KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 1 DECEMBER 2019– 2 FEBRUARI 2020

Gud, gör även mig
till en ljusbärare!

DAGEN ÄR KOMMEN

D

i Betlehem när det
var dags för Maria att föda, det
fanns ingen plats för henne och Josef i värdshusen, så de fick linda in barnet i
en filt och lägga det i en krubba med hö.
Berättelsen om hur Gud kom till vår jord
är en stark fysisk och mänsklig berättelse.
Gud gör sig synlig i Jesus och därmed i en
människas kropp. Det gudomliga tar plats
mitt i vardagen. Himlen landar på jorden.
Berättelsen om vad som hände blandar
fortsättningsvis gudomligt och mänskligt,
herdar och änglar möts, hänförelse och
rädsla blandas, man begrundar och återberättar det som hänt.
Ganska snart efter födelsen blev familjen
en flyktingfamilj, man blev beroende av
främlingar som välkomnade dem och gav
dem en skyddad plats att leva på tills faran
var över.
Det som sker när Gud blir människa är
alldeles unik. Men julbudskapet händer hela
tiden både på det sättet att Jesus föds in i vår
tillvaro och genom att barn fortfarande behöver fly för sina liv och behöver få mötas
av kärleksfulla främlingar i ett nytt land.
Att Gud blev människa i Jesus gör att vi
har en livserfaren Gud som möter oss där
vi är, oberoende av hur vi har det. I en tysk
legend berättas det:
et var trångt

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.

I en kyrka i Wittenberg fanns en gång i tiden
en underbar Kristusbild. I motsatts till andra
Kristusbilder som är snidade och målade av
människohänder var den sig inte lik från dag
till dag, från stund till stund.
Kom en stor och ståtlig man in i kyrkan för
att be inför bilden, växte den och blev en tum högre än han. Men kom en liten gumma krympte
bilden tills den var endast en tum högre än hon.
Så kunde hon blicka in i Frälsarens ögon.
Om många människor, stora och små, samlades framför bilden, såg var och en Kristus på
sitt eget vis – i sin egen storlek, så när som på
en tum.
Julens glada budskap är att Jesus kommer
till alla och möter oss där vi är, ansikte mot
ansikte, och han
kallar oss att öppna våra dörrar så
att det finns plats
för honom att möta
nya människor, att
födas på nytt. Han
kallar oss också att
öppna dörren för
dem som är i behov
av en skyddad plats i
Solveig Högberg
en orolig tillvaro.

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

Pastor i S:t Peter

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

I signad juletid
LÖRDAG 14/12
18.00
En stämningsfull konsert före jul med omtyckta klassiker
och nya sånger och arrangemang. Sångsolist och dirigent är
Ruth Segerberg och pianist Simon Berggren.
Medverkande är S:t Peters kyrkokör,
församlingens egna musiker samt solister ur kören.
Servering efter konserten.
ENTRÉ 100 KR

Ett par gånger i månaden håller S:t Peters kyrka Kvällsöppet mellan
klockan 18:00 och 22:00, ofta med någon aktivitet i samband med detta.
Välkommen in!
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FIR A HÖGTIDERNA I S:T PETER
O, kom låt oss tillbedja!

DECEMBER
1

SÖNDAG 11:00

Adventsgudstjänst

”Ett nådens år”
Sak 9:9–10, Upp 5:1–5, Luk 4:16–23
Sune Fahlgren, Solveig Högberg, Ruth Segerberg,
S:t Peters kör och musiker
7

LÖRDAG 18:00 -22:00

8

SÖNDAG 10:00 –10:45

Kvällsöppet i S:t Peter
Liten bibelskola:
Apostlagärningarna
Sune Fahlgren
8

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Guds rike är nära”
Jer 33:14–16, Heb 10:32–39, Mark 1:14–15
Solveig Högberg, Lisa Bohm, Sune Fahlgren
13

LÖRDAG 18:00

Adventskonsert

S:t Peters kyrkokör, Ruth Segerberg,
Simon Berggren, Församlingens musiker
och solister
15

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Bana väg för Herren”
Jes 40:1–8, Gal 3:21–29, Luk 3:1–15
Solveig Högberg, Jonatan Hedin, Ruth Segerberg
Enkel jullunch
22

SÖNDAG 11:00

Julbön vid krubban

”Herrens moder”
Jes 52:7–10, 2 Kor 1:17–22, Luk 1:39–45
Solveig Högberg, Ruth Segerberg

FREDAG 18:00-22:00

Kvällsöppet i S:t Peter
14

14

LÖRDAG 11:00

Grubbel & Brunch
Tema: ”Utsatt – vem är det?”

25

JULDAGEN 11:00

Juldagsgudstjänst

”Jesu födelse”
Jes 9:2–7, Heb 1:1–3, Matt 1:18–25
Solveig Högberg, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg

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

JANUARI
1

SÖNDAG 11:00

Förnyelsegudstjänst
på nyårsdagen

19

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst med livsberättelser

”I Jesu namn”
Klag 3:22–26, Apg 10:42–43, Joh 2:23–25
Solveig Högberg, Jonas Rova, Johan Wallin

”Livets källa”
5 Mos 5:23–27, Hebr 2:9–10, Joh 5:31–36
Carl Lagerkvist, Markus Fredenvall,
Solveig Högberg, Sune Fahlgren

6

26

SÖNDAG 11:00

Missionsgudstjänst

”Guds härlighet i Kristus”
1 Kung 10:1–7, Ef 2:17–19, Matt 2:1–12
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Ruth Segerberg,
Församlingens musiker
11

LÖRDAG 18:00 -22:00

12

SÖNDAG 11:00

Kvällsöppet i S:t Peter

SÖNDAG 11:00

Gudstjänst

”Jesus skapar tro”
2 Kung 5:1–4, 9–15, 2 Kor 1:3–7, Joh 4:46–54
Sune Fahlgren, Daniel Ardabili Farshi,
Ruth Segerberg

FEBRUARI

Gudstjänst

2

16 TORSDAG 13:00

”Uppenbarelsens ljus”
Mik 7:7–8, Apg 2:42–46, Luk 2:22–40
Jenny Dobers, Solveig Högberg, Göran Grahn,

”Jesu dop”
Jes 43:1–4, Apg 8:14–17, Mark 1:9–11
Solveig Högberg, Sune Fahlgren, Ruth Segerberg

Dagträff

”Nu är glada julen slut” Solveig Högberg, Servering
17

FREDAG 18:00-22:00

Kvällsöppet i S:t Peter
19

SÖNDAG 10:00 –10:45

Liten bibelskola:
Apostlagärningarna
Sune Fahlgren

SÖNDAG 11:00

Återinvigningshögtid

Mikael Wedar, Carlos Murakami m fl

S:t Peter Ny tt

GRATIS LIVSSAMTAL
och då fundera över sitt
liv eller någon aspekt av det. Många gånger räcker det med att tala förtroligt med en
vän. Men ibland kanske du vill prata med en
person som inte är inblandad i ditt liv. Vi
erbjuder livssamtal fritt och under tystnadsplikt. Ordet ”livssamtal” anger att det kan
handla om vad som helst som har med ditt
alla behöver då

liv att göra. Det behöver varken ha en religiös koppling eller vara problemorienterat; du
får helt enkelt prata om det du har behov av
att få dela med någon utomstående.
Du är välkommen att höra av dig till oss
för att boka ett livssamtal. Pastor Solveig och
diakoniarbetare Jonas möter dig gärna i ett
sådant samtal.

VI LÄSER APOSTLAGÄRNINGARNA I BIBELSKOLA
OCH HEMGRUPPER
som andra församlingar i Equmeniakyrkan

studerar vi Apostlagärningarna och inspireras av dess budskap. En söndagsmorgon
varje månad möts vi före gudstjänsten till
en liten bibelskola under ledning av Sune
Fahlgren. Återkommande inbjuder vi till
”Gudstjänster med livsberättelser”, då nå-

gon eller några berättar om hur söndagens
budskap på ett alldeles särskilt sätt berört
dem. I hemgrupper läser vi studieboken
”Till jordens yttersta gräns”. Kontakta pastor Solveig om du vill vara med i en hemgrupp.

S:t Peter Ny tt

ÅTERINVIGNING AV KYRKSAL OCH ORGEL
2 februari tas kyrksal och
orgel åter i bruk. Återinvigningen leds av
Jenny Dobers, regional kyrkoledare. I den
gudstjänsten spelar organister som tidigare
tjänat i församlingen. Den inledande festmusiken på orgel spelas av Göran Grahn
som varit orgelkonsult under renoveringen.
S:t Peters kyrkokör sjunger och vi gör en
offerinsamling till kostnaderna för renoveringen av kyrkfönstren. Efter gudstjänsten
bjuds det på ett extra festligt kyrkkaffe.
Söndag den 9 februari samlas vi till en
psalmsångskväll kl 18:00 med medverkan
av sångaren och psalmdiktaren Per Harling
söndagen den

och utökad kyrkokör. Kvällens organist blir
Göran Grahn. Equmeniakyrkans församlingar i Stockholm är inbjudna. Insamlingen går till orgelprojektet.
Sedan anordnas det under våren flera
extra arrangemang med orgelmusik. Den 7
mars genomförs ett sex timmar lång ”orgelmaraton”, då 12 organister turas om att spela sin favoritmusik. I april kan man under
Stilla veckan lyssna till lunchkonserter på
orgel och efteråt äta en sopplunch i församlingssalen, och under kulturnatten i Stockholm den 18 april bjuder vi bland annat på
en stor orgelkonsert.

NÄSTA KYRKBLADET KOMMER I VASASTAN DIREKT
S:t Peter känd kommer nästa
nummer av Kyrkbladet att bli en 8-sidig bilaga i tidningen Vasastan Direkt, som delas
ut till 35 500 hushåll i kyrkans närområde.
för att göra

Församlingens medlemmar kommer att få
tidningen per post. I tidningen presenteras
kyrkan och verksamheten genom reportage, intervjuer och notiser.

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

BLI MEDLEM!
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.

TRO OCH LIV I S:T PETER
arbete har vi nu en broschyr som beskriver
tro och liv i S:t Peters församling. Innehållet består av församlingsordning, stadgar och historia. Syftet är att synliggöra
vad vi tror på och vad vi strävar efter, men också inbjuda fler
att gå den väg som ”förvandlar – mig och dig och världen”.
Metodister kallar det för att gå helighetens väg. Materialet har
skickats ut till alla medlemmar. Broschyren finns i kyrkan för
den som är nyfiken på S:t Peter.
efter flera års

ST PETERS KYRKOKÖR
Adventskonsert, tisdag 10 december kl
18:00. Sedan juluppehåll. Vårens körövningar börjar tisdag
14 januari kl 18:00.
Extra körövning lördag den 28 januari kl 18:00.
körövning inför

PASTOR
Solveig Högberg
070 - 660 16 29
pastorn@stpeterskyrka.se
Expeditionstid torsdagar
kl 10:00–12:00
Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9
För felanmälan av något i kyrkan,
mejla: forvaltning@stpeterskyrka.se

FÖRSAMLINGSMUSIKER
Ruth Segerberg
070 - 774 14 61
ruth@stpeterskyrka.se
DIAKONIARBETARE
Jonas Rova
073-663 78 27
jonasrova@gmail.com
STYRELSENS ORDF
Susanna Lindvall
070-811 27 98
ordforande@stpeterskyrka.se

Carl Lagerkvist,
Ny i S:t Peter
Vad betyder S:t Peter för
dig?
– Där känner jag mig som
hemma. Att varje söndag få
fira nattvard har blivit en central del i min veckorytm och i
min relation till Gud. I S:t Peter är mötet med människor
centralt. På så sätt blir man
sedd, bekräftad och älskad.
Varför studerar du teologi?
– Jag är pastorskandidat. Genom teologiska studier kan jag
få hjälp att växa djupare som
människa, kristen och som
ledare.
Hur ska du fira jul i år?
– Den högtiden firar jag hemma
med min familj i den småländska motormetropolen Anderstorp. Då vill jag gå på julkonsert och lyssna till ett rejält
brassband som spelar julsånger och marscher. Det är jul för
mig.

