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DEN KRISTNA VANDRINGEN

Innan de kristna kallades kristna, och inn-
an kyrkan kallades kyrka, kallades skaran 
av Jesu lärjungar för de som tillhörde 

”Vägen”. Och innan Paulus blev en hängiven 
apostel var han en blodtörstig förföljare. I 
Apostlagärningarna berättas att Paulus före 
sin omvändelse begav sig till Damaskus för 
att se ”om han fann några som hörde till Vä-
gen” (Apg 9:1).

Egentligen är det inget dåligt namn på 
kyrkan. Vi kristna är vandrare. Vi tror på 
honom som kallar sig själv ”Vägen, San-
ningen och Livet” (Joh 14:6), och han upp-
manade oss att ”gå ut” och göra alla folk till 
lärjungar (Matt 28:19).

Den kristna vandringen innebär ett hopp, 
därför att vägen vi går på har ett mål – den 
slutar inte med kaos eller mörker – den går 
rakt in till härligheten hos Kristus och den 
värld där allt kommer att förvandlas: ”Se jag 
gör allting nytt”, säger Jesus (Upp 21:5).

Det finns varken garantier, kartor eller 
kompasser för vår vandring. Men vi behö-
ver ändå inte känna hopplöshet. Att vara en 
lärjunge är att slå följe på vägar, där vi inte 
känner till alla detaljer. Det är att ge sig ut 
på en väg av överraskningar som Anden ger 
oss. 

Min bön den här hösten är att vi ska fort-

sätta vandra Vägen tillsammans med Jesus. 
Vi kan inte veta exakt hur förnyelse börjar. 
Vi kan inte räkna ut hur fler vill bli med-
lemmar i vår församling eller engagera sig 
i vår verksamhet. Vi kan inte planera för 
fler gudstjänstbesökare. Men det vi däremot 
alltid kan göra är att börja gå Vägen. Ta ett 
steg och ett till. Vi kan be om att Gud gör oss 
både modiga och djärva så att vi vågar hålla 
oss på Vägen. 

Vi behöver inte vara rädda eller ängsliga. 
Vi kan lita på att Anden leder oss och fyller 
oss med den glädje och kärlek vi behöver för 
att vara lärjungar och leda andra in på Vä-
gen. Vi tillhör Vägen, och på den är målet 
alltid Guds kärlek. Låt oss be!

Så leder du oss genom 

livets öknar, från källa 

till källa. 

Du har inte övergett oss, 

även när vi inte ser dig 

eller känner dig är du 

här. 

Hjälp oss att se varandra 

under vandringen. 

Att stödja varandra och 

resa varandra upp när 

vi faller. 

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: 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 

Linus Brengesjö

Pastor i S:t Peters 
församling



För mer information om Dagträffen,  

kontakta Solveig Högberg, 070-660 16 29.

Thord-Ove Thordsson presenterar SIRA-skolor-
na i Betlehem och Jeriko.

Missionärerna Renate och Claus Härtner till-
sammans med Christer Dealander berättar om 
Equmeniakyrkans arbete i Mocambique.

Linus Brengesjö berättar.

Solveig Högberg ser bakåt och framåt.

Servering, gemenskap och samtal.

Servering, gemenskap och samtal.

Adventsfest med ljuset i centrum.

6 SEPTEMBER 13:00

SIRA femtio år

15 NOVEMBER 13:00

Mocambique i våra hjärtan

4 OKTOBER 13:00

Birgitta Trotzig – utsatthetens 

författarinna

1 NOVEMBER 13:00

Med Metodistkyrkans historia 

in i framtiden

20 SEPTEMBER 13:00

Kom tillsammans 

18 OKTOBER 13:00

Kom tillsammans 

29 NOVEMBER 13:00

Vi tänder ett ljus i Advent 

Ett tillfälle för alla daglediga att träffas, berikas, samtala och njuta av 
kaffe och smörgås.

Varannan gång får vi lyssna till en föreläsning om något spännande 
ämne och varannan gång samtalar vi med varandra om något som 
ligger oss varmt om hjärtat.

Samlingarna hålls på torsdagar 13.00. Vi håller på ca 1½ timme.

DAGTRÄFFEN - HÖSTENS PROGRAM

den 15 november föreläser renate och claus härtner  
tillsammans med crister dealander om equmeniakyrkans arbete i mocambique

VARANNAN  
TORSDAG  

13:00



afternoon tea
TONER AV LÄNGTAN

LÖRDAG DEN 22  SEPTEMBER

Föreläsning kl 15:00 

Konsert kl 17:00

Välkommen till en eftermiddag med föreläs-
ning och konsert. Ämnet för författaren och 
predikanten Peter Halldorfs föreläsning är 
”Att hoppas när inget skäl till hopp finns”. 
Efteråt är det Afternoon tea efter engelsk fö-
rebild med scones och te och möjligheter att 
samtala med varandra. 

Senare blir det konsert med ”Toner av läng-
tan”, framförda av Ruth Segerberg (sång), 
Farida Saifeeva (violin) och Kalle Stenbäcken 
(piano). Deras musik är av svenska tonsätta-
re såsom Wilhelm Stenhammar, Emil Sjö-
gren och den tyske kompositören Johannes 
Brahms. 

Entré föreläsning och konsert: 150 kr 
Entré endast föreläsning eller konsert: 100 kr
I priset ingår fika.



LÖRDAG DEN 20 OKTOBER KL 18 :00 

Konsert till förmån för orgelrenoveringen i S:t Peter 

med verk av Mozart, Bach och Beethoven

ALLHELGONAKONSERT

LÖRDAG DEN 3  NOVEMBER KL 18 :00  

Musikverk av Händel, Schubert, Fauré och Chopin. 

Piano: Bengt Tribukait

Violin: Jonathan Turgeon

Entré: 100 kr (hälften till orgelrenoveringen)

Sång: Ruth Segerberg

Piano: Kalle Stenbäcken

Kyrkan öppen från 17.00 

för stillhet och ljuständning.

Fri entrén.

BENGT TRIBUKAIT är frilansande organist, kammarmusiker 
och ackompanjatör, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm för Hans Fagius samt i England för David Sanger. 
Hans framföranden av J. S. Bach på historiska orglar har blivit 

CD-skivor som uppmärksammats internationellt.

JONATHAN TURGEON är violinist, utbildad vid Nordisk Mu-
sikgymnasiet för Marc Power och Kungliga Musikhögskolan 
för Henryk Kowalski. Han har spelat med olika orkestrar, bl a 
Stockholms ungdomssymfoniorkester. I år kom Turgeon på 

tredje plats i en stor internationell musiktävling i Ryssland.

Det eviga ljuset

Konsert



S:T PETERS KYRKA 

– EN ANDLIG OAS I  VASASTAN

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 
och församlingsmusiker.

Femtonde söndagen efter trefaldighet: 
”Ett är nödvändigt” 
Neh 9:19-21, Apg 20:32–36, Matt 6:31–34
Solveig Högberg, Ruth Segerberg

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet: ”Rik inför Gud” 
2 Mos 32:1–4, 30–35, 1 Joh 2:15–17, Matt 6:19–24
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Heliga Mikeals dag: ”Änglarna” 
Dan 6:16–22, Upp 12:7–12, Luk 10:17–20
Anna Kettner, församlingsmusiker

Sextonde söndagen efter trefaldighet: 
”Döden och Livet” 
Jes 26:19, 2 Kor 4:7–14, Joh 11:28–44
Linus Brengesjö, Daniel Ardabili-Farshi, Sune Fahlgren
Insamling till Equmenia – Equmeniakyrkans barn och 
ungdomsorganisation

”SIRA femtio år”. Thord-Ove Thordsson presenterar 
SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. Servering. För 
mer info, se sidan 10.

”Birgitta Trotzig – utsatthetens författarinna”. Linus 
Brengesjö berättar. Servering.

”Toner av längtan”. En eftermiddag med författaren 
Peter Halldorf och musikerna Farida Saifeeva, Ruth 
Segerberg och Kalle Stenbäcken. 
För mer info, se sidan 4.

SEPTEMBER

2 Gudstjänst 11:00

9 Gudstjänst 11:00

23 Gudstjänst 11:00

30 Gudstjänst 11:00

16 Gudstjänst

6 Dagträff 13:00

4 Dagträff 13:00

22 Afternoon tea 15:00 

Nittonde söndagen efter trefaldighet: ”Trons kraft”
1 Mos 6:13–22, Heb 11:1–7, Mark 12:41–44
Sune Fahlgren. Insamling till SIRA
Palestinsk mat som ”kyrkkaffe”. Gäst: Ida Tonnvik.

OKTOBER

7 Gudstjänst 11:00

”Kom tillsammans”. Servering, gemenskap, samtal.

20 Dagträff 13:00

”Kom tillsammans”. Servering, gemenskap, samtal.

18 Dagträff 13:00

Tacksägelsedagen: ”Lovsång” 
1 Krön 29:10–14, 1 Thess 5:16–24, Luk 17:11–19
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, S:t Peters kyrkokör
Höstfest, auktion och insamling för renovering av 
kyrkan.

14 Gudstjänst 11:00



Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet: 
”Samhällsansvar” 
Jer 29:4–7, Rom 13:7–10, Matt 22:15–22
Solveig Högberg, Ruth Segerberg

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet: ”Frälsningen” 
1 Mos 45:4–8, 1 Pet 4:12–19, Matt 23:37–24:2
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Alla själars dag: ”Vårt evighets hopp” 
Hes 37:12–14, Upp 22:1–5, Luk 12:4–7
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, församlingsmusiker.
Ljuständning för avlidna under året.

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet: 
”Den yttersta tiden”
Amos 4.12–13, 1 Joh 2:28–3:3, Matt 24:3–14
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg.

Söndagen före domsöndagen: 
”Vaksamhet och väntan”
Sef 3:8–13, Upp 3:10–13, Matt 25:1–13
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg.

Domsöndagen: ”Kristi återkomst”
Jes 65:17–19, 2 Pet 3:8–13, Matt 25:31–46
Linus Brengesjö, Sune Fahlgren 
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

NOVEMBER

21 Gudstjänst 11:00

28 Gudstjänst 11:00

4 Gudstjänst 11:00

11 Gudstjänst 11:00

18 Gudstjänst 11:00

25 Gudstjänst 11:00

GUDSTJÄNST  
med nattvard  

firas på 
SÖNDAGAR  

11:00

”Med Metodistkyrkans historia in i framtiden”. Solveig 
Högberg ser bakåt och framåt. Servering.

”Mocambique i våra hjärtan”. Missionärerna Renate och 
Claus Härtner samt Christer Dealander. Servering. 
För mer info, se sidan 10. 

Ruth Segerberg, Kalle Stenbäcken, Linus Brengesjö.  
Fri entré. Kyrkan öppen från 17.00 för bön och 
ljuständning.

”Mozart, Bach och Beethoven”. Bengt Tribukait och 
Jonathan Turgeon. Inträde till förmån för orgelrenove-
ringen. För mer info, se sidan 5.

1 Dagträff 13:00

15 Dagträff 13:00

3 Allhelgonakonsert 

”Det eviga ljuset” 18.00

20 Orgelkonsert 18:00



ROSETTFÖNSTRET I S:T PETER

Under sommaren har det så kallade 
rosettfönstret i S:t Peters kyrka i 
Stockholm renoverats. Fönstret har 

omsorgsfullt tvättats och lagats. Därefter har 
träbågarna målats innan byggställningen 
togs ner. Resultat kan nu ses från Kamma-
kargatan.

Ett rosettfönster är ett runt fönster, i vilket 
metallspröjsar bildar ett mönster. Mönstret 
strålar ut från mitten i en figur som påmin-
ner om kronbladen på en ros. 

Denna typ av runda kyrkfönster har en 
blyinfattad glasmålning, ibland med biblis-
ka motiv. Den tidigaste inspirationen till 
det runda fönstret är kanske det italienska 
oculus (öga): ett runt hål i väggen eller taket. 
Hålet kan vara öppet, som i det antika temp-
let Pantheon i Rom, eller täckt av ett ljust 
eller genomskinligt material. 

Ett av de tidigaste kända rosettfönstren 
har sitt ursprung i 700-talets Italien. Inspi-
rationen till fönstret kan också ha kommit 
med korsriddarna, som kanske fick idén från 

ett 700-talspalats i Jordanien, som hade ett 
runt fönster med blommönster. 

De flesta europeiska rosettfönster upp-
träder i gotiska kyrkor med spetsbågar och 
himlasträvande torn. Ett av de bäst kända 
exemplen sitter i fasaden på kyrkan Notre 
Dame i Paris, vilken är byggd på 1200-talet. 

S:t Peters kyrka är byggd i nygotisk stil, 
och då ska det också vara ett rosettfönster. 
I vår kyrka är det placerat längst bak på or-
gelläktaren.

Det vanligaste glasmotivet i rosettfönster 
är den yttersta dagen. I dessa fönster sitter 
Jesus i mitten, omgiven av evangelister, 
apostlar, profeter, helgon och änglar. Andra 
rosettfönster visar jungfru Maria med Je-
sus. Det är kanske detta motiv som tillsam-
mans med kronbladsmönster gav upphov 
till namnet rosettfönster, som härrör från 
1600-talet. Jungfru Maria kallades nämligen 
då ofta ”Den mystika rosen”. Rosettfönstret i 
S:t Peters kyrka har inga bibliska motiv utan 
endast olikfärgade glas i rosenblads mönster.



KOM MED I KYRKOKÖREN 

VAD ÄR GDPR?

TACKSÄGELSEDAGEN

INSAMLINGSBAROMETER ”NYA TONER”

s:t peters kyrkokör är en omstartad blandad 
kör som söker sångare i alla stämmor. Kören 
sjunger främst sakral musik men även visor, 
folkmusik och annan repertoar. Övningarna 
är på tisdagar 18.30–20.15 i S:t Peters kyrka. 
Är du intresserad eller har frågor så hör av 

den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskydds-
förordningen i kraft, även kallad GDPR. 
Den nya förordningen gäller i hela EU och 
syftar till att stärka skyddet för den enskilda 
individen vid behandling av personuppgif-
ter. GDPR står för General Data Protection 
Regulation och ersätter den svenska person-
uppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss 
som församling att medlemmar och vänner 
till församlingen känner sig trygga med hur 

mitt i hösten firar vi tacksägelsedagen. Det 
är en söndag i kyrkoåret, då vi särskilt får 
stanna upp kring allt det goda som Gud stän-
digt ger oss. Tacksägelsedagen ger en radikal 
påminnelse om hur viktigt det är att leva i 
tacksamhet för allt det Gud redan har gett 
oss, istället för att rastlöst jaga efter allt det 
vi inte har. 

I S:t Peters församling är det tradition att 

insamlingen pågår för full. Vi har nu passerat 37 000 kronor, vilket är en fjärdedel av förväntat 
slutresultat. Se barometern! Hur många pipor kan du betala i höst?

dig till vår församlingsmusiker Ruth Seger-
berg: ruth@stpeterskyrka.se

Datum för höstens körövningar:  4/9, 
11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 
30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11.

vi hanterar personuppgifter. Därför är vi 
öppna med hur vi samlar in, behandlar och 
delar med oss av de data som vi sparar hos 
oss. 

Här kan du läsa mer om dina rättigheter 
enligt den nya GDPR förordningen: 
https://www.datainspektionen.se/data 
skyddsreformen/dataskyddsforordningen/
de-registrerades-rattigheter/

smycka kyrkan med höstens skörd. Efter 
gudstjänsten i år kommer vi att ha en auk-
tion till förmån för kyrkorenoveringen, där 
alla kan bidra med sin egen ”skörd”. Kanske 
har du en burk marmelad, ett bröd du bakat, 
kan du erbjuda en middag som du lagar, har 
en krukväxt eller en saftflaska från årets flä-
derskörd. Varmt välkomna, med eller utan 
”skörd”, till en fest i tacksamhetens tecken!

0 KR 10 000 KR 30 000 KR 50 000 KR20 000 KR 40 000 KR



TVÅ EFTERMIDDAGAR
 MED FÖRSAMLINGENS

 MISSIONSARBETE I CENTRUM

För femtio år sedan grundades hjälporgani-
sationen SIRA (Swedish International Relief 
Association) verksamheten i Betlehem. Idag 
driver SIRA två specialskolor i det heliga 
landet – i Betlehem och Jeriko. Dessa sko-
lor ger hjälp till barn med särskilda behov 
som inte klarar normal skolgång att kom-
ma igång med lärandet. Skolledningen och 
all personal är palestinier och skolorna har 
byggt upp ett stort förtroende i det palestin-
ska samhället.

Skolornas verksamhet finansieras till 
största delen av gåvor, donationer och bi-
drag från organisationer och församlingar i 
Sverige.

SIRAs styrelse har utlyst en jubileumsin-
samling för att samla in åtminstone 300 000  
kronor extra till stöd för barn för att ge dem 
en chans till bättre start i livet. S:t Peters 
församling ger ett årligt bidrag på 20 000 
kronor till SIRA. I år vill vi dessutom delta i 
jubileumsinsamlingen.

Torsdagen den 6 september kl. 13.00 får 
vi besök av SIRAs ordförande Thord-Ove 
Thordson som berättar för oss om detta 
spännande och viktiga arbete.

Läs gärna mer på hemsidorna www.sira.se 
och www.siraschoolholyland.com

Torsdagen den 15 november 13.00 får vi be-
sök av Mocambique-missionärerna Renate 
och Claus Härtner som tillsammans med 
Equmeniakyrkans ansvarige för mission-
en i Afrika Christer Dealander kommer att 
berätta för oss om missionen i Afrika och 
särskilt i Mocambique. Till den samlingen 
är alla daglediga från Stockholms olika Equ-
meniaförsamlingar inbjudna.

Arbetet i Mocambique känner vi väl till 
genom våra egna missionärer Ann-Marie 
och Rune Korswing, men mycket händer 
hela tiden därför är det värdefullt för oss att 
kontinuerligt få en uppdatering.

S:t Peters församling ger ett årligt bidrag 
på 30 000 kronor till Mocambique, förutom 
det som enskilda givare skänker till mis-
sionsarbetet.

Mer om detta kan du läsa på www.equme-
niakyrkan.se/mocambique 

S:t Peters församling har ett starkt mis-

sionsengagemang.  Framförallt koncen-

treras församlingens ekonomiska stöd 

och förböner till SIRA-skolorna och 

missionsarbetet i Mocambique.

SIR A FIR AR HÖSTEN 2018 FEMTIO ÅR

MOC AMBIQUE



TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, hösten 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 unga 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
Renoveringen av kyrkan

En nära vän/arbetskamrat

Dina närmaste/din 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 livet

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 tän-

ker, ge era hjärtan och era tankar 

skydd i Kristus Jesus.

filipperbrevet 4:6–7



FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Ann-Marie Korswing 90 år  26 september
Susanna Lindvall  70 år 20 november

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

KOM MED! BLI MEDLEM

Hej Jonatan Hedin,  
kyrkvärd S:t Peter!

S:t Peters kyrka är öppen för alla. Vi främjar en välkomnan-
de atmosfär, där alla som kommer till samlingar och aktivi-
teter 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 församling-
ens pastor (se nedan).

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 - 774 14 61
ruth@stpeterskyrka.se

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

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

Pastor Församlingsmusiker

Barn- och ungdomsledare

Församlingsstyrelsens ordf

Vad betyder kyrkvärd-

skapet för dig? 

– En möjlighet att få vara 
med och tjäna Gud med 
händerna. Jag bidrar med 
något konkret till guds-
tjänsten.
Du är partipolitiskt ak-

tiv och kristen. Hur går 

det ihop?

– Som kristna har vi ett 
stort ansvar att förvalta 
vårt närområde, vårt land 
och vår värld. För mig tar 
det sig olika uttryck, t ex 
källsortering där jag bor, 
stöd till globala hjälporga-
nisationer och ett politiskt 
engagemang i Stockholm.
En önskan för St Peter 

inför hösten?

– Att vi får växa och göra 
nytta i vår stadsdel Vasas-
tan och för reflekterande 
unga vuxna som flyttar till 
Stockholm. 


