KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 8 FEBRUARI - 1 APRIL 2018

LÄS MARKUS
- MÖT JESUS

GEMENSKAPEN
I KRISTUS

V

år, och i Upplandsgatans backe vittnar vår kyrkas stolta spira alltjämt om kyrkans
Herre, men ändå är allt inte sig likt.
Vår församling är nu den enda som finns
kvar av de sju som tillhörde Metodistkyrkan i Stockholmstrakten. Om man så vill
kan man kalla oss de sista bärarna av den
tradition som var vår gamla kyrkas signum.
Och att den traditionen ännu lever, kunde
vi känna gemensamt i förnyelsegudstjänsten
på nyårsdagen, där medlemmar från våra tidigare församlingsrötter var med.
På det sätt som Metodistkyrkan bär ett
gemensamt arv, har vi idag blivit en församling med medlemmar från andra kyrkliga
traditioner, som funnit sin kristna gemenskap i S:t Peters kyrka. Vi tackar Gud för att
gemenskapen i Honom är levande bland oss
som firar gudstjänst i kyrkan i Upplandsbacken.
Vi vill fortsätta att förkunna att i vår församlingsgemenskap är det Jesus Kristus som
står i centrum, och i Honom lever vi, rör oss
och är till, oberoende av vilken kristen kyrklig tradition vi eventuellt har med oss i vårt
andliga bagage.
Men det nya året är ändå just något nytt;
i möter ett nytt

S:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan och har funnits i centrala Stockholm sedan slutet av 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.

vart året tar vägen med oss alla och med vår
församling kan vi inte veta. Ur vårt perspektiv är det bara ett som är säkert: Vår bön och
längtan är att året 2018 skall bli året då fler
skall hitta till församlingsgemenskapen under S:t Peters höga spira (även om den långa
trappan upp från gatan kan verka avskräckande för dem som inte lyckas hitta hissen …).
Vi vet ju att det finns plats för fler – många
fler – i det ståtliga kyrkorummet och i alla
församlingslokaler.
De viktigaste resurserna för det nya året
är ändå människorna, vår pastor och församlingens medlemmar. Alla vill vi bära
fram vår ambition
och längtan att få
dela med oss av vår
upplevelse av Jesus
Kristus och av hans
välsignande händer över var och
en som söker och
vill dela vår gemenskap.
Välkommen till
ett nytt åt i S:t Pe- Gunnar Wickman
ters kyrka!
Medlem i S:t Peters

Ansvarig utgivare av Kyrkbladet:
Susanna Lindvall, Kastrupgatan 10,
164 41 Kista, Telefon: 070-8112798
E-post: pastorn@stpeterskyrka.se
Hemsida: www.stpeterskyrka.se

församling

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

ATT LEVA TILLSAMMANS
Att leva nära någon annan är det som ger livet mening och glädje, samtidigt
finns det inget svårare än hållbara relationer; Hur ska man egentligen få ihop
barn, karriär, fritid och vänskap?
Om relationers friskvård, bra föräldraskap och barnens tankevärd handlar
vårens öppna föreläsningar i S:t Peters kyrka. Här presenteras de båda första
föreläsningarna. Läs mer på www.stpeterskyrka.se.

ONSDAG 21 FEBRUARI KL. 18:30

HÅLLA KÄRLEKEN LEVANDE
Christina Halldorf, psykoterapeut

ONSDAG 14 MARS KL. 18:30

VÅGA VARA FÖRÄLDER
Alf B Svensson, psykolog

Programmet inleds med enkel servering kl 18:30. Föreläsningen pågår
cirka 45 minuter. Därefter finns tillfälle för frågor och samtal. Kl 20.00
hålls en avslutande kvällsandakt i kyrksalen.

Stabat Mater

AV G. PERGOLESI (1710–1736)

SKÄRTORSDAGS KONSERT
29 MARS KL 19:00

Stabat Mater dolorosa, juxtem cruca lacrimosa dum pendebat filius
”Vid foten av det kors där hennes älskade son hängde stod den bittert gråtande Maria”
Så börjar första sången i musikverket Stabat
Mater av kompositören Giovanni Battista
Pergolesi. Från början var det en rimbön
från 1200-talet, som även kallades för en
hymn i den romerska kyrkan. Verket har
tonsatts av många tonsättare, och för skärtorsdagens konsert i S:t Peters kyrka har vi
valt Pergolesis kantatmässiga musikstycke,
eftersom den alltid har fascinerat – både musikaliskt och textmässigt.
Verket framförs med Tina Bergholm, sopran, Ruth Segerberg, alt och Bengt Tribukait, orgel. Tina är sångerska och kyrkomu-

siker i Andreaskyrkan på Söder, och Bengt
har tidigare konserterat i S:t Peters kyrka
och är en väldigt uppskattad och väl etablerad musiker med uppdrag runt hela Sverige
samt även Tyskland, Ryssland och Canada.
Ruth Segerberg,
församlingsmusiker i S:t Peter
KONSERTEN FÖREGÅS AV EN
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
KL 18:00-18:45, LEDD AV
PASTOR LINUS BRENGESJÖ.

8/2 föreläser linus brengesjö om susanna wesley

DAGTRÄFFEN
Till Dagträffen i S:t Peters kyrka inbjuds alla daglediga varannan torsdag
kl 13:00. En gång i månaden är det en inbjuden gäst som berättar utifrån
ett intressant tema. En gång i månaden står gemenskap och samtal i
centrum. Vid varje tillfälle serveras kaffe och smörgås.
TORSDAG 8 FEBRUARI KL 13:00

Susanna Wesley – metodismen moder.
Linus Brengesjö berättar.
TORSDAG DEN 8 MARS KL 13:00

Kvinnor jag mött
Birgit Karlsson om kvinnor hon mött under sitt liv över hela världen.
TORSDAG DEN 5 APRIL KL 13:00

Överås i mitt hjärta
Solveig Högberg presenterar en av Metodistkyrkans pärlor.

För mer information kontakta Solveig Högberg, 070-660 16 29

VARANNAN
TORSDAG
13:00

I HELIGA FASTETIDER 2018
FEBRUARI
8 Dagträffen 13:00

”Susanna Wesley – metodismens moder”.
Linus Brengesjö berättar.

11 Gudstjänst 11:00

Fastlagssöndagen: ”Kärlekens väg”
Hv 8:6–7, 2 Kor 5:14–21, Mark 10:32–45
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg, Eric Schoeffler

14 ”Läs Markus –
Möt Jesus” 18:30

Introduktion till fastans bibelläsning. Linus Brengesjö

15 Babybrus 10:00–12:00
Öppen förskola med sångstund

18 Gudstjänst 11:00

Första söndagen i fastan: ”Prövningens stund”
1 Mos 3:1–13, Heb 5:7–10, Mark 1:12–13
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg,
Anton Dromberg och Josephine Segerberg

21 Att leva tillsammans 18:30
”Att hålla kärleken levande”. Föreläsning av Christina
Halldorf, psykoterapeut

22 Babybrus 10:00–12:00
Öppen förskola med sångstund

22 Dagträffen 13:00

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal.

25 Gudstjänst 11:00

Andra söndagen i fastan: ”Den kämpande tron”
Jes 62:1-3, Heb 11:23-27, Mark 14:3–9
Linus Brengesjö, Johan Wallin

28 ”Läs Markus –
Möt Jesus” 18:30
Bibelstudium. Linus Brengesjö

MARS
4 Gudstjänst 11:00

Tredje söndagen i fastan: ”Kampen mot ondskan”
Jes 59:14–17, Ef 6:10–18, Mark 5:24–34
Solveig Högberg, Johan Wallin

8 Babybrus 10:00–12:00
Öppen förskola med sångstund

8 Dagträffen 13:00

”Kvinnor jag mött”. På internationella kvinnodagen
berättar Birgit Karlsson.

11 Gudstjänst 11:00

Midfastosöndagen: ”Livets bröd”
2 Kung 4:42–44, 2 Kor 9:8–10, Mark 6:30–44
Ulrika Grahnat, Linus Brengesjö, Cathrine Skagstedt
Bön och offerdag för pastors- och diakonutbildning

14 Att leva tillsammans 18:30
”Våga vara förälder”. Föreläsning av Alf B Svensson,
psykolog

17 Bibel & Brunch 11:00

”De vi ville bli”. Föreläsning av Britta Hermansson,
författare och evangelist

18 Gudstjänst 11:00

Jungfru Marie Bebådelsedag: ”Guds mäktiga verk”
Jes 7:10–14, Rom 8:1–4, Luk 1:26–38
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Simon Berggren

22 Babybrus 10:00–12:00
Öppen förskola med sångstund

29 Konsert på
skärtorsdag 19:00

”Stabat Mater” av G. Pergolesi
Tina Bergholm, sopran; Ruth Segerberg, alt; Bengt
Tribukait, orgel

30 Gudstjänst 11:00

22 Dagträffen 13:00

Långfredagen: ”Korset”
Jes 53:1–12, Fil 2:6–8, Mark 15:21–41
Solveig Högberg, Cathrine Skagstedt

25 Gudstjänst 11:00

APRIL

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal

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

28 ”Läs Markus –
Möt Jesus” 18:30
Bibelstudium. Linus Brengesjö

29 Getsemanemässa 18:00
Skärtorsdagen: ”Det nya förbundet”
2 Mos 12:15–20, 1 Kor 5:6–8, Mark 14:12–26
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

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

1 Gudstjänst kl 11:00
Påskdagen: ”Kristus är uppstånden”
Hos 6:1–3, Apg 3:14–16, Mark 16:1–14
Solveig Högberg, Ruth Segerberg
Festmiddag efter gudstjänsten

inspektion av orgeln vid rosettfönstret

kontraktet skrivs under

NU DRAR RENOVERINGSARBETET
IGÅNG MED ETAPP 1

V

påbörja renoveringsarbetet efter påskhelgen med följande arbeten:
• Tre toaletter på entréplanet kommer att
renoveras, dvs porslin, golv och tak kommer
att förnyas.
• Vår unika Walcker orgel renoveras
och återställs i ursprungligt skicka. Renoveringsarbetet är mycket omfattande och
arbetskrävande, hela orgeln kommer att
monteras ner och fraktas till specialister i
Estland för renovering, innan den återigen
byggs upp i kyrkan, renovering av körläktaren sker samtidigt.
• Samtliga fönster i kyrkan inklusive det
stora runda fönstret bakom orgeln, kommer
att plockas ner och fraktas iväg till en verkstad för renovering innan de återigen installeras i kyrkan. Arbetet innefattar även att
fönsterramar målas och byts ut, samt att ett
extra energiglas installeras utanför befintligt
glas, med hopp om att det skall skydda våra
i kommer att

vackra blyinfattade glas och spara energi. I
detta arbete har vi anlitat externa experter
som hjälpt oss med val av leverantörer och
även hjälpt oss med att få ett bidrag beviljat
av Länsstyrelsen för renoveringen.
• En ljudisolerad barnhörna skapas i kyrksalen.
Renoveringsarbete av fönster och orgel
kommer att pågå under större den av 2018
och fönstren blir nog inte klara förrän en
bit in i 2019. Församlingen har därefter
som mål att fortsätta förnya och renovera
församlingssal, köket och Cefas. Vi har idag
tillsammans med konsult tagit fram underlag för att kunna begära in offerter för detta
arbete under 2018.
Under 2018 kommer vi även att ta fram
med en lämplig konsult en tioårs underhållsplan som även innehåller en genomgång av
VVS samt uppvärmningskostnad, för att
undvika oplanerade kostnader för underhåll
av kyrkan.

DITT BIDRAG ÄR EN VIKTIG DEL!

F

genomföra dessa omfattande renoveringar kommer församlingen att aktivera medel som vi har
sparat och fått i gåvor. Vi kommer även att
söka pengar från Länsstyrelsen förutom de
medel som vi redan blivit beviljade.
Dessutom kommer vi att påbörja olika
ör att kunna

insamlingar så att medlemmar och besökare kan vara med och stödja detta omfattande renoveringsarbete. Det kommer också
att behövas frivilligt praktiskt arbete, där
många kan vara med i till exempel byggstädning, flyttning och ommöblering.
Ita Grossman

VÄLKOMMEN
DANIEL!
Från och med 1 februari projektanställs
Daniel Ardabili-Farshi som barn-och ungdomsledare på halvtid i S:t Peters församling.
Daniel är 21 år, från Nässjö, numera boende
i Stockholm. Han har gått i APG29 utbildning, en internationell missions- ledar- och
lärjungaskola. Inom ramen för APG29 har
han praktiserat i Indien och Thailand samt
arbetat med församlingsplantering i Sverige. Daniel hälsades välkommen i uppgiften
i gudstjänsten den 4 februari.

babybrus börjar den 15 februari

SÖNDAGSSKOLA

BABYBRUS!

Varannan söndag i vår är det söndagsskola i
S:t Peters kyrka. Barnen går till sin samling
under predikan och kommer åter när det är
nattvard. Samlingen består av sång, bibelberättelser, pyssel och enkel bön.
Följande söndagar är det söndagsskola:
4 febr, 18 febr, 4 mars, 18 mars, 1 april, 15
april, 29 april, 13 maj, 27 maj, 3 juni (sommarfest).

ÖPPEN FÖRSKOLA MED SÅNGSTUND

Kom och häng med oss! Vi fikar, busar,
sjunger och babyhänger. Öppet för föräldrar
med barn.
Varannan torsdag i församlingsvåningen i
S:t Peters kyrka (gatuplanet). Verksamheten
börjar den 15 februari kl. 10.00 och pågår till
kl 12.00.

LÄS MARKUS –
MÖT JESUS!

O

Bibeln är Markusevangeliet bra att doppa tårna i.
Om du redan läst mycket är Markusevangeliet perfekt för en djupdykning.
Markus är det äldsta och kortaste evangeliet.
Fullt av det glada budskapet om Jesus; som
det berättades av de första lärjungarna och
lika relevant för oss idag.
Under fastan och påsk 2018 sätter vi exm du vill läsa

Bibelläsningsplan
Under fastan kan alla församlingsmedlemmar
som deltar i studiecirkeln hämta ut ett exemplar av pocketboken Markus runt på 90 dagar.
Övriga intresserade kan beställa för 20 kr/st.
Boken innehåller reflektioner kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är alla
med i Equmeniakyrkan eller equmenia som
delat tro och tankar.

tra fokus på Markusevangeliet! Det kommer
märkas i våra gudstjänster där vi kommer
att läsa ur evangeliet. Vi kommer att följa en gemensam bibelläsningsplan och tre
onsdagskvällar kommer vi samtala, läsa och
fördjupa läsningen tillsammans.
VÄLKOMMEN TILL DESSA SAMLINGAR
KRING MARKUSEVANGELIET !

14 februari kl. 18:30
Läsning och fördjupning

28 februari kl. 18:30
Läsning och fördjupning

28 mars kl. 18:30
Läsning och fördjupning

BIBEL & BRUNCH DEN 17 MARS KL 11:00

DET VI VILLE BLI

Lördagen den 17 mars kommer evangelisten Britta Hermansson till S:t Peters kyrka
och talar om sin bok De vi ville bli. Britta
Hermansson är pastor inom Equmeniakyrkan och driver den uppmärksammade
samtalspodcasten ”Brittas vardagsrum”.
Boken är en gripande berättelse om modet
att sträcka sig vidare, hoppas på hoppet och
våga tro.
Under ”Bibel & Brunch” serveras en god
och härlig vegetarisk brunch (50kr) och därefter lyssnar vi till Brittas föreläsning ”Det vi
ville bli”. Samlingen börjar kl 11:00.

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, våren 2018.

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 Syrien

Måndag

Mocambique – sjukhus och barnhem

Församlingens anställda

Tisdag

Kyrkokören i S:t Peter
Någon granne

En nära vän/arbetskamrat

Onsdag

SIRA-skolan i Jeriko och Betlehem
De äldre i församlingen

Dina närmaste/familj
Equmeniaföreningen

Torsdag

Sjukhuskyrkan i Stockholm
Kristen närvaro i Vasastan

Församlingens styrelse
Regering och riksdagen

Fredag

Barn och tonåringar i S:t Peters
gemenskap

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

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

FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Ingegärd Björk		
Britt-Marie Löberg

85 år
70 år

23 mars
5 april

född

Ellinor och Linus Brengesjö har fått en dotter Bodil
den 8 december.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Till alla medlemmar i S:t Peters församling, Stockholm
Församlingen håller årsmöte söndagen den 15 april efter
gudstjänsten (ca kl 12:30). Dagordning och handlingar
finns tillgängliga i församlingssalen senast fjorton dagar
före årsmötet. Hämta ditt konvolut!
Varmt välkomna!
//Styrelsen

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

FÖRSAMLINGENS STYRELSE
Sammanträder i vår den 13 februari, 7 mars och 2 maj.
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 Anna
Josefsson,
medlem i S:t Petersförsamling!
Vad betyder fasta för
dig?
– Reflektion i samband
med gudstjänster och samlingar. Inte så mycket själv
på min kammare men eftersom jag bor ihop med
en pastor kommer det med
säkerhet pratas om hemma
vid köksbordet också.
På vilket sätt kommer
du att fira påsk?
– Jag kommer troligtvis gå
på någon gudstjänst torsdag eller fredag. Sen åker
jag på skidresa till Österrike på påskafton.
Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.

