KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 3 JUNI – 2 SEPTEMBER 2018

TA EMOT
SOMMARENS VÄLSIGNELSE
Må solens strålar värma dig om dagen.
Må månens sken omsluta dig om natten.
Må Gud ständigt hålla dig i sin famn,
bevara dig från fruktan,
skydda dig mot skada,
välsigna dig med kärlek
och skänka dig sin frid.
Bön från Iona

SE ATT HERREN ÄR GOD

I

på retreat. Under fem
dagar sa jag inget till någon utan ägnade istället dagarna åt undervisning, bön
och stillhet. Nästan varje dag gick jag ut på
skogspromenad i de västgötska skogarna.
Eftersom jag hade ett ganska stort överskott
av tid kunde jag kosta på mig att vika av från
grusvägarna. Tillsammans med kartan steg
jag helt enkelt rätt ut i skogen och hoppades
på det bästa. Efter ett tag kom jag fram till
ett litet träsk. Här verkade det som om tiden stod still. Det var egentligen inte särskilt
vackert. Men jag slog mig ned på en stubbe.
Jag bara satt där och såg på den avverkade
skogen, de gula bladen och det leriga vattnet.
Tänk ändå, att bara få vara i Guds skapelse!
Under den där retreaten läste jag på kvällarna en bok av en amerikansk författare
som heter Annie Dillard. Hon fick sitt genombrott med den prisbelönta boken ”Livet vid ån” (1974), där hon med en otroligt
intensiv närvaro berättar om sina dagliga
turer längs ”Tinker Creek”. För Dillard är
naturen en uppenbarelse. Den berättar om
Guds godhet, och bakom minsta lilla sten
döljer sig ett helt litet mysterium. Hon kan
beskriva rötter, fiskar eller grenar på ett så
levande sätt att det blir helt verkligt för läsaren. Och under min retreat blev även alla
dessa naturskildringar till en påminnelse om
att allt levande vittnar om Guds mening och
syfte – det är inte bara naturen som väntar
höstas åkte jag

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.

på att vi ska stanna upp, se och lyssna. Det
är Gud själv.
Vi har redan varit med om varma sommardagar, och kanske har någon också tagit
det där första badet. Snart är det dags för
ledighet för många. Och längtan blir ännu
större efter dagar med lugnare tempo och
mer tid att bara vara i Guds underbara natur.
I Psaltaren finns det mängder av verser om
Guds skapelse: i psalm 19 står det: ”Himlen
förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.” och i psalm 34 ”se och
smaka Herrens godhet”.
Bland allt vi ska uppleva och vara med om
den här sommaren, tror jag det viktigaste vi
kan göra är att verkligen se och smaka att
Herren är God. Låt oss ta tid, och låt oss söka
stillheten, och låt oss drabbas av hur himlen
och jorden vittnar om Guds goda skapelse.
Låt oss inte vänta, utan
låt oss göra det redan
idag. Vi behöver ta
tillvara på de små stunderna. När allt kommer
omkring är det nog
som författaren Annie
Dillard så vackert skriver: ”Det är hur vi tillbringar våra dagar som
bestämmer hur vi lever Linus Brengesjö
våra liv”.
Pastor 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

NYA TONER I S:T PETER

J

renoveringen av Walcker-orgeln. Vi längtar efter att få ta orgeln i bruk, men vi behöver pengar till
renoveringen. Därför pågår insamlingen
”Nya toner i S:t Peter”. Läs mer i foldern som
finns i kyrkan.
ust nu pågår

Hur många orgelpipor kan du
betala i sommar?
Liten pipa kostar 500 kr; mellanstor pipa
1000 kr; stor pipa 1500 kr. Swisha till 123
390 86 88 eller använd plusgiro 57600-9.
Märk inbetalningen med ”Orgeln”!

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, sommaren 2018

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 våra liv

SOMMAREN I S:T PETERS KYRKA
– VÄXANDETS TID
JUNI

JULI

3 Gudstjänst 11:00

1 Gudstjänst tillsammans med
Norrmalmskyrkan 11:00

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

3 Gudstjänst 18:00

Tema: Sinnesro
Daniel Ardabili-Farshi, Linus Brengesjö

9 Församlingsutflykt till
Aspudden 13.00

Apostladagen: ”Sänd mig”
Hes 1:26–2:3, 8–10, 1 Tim 1:12–17, Luk 5:1–11
Stefan Albinson, Jonatan Hedin, Olof Dahl-Bjurwill

8 Gudstjänst i
Norrmalmskyrkan 11:00

Sjätte söndagen efter trefaldighet: ”Efterföljelse”
3 Mos 19:1-2, 13-18, 1 Pet 1:13–16, Matt 5:20–26
Sune Fahlgren, Timothée Ravelojaona

Församlingen är välkommen hem till ungdomsledaren Daniel Ardabili-Farshi på smörgåstårta. Adress:
Erik Segersälls väg 12 (Aspuddens tunnelbanestation,
gå till höger, vitt hus med blåa knutar. Ring Daniel
070-9775697 om du inte hittar.)

15 Gudstjänst 11:00

10 Gudstjänst 11:00

22 Gudstjänst 11:00

17 Gudstjänst med dop 11:00

29 Friluftsgudstjänst hos
familjen Grossmans på
Ekhagen 14:00

Andra söndagen efter trefaldighet:
”Kallelsen till Guds rike”
Sak 3:1–7, Upp 19:5–9, Luk 14:15–24
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Festligt kyrkkaffe!

Tredje söndagen efter trefaldighet:
”Förlorad och återfunnen”
Mik 7:18–20, Rom 5:6–11, Luk 15:1–7
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Maria Hammar

Kristi förklarings dag: ”Jesus förhärligad”
2 Mos 24:12–18, 2 Pet 1:16–18, Matt 17:1–8
Anna Kettner, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg

Åttonde söndagen efter trefaldighet: ”Andlig klarsyn”
Mik 3:5–8, 1 Joh 4:1–6, Matt 7:15–21
Solveig Högberg, Johan Wallin

Sune Fahlgren m fl. Adress: Markim, Vallentuna.
Ring 073-6585940 för vägbeskrivning.

AUGUSTI

SEPTEMBER

5 Gudstjänst 11:00

2 Samlingsgudstjänst 11:00

Tionde söndagen efter trefaldighet: ”Nådens gåvor”
Jes 27:2–6, 1 Kor 12:12–26, Joh 15:1–9
Sune Fahlgren, Susanna Lindvall, Johan Wallin

Fjortonde söndagen efter trefaldighet:
”Enheten i Kristus”
Hes 37:15–22, Ef 4:1–6, Joh 17:9–11
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, S:t Peters kyrkokör

12 Gudstjänst 11:00

Elfte söndagen efter trefaldighet: ”Tro och liv”
Jes 2:12–17, Rom 3:21–28, Luk 18:9–14
Solveig Högberg, Maria Wilsson

19 Gudstjänst 11:00

Tolfte söndagen efter trefaldighet: ”Friheten i Kristus”
2 Mos 4:10–17, 2 Kor 3:4–8, Mark 7:31–37
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

26 Gudstjänst 11:00

Trettonde söndagen efter trefaldighet:
”Medmänniskan”
1 Mos 4:8–12, 1 Joh 4:7–10, Luk 10:23–37
Sune Fahlgren, Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

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

FÖRSAMLINGENS ARBETE BYGGER
PÅ GEMENSAMMA RESURSER

S

du ge din gåva till S:t Peters
församling:
- Kollekt vid gudstjänsterna (finns
också kollektomat)
- Församlingens plusgiro 57600-9
- Swish till 123 390 86 88
- Kyrkoavgiften, 1 % av din inkomst. Av
å här kan

detta går 70 % till församlingen och 30 % till
Equmeniakyrkans pionjär- och församlingsgrundande arbete. Foldrar finns i kyrkan.
Läs mer på hemsidan: www.equmeniakyrkan.se
Tack för din gåva – också under sommaren!

EN PÅMINNELSE I SOMMARTIDER

F

ör många är sommar förknippad med

glädje, njutning - en tid då vi kan
koppla av. Livet växer och är som
vackrast.
Men också då kan det finnas dagar när
man har svårt att stå ut. Det vet alla. Ibland
tar smärtan ifrån oss nästan allt. Allt är lidande. Ibland rår vi inte över livet. Det är
skört. Det är sårbart. De riktigt stora frågorna tar tag i oss.
Därför behövs gemenskap och omsorg
också i sommartider.

Ett uttryck för gemenskap är att söndagsgudstjänst och bön pågår året runt i S:t Peters församling. I Bibeln uppmanas vi att
inte ”överge våra sammankomster” (Hebr
10:25) utan ”ha omsorg om varandra” (1 Kor
12:25).
Ett uttryck för att det finns kristen omsorg
när vi hamnar i vården är Sjukhuskyrkan,
som du kan kontakta när du där vill dela det
svåra, behöver någon som lyssnar. S:t Peters
församlings stöder Sjukhuskyrkan i Stockholm med både pengar och förbön.

RAPPORT FRÅN KYRKOKONFERENS

K

Himmelsfärdshelgen. I år hölls den i Gävle, var bara
tre dagar lång och avslutades med
den högtidliga sändningsgudstjänsten på lördagskvällen, då våra tidigare ungdomsledare
David Lund och Maria Hammar ordinerades
som pastorer.
Till pampiga brasstoner och vackra gamla läsarsånger sändes årets nya arbetare ut i
tjänst, elva pastorer och sju diakoner plus fyra
pastorer som välkomnades från andra samfund. Alla enhetligt klädda i samfundets blå
rober och vita stolor med kyrkans emblem.
Efter handpåläggning och ordination predikade kyrkoledare Lasse Svensson om vikten av att lita på Gud.
– Kom ihåg att din församling bär hela
mysteriet, hela frälsningen och hela världens
lösen.
Med det budskapet gick stärkta, nöjda och
ibland rörda ordinander ut till väntande gratulationer och ett liv i Guds tjänst. Ett första
svar på alla de böner om fler medarbetare
som hörts under konferensen.
Överlag var stämningen god och diskussionerna fruktsamma, under denna konferens som i år hölls på temat ”Ett i Kristus- en
kyrka för alla”. Här fanns, förutom förhandlingar, också seminarier, lunchmöten och
yrkokonferens i

kvällsaktiviteter, men inte lika mycket som
tidigare och inga särskilda aktiviteter för
”tillresande”. Tvärtom. Förhandlingarna pågick in i det sista.
Alla sammankomster, utom kvällsaktiviteter hölls i den nybyggda sportanläggningen Gavlehov, där besluten klubbades i en
hall, maten serverades i en annan och gudstjänsterna hölls i en tredje. Praktiskt och bra,
om än litet tråkigt.
Trots att konferensen numera är gratis,
(förutom maten) har antalet ombud inte
stigit. Möjligen beroende på att Gävle knappast är något frikyrkligt nav. Men mest är
det nog så att vår kyrka fortfarande kämpar
med att bli ett och få alla församlingar att engagera sig också på nationell nivå.
Positivt var i alla fall att elva motioner
inkommit till årets överläggningar, det högsta antalet på flera år. Men många var av
övergripande karaktär, och flera handlade
om frågor som kyrkostyrelsen redan arbetar med, till exempel fred, förbättrad dialog
inom kyrkan, nya dataskyddslagen och miljö
och klimat. Men nästa års konferensarrangörer lovade i alla fall att konferensen i Jönköping ska bli både fossilfri och klimatsmart.
Annika Ahlefelt

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

FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Maud Norén		
Marianne Lundblad

75 år
70 år

8 juni
25 augusti

dop

Doris, Linné och Bodil Brengesjö

17 juni

ANSTÄLLDAS LEDIGHET I SOMMAR
Linus Brengesjö 		
Ruth Segerberg 		
Daniel Ardabili Farshi

18/6–5/8
1/7–8/7 och 16/7–12/8
18/6–19/8

MEDLEMSKAP
S:t Peters kyrka är öppen för alla. Vi främjar en välkomnande atmosfär, där alla som kommer till samlingar och aktiviteter ska känna sig hemma och respekterade.
Vill du bli en aktiv del i S:t Peters församling och dela
gemenskapen som medlem i glädje, växt och delaktighet?
Eller känner du någon som du tror skulle vilja bli medlem?
Var och en som vill tro på Jesus Kristus är välkommen
som medlem i församlingen. Ta kontakt med församlingens pastor (se nedan).
Pastor

Församlingsmusiker

Linus Brengesjö
0707 - 38 78 20
pastorn@stpeterskyrka.se

Ruth Segerberg
070 - 774 14 61
ruth@stpeterskyrka.se

Expeditionstid onsdagar
kl 09:00-11:00.

Barn- och ungdomsledare
Daniel Ardabili-Farshi
070 - 977 56 97
danielardabilifarshi@gmail.com

Församlingsstyrelsens ordf
Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9

Susanna Lindvall
070-811 27 98
ordforande@stpeterskyrka.se
För felanmälan av något i kyrkan,
mejla till forvaltning@stpeterskyrka.se

Hej Björn Norén,
Ordförande i S:t Petersstiftelsens styrelse!
Vilka minnen väcker
sommaren för dig?
– Jag är född på sommaren. När jag gick i skolan
var sommar att få ta på sig
kortbyxor, gymnastikskor
och leka. Senare i livet var
det att segla med en egenbyggd båt och att bo i ett
sommarhus på Barnens ö.
Vad ger dig glädje i arbetet med stiftelsen?
– Jag gillar att arbeta med
byggnadsvård och med
stöd till verksamhet för
människor som behöver
hjälp. Det gör S:t Petersstiftelsen.
Har du något ord som
bär dig i livet?
– Det finns en bön i den
tidigare psalmboken som
jag gjort till min. Den har
nummer 828. ”Käre Far i
himlen, tack att jag finns
till. Hjälp mig leva riktigt,
göra det du vill…”

