KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 2 JUNI – 1 SEPTEMBER 2019

DIN BÖN I SOMMARTID

Livets Gud, signa livet
Livets Gud, bevara livet,
Livets Gud, fullkomna livet;
Genom materia till ande,
i främlingskap till gemenskap,
från dödlighet till odödlighet.
LÄS MATTEUS 6:26–29

GUDS SMÅ MEDARBETARE
I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, härligt smyckad jorden står,
se hur för dig och mig hon får
så underbara håvor!

D

(Ps 200) uppmanar oss att gå ut och se Guds gåvor
i stort och smått. All världens rikedom finns runt omkring oss, oavsett om
vi bor på landet eller mitt i en myllrande
storstad. Prunkande blommor och örter på
balkonger, i parker och runt husknuten behöver Guds små medhjälpare.
Bina och andra pollinatörer är dessutom
livsviktiga för vår matproduktion, och de
spelar en central roll i naturen. I Sverige är
tyvärr en tredjedel av våra 270 vildbiarter
hotade. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga
konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel
av den mat vi människor äter är pollinerad
av dem.
Som tur är finns det lösningar. På Naturskyddsföreningens hemsida hittar man
många användbara tips. Man kan plantera bivänliga blommor i balkonglådor och
enna sommarpsalm

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.

krukor, härdiga och lättodlade perenner
som veronika, anisisop, strålrudbeckia och
kärleksört. Kryddväxter är torktåliga och
passar särskilt bra i krukor och lådor. En
plantering av timjan, kungsmynta, gräslök,
mejram, isop och stenkyndel blommar från
juni till september och skänker både väldoft
och smak.
I naturen finner vi ledtrådar till hur Gud
är, vi fylls av tacksamhet för skönheten som
omger oss och känner ett ansvar att ta vara
på gåvorna vi fått.
Gud månar om sin
skapelse och Gud
kallar oss alla att
vårda skapelsen.
Det kan vi göra
på många vis. I år
tänker jag byta till
bivänliga örter och
växter i mina balkonglådor.
Susanna Lindvall

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

Ordförande i S:t Peter

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

UPPSTART KÖRDAG
– S:T PETERS KYRKOKÖR
Övning av höstens repertoar börjar lördagen den 24 augusti kl 10:00–14:00 i församlingssalen. Kördagen avslutas med middag
kl 15:00 (var och en betalar själv).
Anmälan till kördagen, senast den 19 augusti, till ruth@stpeterskyrka.se.

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, sommaren 2019.
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
Renoveringen av kyrkan

Fredag

Barn och unga i S:t Peters gemenskap
Regering och riksdagen

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

SOMMAREN I S:T PETERS K YRK A
– en rastplats för ett djupare liv

JUNI
1

LÖRDAG 11:00

Grubbel & Brunch
Samtalstema: ”Kärlekens väsen och mening”
Daniel Ardabili-Farshi inleder
2

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Hjälparen kommer”
5 Mos 31:6–8, Rom 8:31–39, Joh 16:23–33
Sune Fahlgren, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg
9

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst på pingstdagen
”Den heliga Anden”
Joel 2:28–29, Apg 2:14–21, Joh 14:15–21
Solveig Högberg, Daniel Ardabili-Farshi, Ruth
Segerberg
Kyrkkaffe med avtackning av ungdomsledaren
16

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst på trefaldighetsdagen
”Gud–Fader, Son och Ande”
2 Mos 3:1–15, Rom 11:33–36, Matt 28:16–20
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Ruth Segerberg
Konferenseko
23

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst i midsommartid
”Den högstes profet”
Jer 22:1–4, Apg 13:16–25, Luk 1:57–66
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Sune Fahlgren

30 SÖNDAG 11:00

Gemensam gudstjänst med

Norrmalm i S:t Peter

”Kallelsen till Guds rike”
5 Mos 7:6–9, Rom 8:28–30, Joh 1:35–46
Eva Larsen, Gunnil Korswing, Maria Wilsson

JULI
7

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst i Norrmalmskyrkan
”Förlorad och återfunnen”
Jes 51:1–3, Ef 2:1–10, Luk 15:8–10
Sune Fahlgren, Stefan Albinsson
14 SÖNDAG 11:00

Gemensam gudstjänst med

Norrmalm i S:t Peter

”Att inte döma”
Sak 7:8–10, Rom 14:11–14, Joh 8:1–11
Stefan Albinsson, Gunnil Korswing, Johan Wallin
21

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst i Norrmalmskyrkan
”Sänd mig”
Jes 6:1–8, 1 Pet 2:4–10, Matt 16:13–20
Solveig Högberg, Stefan Albinsson, Serny Lilja

G U D STJÄ N ST
med nattvard
firas på
SÖ N DAG AR
11:00
28

SÖNDAG 14:00

Friluftsgudstjänst på Ekhagen
hos familjen Grossmann
Solveig Högberg m fl
Adress: Markim, Vallentuna.
Ring 073-658 5940 för vägbeskrivning

24

LÖRDAG 10:00 –14:00

Kördag

Kördag i församlingssalen.
Avslutas med middag kl 15:00.
Anmälan till ruth@speterskyrka.se (senast 19 augusti)
25 SÖNDAG 11:00

AUGUSTI
4

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst – Kristi förklaringsdag
”Jesus förhärligad”
2 Mos 34:27–35, 2 Kor 3:9–18, Mark 9:1–13
Anna Kettner, Solveig Högberg, Ruth Segerberg
11

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Andlig klarsyn”
Ords 7:1–3, 1 Kor 3:10–15, Matt 7:22–29
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Sune Fahlgren
18

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Goda förvaltare”
Ords 3:27–32, Ef 4:20–28, Luk 12:42–48
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Ruth Segerberg

Gudstjänst

”Nådens gåvor”
2 Mos 19:3–8, Rom 12:3–8, Matt 18:18–22
Sune Fahlgren, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg

SEPTEMBER
1

SÖNDAG 11:00

Samlingsgudstjänst
”Tro och liv”
Am 5:21–24, Rom 7:14–25, Matt 21:28–31
Solveig Högberg, Sune Fahlgren, Ruth Segerberg

S:t Peters kyrkokör
Övningar börjar tisdag
20 augusti kl 18:30–20:15
Körövning tisdag 27 augusti 18:30–20:15

S:T PETER NY TT

TACK TILL UNGDOMSLEDAREN DANIEL
vill vi rikta ett stort tack
till Daniel Ardabili-Farshi som haft en projekttjänst i 18 månader som ungdomsledare. Daniel har gjort en banbrytande insats
som etablerat kontakter, nya verksamhetsformer och öppnat våra ögon för diakonal
verksamhet bland unga. Till vår glädje är
Daniel nu medlem och fortsatt engagerad
bland de unga. I höst kommer han att påbörja sina studier.
även i kyrkbladet

20 000 KRONOR TILL ORGELINVIGNINGSPROGRAM
gett ett bidrag på 20 000 kronor till invigningen av
den nya orgeln. Ett välkommet bidrag. Nu
kan vi förbereda orgelkonserter, psalmsångskvällar, orgelmusik vid lunchtid, ett
orgelspelsmaraton, guidade visningar med
mera.
längmanska kulturfonden har

FÖNSTREN MOT UPPLANDSGATAN
blyinfattade kyrkfönstren
mot Upplandsgatan färdigrenoverade och
sätts tillbaka i de renoverade fönsterkarmarna. I höst kommer fönstren mot innergården att göras i ordning.
nu är de vackra

EXPEDITIONEN ÄR FÖRNYAD
gåva har kyrkans expedition fått en rejäl ansiktslyftning och
blivit mer funktionsduglig. Nya möbler gör
rummet till en bra arbetsplats, ett trevligt
sammanträdesrum och ett rum för studiecirklar.
tack vare en särskild

S:T PETER NY TT

EN LYCKAD KULTURNATT
musik- och kulturarbetsgruppen

hade förberett ett mångsidigt program till lördagen
den 26 april, då det hölls Kulturnatt i Stockholm. I församlingssalen bjöd vi på bildspel
om verksamheten i S:t Peters församling,
två föreläsningar och två konserter. Totalt
deltog cirka 200 personer i de olika programmen. Därutöver kom det besökare
som bara fikade eller som konstaterade att
kyrksalen är under ombyggnation. Nästa
års kulturnatt kan vi räkna med många fler
besökare.

OM KYRKOKONFERENSEN 2019
i Jönköping
29 maj–2 juni, med temat ”Till jordens yttersta gräns”. Detta tema fortsätter under
det kommande arbetsåret. Fokus läggs på
bibelläsning, internationellt arbete och klimat. Som vanligt innehåller konferensen
gudstjänster, förhandlingar, seminarier och
andra program för alla åldrar. Konferensen
gästas också av ett stort antal svenska och
internationella gäster.
I årets konferens kommer en ny Kyrkohandbok att antas. Flera motioner handlar
om migrations- och flyktingfrågor. Ett par
motioner handlar om ekonomi, om kyrkans
kapitalplaceringar, men också om offrandets teologi och praxis. I konferensen ordiårets kyrkokonferens hålls

neras ett antal pastorer och diakoner, och
naturligtvis sker val för det kommande året.
Också i år kommer konsensusmetoden
att användas vid en del av besluten. Metoden betyder att det inte finns några färdiga
att-satser att rösta för eller emot. Istället så
visar ombuden genom olikfärgade kort om
man håller med förslaget eller är emot.
Församlingens ombud till Kyrkokonferensen är Solveig Högberg och Annika Ahlefelt.

KEFAS BLIR TROLIGEN KONTORSLOKALER
kyrkans källare används inte längre i verk-

samheten, därför har styrelsen beslutat att
hyra ut källaren. Alla lokaler har tömts på
gamla möbler och annat som sparats genom
åren. Så snart kontrakt är tecknat kommer

lokalerna att iordningsställas för kontorsverksamhet. Därmed får församlingen på
sikt en bättre ekonomi för den stora fastigheten.

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

FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Carita Stenbacka-Tenezakis
Georgia Neuhoff Andersson
Michelle Nakagawa 		
Sverker Endrell 			
Dan Grossmann 			
Ifrain Allonso 			

75 år
50 år
50 år
75 år
50 år
60 år

ny medlem

avliden

Ingvar Humble

31 mars

anställdas semester

Solveig Högberg 			
Ruth Segerberg 			

9 juli
20 juli
3 augusti
4 augusti
4 augusti
27 augusti

Ingrid Forsgren 4 april
Linnéa Axelsson 13 maj
24 juni–14 juli
8–28 juli & 5–11 augusti

föräldraledighet

Linus Brengesjö, förlängt till den 26 januari 2020

BLI MEDLEM!
S:t Peters kyrka är öppen för alla. Vi främjar en välkomnande atmosfär, där alla 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?
Var och en som vill tro på Jesus Kristus är välkommen
som medlem. Ta kontakt med församlingens pastor.

Pastor (vikarie 40%, 1 dec 2018 - 26 jan 2020)

Församlingsmusiker

Solveig Högberg
070 - 660 16 29
pastorn@stpeterskyrka.se

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

Expeditionstid torsdagar
kl 10:00–12:00

Styrelsens ordf

Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9
För felanmälan av något i kyrkan,
mejla: forvaltning@stpeterskyrka.se

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

Hej Ingvar Humble,
Ny medlem i S:t Peter
Vem är du?
– Jag är en nyfiken person
som ständigt söker nya utmaningar och upplevelser.
Har varit lärare på folkhögskolor i bl. a. Ljungskile,
Lillsved och Molkom.
Vad betyder S:t Peter för
dig?
– Tidigare var jag med i
stora missionsförsamlingar
i Karlstad och Stockholm,
men av en händelse hittade
jag S:t Peters Kyrkblad och
blev nyfiken. Här känner jag
mig hemma och accepterad
sådan jag är – tillsammans
med unga och äldre.
– I S:t Peter är söndagens
gudstjänst viktig, och det
finns en strävan efter att
tron ska få konsekvenser
i vardagen – en jordnära
kristendom utifrån metodismens betoning av helhet
och helighet.

