
KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 5 APRIL – 3 JUNI 2018

Må Guds godhet falla över dig

som vårens stilla regn,

må helig ande blåsa över dig

som söderns milda vindar,

må livet prisa dina ögons ljus

och dina händers styrka.

Martin Lönnebo

VÅRENS VÄLSIGNELSE



ATT SPEGLA KRISTUS

Gemenskapen i församlinGen blev för 
mig en början till ett liv i Kristus. 

En solig augustidag 2013 var jag 
ute och fikade tillsammans med mina föräld-
rar. Några bord längre bort på samma fik satt 
missionskyrkans två ungdomsledare. Kort 
efter att jag talat om för mina föräldrar vil-
ka de här två personerna var, påbörjades ett 
evigt tjatande från mina föräldrar att gå fram 
och ta första steget – det var naturligtvis av 
välvilja, men där och då kändes det inte så. 

Mina föräldrar fick sin vilja igenom, och 
efter en stunds samtal om vad som försiggår 
i kyrkan, fick jag frågan om jag skulle vara 
intresserad av att delta på fredagens tonår-
sträff där temat för kvällen skulle vara en 
gaming night (Till er äldre som läser det här, 
handlar alltså gaming om dator och tv-spel). 

”Att gamea” var ett av mina stora intressen 
som tonåring, där hade jag mina vänner och 
mitt sammanhang. Att gamea är fortfaran-
de ett av mina intressen, där har jag många 
av mina vänner och de är fortfarande ett 
av mina sammanhang – det sker bara inte 
i samma utsträckning som förr. Gamingen 
fungerade som brygga för mig att hitta in i 
församlingsgemenskapen, där jag mottogs i 
en öppen och fördomsfri miljö. 

Tidigare kunde tanken på en kärleks-

full Gud i en värld som rymmer så otroligt 
mycket lidanden, upplevas som en paradox 
för mig. Men den öppenheten och kärleken 
till andra människor, som dessa tonårsledare 
gav ut, fångade min entusiasm. Församling-
en är och ska vara en spegel av Kristi kärlek 
för våra medmänniskor ute i vår värld och 
inget annat.

Gud skänker sin välsignelse utan diskrimi-
nering. Jesu anhängare är Guds barn, och de 
bör manifestera familjens likhet genom att 
göra gott för alla, även mot dem som förtjä-
nar motsatsen, skriver teologen F. F. Bruce

När jag hade kommit hem från Thailand 
och gjort min första resa med Apg29 änd-
rades mitt synsätt 
på vad som är av 
värde, och C. S. 
Lewis har skrivit 
ett citat som lyder:  
”Ty allt som kan 
skakas kommer att 
skakas, och endast 
det orubbliga kvar-
står”. I Psalm 62:3 
går det att finna 
svaret på vad som 
faktiskt kvarstår.

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 41 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 

Daniel Ardabili-Farshi

Ungdomsledare i S:t Peter

ATT LEVA TILLSAMMANS



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.

Michael Gunnardo, socialpedagog

Ulrika Stigberg, präst

ONSDAG 18 APRIL KL. 18:30

KÄRLEKSRELATIONER SOM  

KLARAR MED- OCH MOTGÅNGAR

ONSDAG 2 MAJ KL. 18:30

OM BARN OCH LIVETS FRÅGOR

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 tankevärld handlar 
vårens öppna föreläsningar i S:t Peters kyrka. Här presenteras de båda sista 

föreläsningarna. Läs mer på www.stpeterskyrka.se.





RENÉE OCH NICLAS SKA  
RESTAURERA DE BLYINFATTADE 
FÖNSTREN I VÅR KYRKA

S yskonen renée och niclas Kuhn är fjär-
de generationen i en familj hängiven 
detta delikata arbete. De är konstglas-

mästare, en sällsynt yrkesgrupp med dålig 
återväxt.

– Vi ser fram emot att få börja arbete med 
restaureringen av era vackra blyglasfönster, 
säger Renée medan hon håller sin blykniv i 
handen och skär till nytt bly mellan två glas-
bitar i ett fönster. Syskonen Kuhn har sin 
verkstad ute i Hökarängen.

– Vi har samma verktyg som gammelfar 
använde. Och yrkeshemligheterna har gått i 
arv, alla trix och knep i vårt skrå, säger Re-
née och fortsätter att lägga pusslet med olik-
formade glasbitar på arbetsbänken. 

– Jag får kunskap om ett blyglasfönster ge-
nom att ta på det, lyssna på klangen, skaka 
på det. Den fingertoppskänslan har jag fått i 
arv, inflikar brodern Niclas.

Familjen Kuhn har tillverkat och restau-
rerat blyglasfönster i över hundra år. Före-
taget började 1916 på Västmannagatan och 
flyttade senare till Rådmansgatan. Men det 
blev för dyrt med hyrorna i innerstan, så nu 
ligger verkstaden i Farsta. Det var deras tys-
ke farfarsfar Johan Baptist Kuhn som tog sitt 
kunnande till Sverige. Stadshusets magnifi-

ka fönster är ett exempel på hans hantverk.
– Roligt att S:t Peters församling satsat på 

att detta arbete ska göras ordentlig, och inte 
bara lagningar här och där. När det är klart 
nästa år kommer kyrkans fönster att hålla i 
hundra år till minst, påstår Niclas Kuhn.

– Restaureringen av blyglasfönster är ett 
pyssel utan like, säger Renée, och hon visar 
hur man får ta isär varje bit, rengöra dem, 
förse bitarna med nytt bly, löda ihop med 
tenn, arbeta in flytande linoljebaserat kitt 
under blyspröjsen – och sedan putsa med 
sågspån.

Deras mål är att fönstren ska renoveras så 
att man inte ser att det skett en reparation. 

– En kyrka är ju inte ett museum över det 
som varit. Kyrkan ska leva idag och se fin ut.

Blyinfattning av fönsterglas är ett hant-
verk från 800-talet. Det var munkar som vil-
le få stora ljusinsläpp i kyrkorna och på den 
tiden kunde man inte göra stora glasskivor. 
Munkarna upptäckte att bly och glas gifte 
sig väl med varandra och gav möjligheter att 
kombinera ljusinsläpp med dekorationer av 
mönster och färger. I S:t Peters kyrka är det 
inga föreställande bilder i kyrkfönstren, med 
nygotiska former och vackra färger – och 
några blommor och blad.



VÅREN I S:T PETERS KYRKA – 
UPPVAKNANDETS TID

Andra söndagen i påsktiden: ”Påskens vittnen”
Jes 43:10–13, 1 Kor 15:1–11, Joh 21:1–14
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg

Femte söndagen i påsktiden: ”Att växa i tro”
Hos 11:1–4, 1 Joh 4:10–16, Joh 16:5–11
Linus Brengesjö, Ruth SegerbergTredje söndagen i påsktiden: ”Den gode herden”

Hes 34:11–16, 1 Pet 2:22–25, Joh 10:1–10 
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, S:t Peters kyrkokör.
Ca 12:45 Församlingens årsmöte

Öppen förskola med sångstund, Servering

Öppen förskola med sångstund. Servering.
Öppen förskola med sångstund

”Överås i mitt hjärta”. Solveig Högberg berättar  
om en av metodismens pärlor. Servering.

”Det okända”. Föredrag av Samuel Wångehag. 
Servering.

”Kom tillsammans”. Servering, gemenskap, samtal.

”Kärleksrelationer som klarar med- och motgångar”
Föreläsning av Mikael Gunnardo, socialpedagog ”Om barn och livets frågor”. Föreläsning av Ulrika 

Stigberg, präst och författare.

Föreläsningar och konserter

Fjärde söndagen i påsktiden: ”Vägen till livet”
Jes 54:7–10, Heb 13:12–16, Joh 16:16–22
Linus Brengesjö, Maria Wilsson 
Bön- och offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete

APRIL

MAJ

8 Gudstjänst 11:00

29 Gudstjänst 11:00

15 Gudstjänst 11:00

5 Babybrus 10:00–12:00

3 Babybrus 10:00–12:00

19 Babybrus 10:00–12:00

5 Dagträff 13:00

3 Dagträff 13:00

19 Dagträff 13:00

18 Att leva tillsammans 18:30

2 Att leva tillsammans 18:30

21 Kulturnatt i S:t Peter 

18:30–24:00

22 Gudstjänst 11:00



GUDSTJÄNST  
med nattvard  

firas på 
SÖNDAGAR  

11:00

Öppen förskola med sångstund

”Kom tillsammans”. Servering, gemenskap, samtal.

”Våravslutning”. Servering, gemenskap, samtal.

Bönsöndagen: ”Bönen”
1 Mos 18:26–32, Ef 3:14–21, Luk 18:1–8
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Söndagen före pingst: ”Hjälparen kommer”
Sak 14:6–9, Rom 8:16–18, Joh 15:26–16:4 
Solveig Högberg, Ingegärd Krall

Heliga trefadighetsdag: ”Gud – Fader, Son och Ande”
5 Mos 6:4–9, Apg 2:24–35, Matt 11:25–27
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg, Mikael Fall

Första söndagen efter trefaldighet: ”Vårt dop”
Hes 36:25–28, Rom 6:3–11, Joh 3:1–8, 
Linus Brengesjö, Johan Wallin

Pingstdagen: ”Den heliga Anden”
1 Mos 11:1–9, Apg 2:1–11, Joh 14:25–29 
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Simon Berggren

S:t Peters kyrkokör, Ruth Segerberg

JUNI

17 Babybrus 10:00–12:00

17 Dagträff 13:00

31 Dagträff 13:00

6 Gudstjänst 11:00

13 Gudstjänst 11:00

27 Gudstjänst 11:00

3 Gudstjänst kl 11:00

20 Gudstjänst 11:00

26 Vårkonsert 18:00



S:T PETERS KYRKA – 
EN BLÅKLASSAD KYRKA

D en som vandrar i Upplandsgats-
backen kanske stannar i hörnet av 
Kammakargatan och tänker: ”Lig-

ger det en kyrka här?” Tanken går kanske 
vidare att dessutom är kyrkan mycket vack-
er. Är vandraren arkitekturroad så kanske 
tanken också dyker upp att kyrkbyggnaden 
verkar vara uppförd i jugendstil, alltså någon 
gång omkring år 1900. 

Tiden suddar ut det som var radikalt och 
uppseendeväckande, och allt blir med tiden 
en normalitet. S:t Peters kyrka var när den 
planerades och uppfördes mellan åren 1899 
och 1901 just en arkitektoniskt radikal kyr-
kobyggnad. Arkitekt var den unge Erik La-
llerstedt som kom att bli en av det svenska 
1900-talets ledande arkitekter. Jämför man 
Lallerstedts kyrkobyggnad med de något 
äldre Stockholmskyrkorna Johannes och 
Oscar, så representerar de äldre kyrkobygg-
naderna tradition medan S:t Peterskyrkan 
står för arkitektonisk förnyelse.

Frikyrkobyggnader omkring sekelskiftet 
1900 uppmärksammades i stort sett aldrig 
av arkitekter och arkitekturkritiker i dags-
tidningar eller facktidskrifter. Ett lysande 
undantag från detta var just S:t Peters kyrka 
som recenserades i Teknisk Tidskrift, där 
den blev utgångspunkten för en kyrkoarki-
tektonisk debattartikel av en välkänd arki-
tekt och arkitekturrecensent.

Till detta kan fogas att den brittiska ar-
kitekturtidskriften Academy Architecture 
som under perioden 1892 till 1911 presen-

terade ett stort antal moderna svenska bygg-
nader i ord och bild även uppmärksammade 
Lallerstedts kyrkobyggnad. I sig var det ett 
unikum att en svensk frikyrkobyggnad på 
detta sätt presenterades för en internationell 
publik, men verkligheten var märkligare än 
så. S:t Peters kyrka var den enda svenska 
kyrkobyggnad som Academy Architecture 
över huvud taget presenterade för sin lä-
sekrets under årtiondena kring sekelskiftet 
1900. Detta säger något om radikaliteten 
och kvaliteten i Erik Lallerstedts kyrkobygg-
nad i Upplandsgatsbacken.

Lallerstedt ritade någon senare Matteus 
kyrka vid Vanadisvägen, efter mönster från 
S:t Peterskyrkan.

Stockholms kulturvårdande myndigheter 
är idag väl medvetna om de kvaliteter som 
präglar S:t Peters kyrka, liksom dess stora 
betydelse för stadsmiljön. Därför har man 
blåklassat denna kyrkobyggnad, vilket inne-
bär att ur stadens perspektiv har S:t Peters 
kyrka stort skyddsvärde. Blåklassningen är 
den högsta markeringen för en viktig bygg-
nad som de kommunala myndigheterna kan 
utfärda. 

Göran Alm, konstvetare



STOCKHOLMS KULTURNATT 

LÖRDAG 21 APRIL KL 22:30

Midnattskonsert

LÖRDAG 26 MAJ KL 18:00

Vårkonsert

”Säg det med Kärlek!” Ett musikprogram 
där klassiskt möter jazz och improvisation. 
Musik av bl a R. Schumann, H. Alfvén, A. 
Jobim m fl.

Ruth Segerberg (sång), Simon Berggren 
(piano), Niklas Wennström (kontrabas) och 
Jesper Kviberg (slagverk).

I maj bjuder vi på en konsert med rubriken ”Uti vårsolen glans!” 
Medverkande är S:t Peters kyrkokör, en sångensemble, solister och instrumentalister. 
I programmet finns vår- och försommarsånger av bl a W. Peterson-Berger och H. Alfvén. 
Efter konserten bjuder vi på kaffe.

DITT BIDRAG BEHÖVS NU!

F ör att kunna genomföra de omfat-
tande renoveringar de närmaste två 
åren kommer församlingen att ak-

tivera medel som den har sparat och fått i 
gåvor. Församlingen kommer även att söka 
pengar stiftelser och från Länsstyrelsen. 

Men dessa pengar räcker inte! Framtids-
satsningen behöver också frivilliga gåvor. 
Därför påbörjas nu insamlingar så att med-
lemmar, vänner och besökare kan vara med 
och stödja detta omfattande renoveringsar-
bete. 

Insamlingen för orgelrenoveringen heter 
”Nya toner i S:t Peter” och presenteras i näs-
ta nummer av Kyrkbladet. 

Vill du ge en gåva till renoveringen av de 
blyglasade kyrkfönstren, kan den sättas in på 
plusgiro 57600-9, eller swisha till 123 390 
8688. Märk din gåva med ”kyrkfönster”.

Det kommer också att behövas frivilligt 
praktiskt arbete, där många kan vara med i 
till exempel byggstädning, flyttning och om-
möblering. 

KONSERTER I S:T PETER



För mer information kontakta 

Solveig Högberg, 070-660 16 29.

Solveig Högberg presenterar en av 
Metodistkyrkans pärlor.

Pastorskandidaten Samuel Wångehag föreläser.

Servering, gemenskap, samtal

TORSDAG DEN 5 APRIL KL 13:00

Överås i mitt hjärta 

TORSDAG 3 MAJ KL 13:00

Det okända 

TORSDAG DEN 31 MAJ KL 13:00

Festlig våravslutning

Till Dagträffen i S:t Peters kyrka inbjuds alla daglediga varannan tors-
dag 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. 

Ur programmet

DAGTRÄFFEN

den 5 mars föreläser solveig högberg om överås

VARANNAN  
TORSDAG  

13:00

BABYBRUS!
ÖPPEN FÖRSKOLA MED FIKA 

Kom och häng med oss! 
Vi fikar, busar, sjunger och babyhänger. 
Öppet för föräldrar med barn. 
Varannan torsdag kl. 10:00–12:00 

Ellinor Brengesjö



TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, våren 2018

Dag

Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Morgon – tacka och bed

Dagens gudstjänst
Estniska församlingen

Mocambique – sjukhus och barnhem

Kyrkokören i S:t Peter
Någon granne

SIRA-skolan i Jeriko och Betlehem
De äldre i församlingen

Sjukhuskyrkan i Stockholm
Kristen närvaro i Vasastan

Barn och tonåringar i S:t Peters 
gemenskap 

Unga Vuxna
Familjer som på olika sätt 
behöver stöd och hjälp

Kväll – tacka och bed

Någon släkting
Fred i Syrien

Församlingens anställda

En nära vän/arbetskamrat

Dina närmaste/familj
Equmeniaföreningen

Församlingens styrelse
Regering och riksdagen

De som är drabbade av sjukdom
S:t Petersstiftelsens styrelse

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



FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Maud Norén    75 år    8 juni

flyttat

Margareta Svahn har flyttat över sitt medlemskap till 
Jakobsbergs församling.

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

EKONOMISK RAPPORT, Q1 Hej Solveig Högberg,  
sköter administration i  
S:t Peter

Insamlingarna har varit goda det första kvartalet. Resultatet 
är ca 15 % högre än samma period föregående år. Mycket 
glädjande. Att också låta kyrkoavgiften gå till Equmenia-
kyrkan, skulle kunna ge församlingen en stabilare ekono-
mi. För närvarande är det 14 medlemmar som utnyttjar den 
möjligheten via skattsedeln och det ger 24 000 SEK per år. 
Dubblerades antalet skulle det göra skillnad.

Omkostnaderna för värme i kyrkobyggnaden har på 
grund av vädret ökat markant. Årets första två månader 
kostade värmen 30 614 SEK. Personalkostnaderna har ock-
så ökat eftersom vi anställt en ungdomsledare – Daniel Ar-
dabili F. – på en projekttjänst, 50 procent.

I april kommer insamlingen till orgelrenovering att lan-
seras – ”Nya toner i S:t Peter”. Styrelsen hoppas att många 
vill vara med i den framtidssatsningen, utan att det påver-
kar det regelbundna givandet till verksamheten.

S:t Peters församlingsstyrelse

Linus Brengesjö
0707-38 78 20
linusbrengesjo@gmail.com
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.segerberg@telia.com

Susanna Lindvall
070-811 27 98
susanna.lindvall@swipnet.se

Pastor Församlingsmusiker

Församlingsstyrelsens ordf

Vad betyder våren för 

dig? 

– Våren är viktig för mig. 
Framför allt för att lju-
set kommer tillbaka. Men 
också för att det blir så tyd-
ligt att det som sett dött ut 
trots allt bär på liv. 
– Det är gott att rent fysiskt 
få uppleva detta. Men det 
är också viktigt som en bild 
av det andliga livet.

Du jobbar några timmar 

per vecka i kyrkan. Vil-

ka är dina uppgifter?

– Det är väldigt skiftande. 
Kan handla om att hålla 
medlemsregistret i ordning 
och annat som har med 
församlingens administra-
tion att göra.

avliden

Ruth Sundfeldt    16 mars

Kultur- och studieverksamhet 
sker i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.


