onsdagar 
kl 09:00-11:00.

Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9 

För felanmälan av något i kyrkan,  
mejla till forvaltning@stpeterskyrka.se

Ruth Segerberg
070-7741461
ruth@stpeterskyrka.se

Susanna Lindvall
070-811 27 98
ordforande@stpeterskyrka.se

Pastor Församlingsmusiker

Församlingsstyrelsens ordf

Vad betyder S:t Peter för 

dig? 

– Jag gillar den fina ge-
menskapen och att det 
inte är en för stor kyrka. 
Att vi sjunger och har ett 
rikt musikliv betyder också 
mycket för mig.
Varför läser du på dia-

konutbildningen i 

Bromma?

– Jag har alltid varit and-
ligt sökande och i samband 
med att jag hittade min 
tro fick jag också en tyd-
lig kallelse att bli diakon. 
I mitt yrke som vårdbiträ-
de tar jag hand om utsatta 
människor varje dag, men 
när tron växte fram kände 
jag en sann glädje i att få 
hjälpa andra.
Hur ska du fira jul?

– Jag kommer jobba natt på 
ett korttidsboende ute i  
Saltsjöbaden, som varit min 
arbetsplats under många år. 


