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S:T PETERS FÖRSAMLING 11 JUNI – 3 SEPTEMBER 2017

Sommaren är här – i alla fall enligt almanackan. 

Nu står sommarlov, semester, lata dagar och 

resor för dörren. För många är sommartiden ett 

tillfälle att få pusta ut och släppa många måsten 

och krav. Och vi behöver det! 

S:t Peters församling inbjuder även sommaren 

2017 till gudstjänst, bön och gemenskap. Gud är 

alltid med oss och vill leda och hjälpa oss.

GUD TAR INTE 
SEMESTER



SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR

V äldigt många av de drömmar som 
vi bär på är förknippade med som-
maren. Det är inte så konstigt, efter 

en lång, kall och grå vinter och vår vill vi att 
det ska hända något nytt. Vi längtar efter 
och drömmer om sol, värme, vidgade vyer 
och mycket annat.

Min starkaste och alltid återkommande 
sommardröm handlar om rekreation. Enligt 
ordboken betyder det ”vila, vederkvickelse 
samt stärkande eller upplivande miljöomby-
te för att återhämta krafter”. Ja, det kan vi väl 
lite till mans längta efter och drömma om att 
sommaren ska ge oss. 

Att vår längtan och våra drömmar är så 
sammanknippade med sommaren tror jag 
hör ihop med att då ser vi skapelsen som 
mest fulländad och vi upplever verkligen 
att det som sett dött ut spirar igen, vi ser det 
nya livet runt omkring oss, alltifrån den för-
sta tvekande vårblomman till höstens full-
mogna äpplen. Allt har växt fram ur det som 
varit fruset och kallt och som såg mer eller 
mindre dött ut. Det har spirat trots allt!

Ursprungligen kommer ordet rekreation 
från latinets recreare som betyder ”ge nytt 
liv”. Innerst inne handlar min dröm om att 
vi inte bara ska se detta i naturen utan ock-
så få vara med om det i våra egna liv. Inför 
sommaren drömmer jag om rekreation – 
återskapelse. Precis som vi i naturen upple-
ver detta gång på gång kan vi få uppleva det i 
våra liv på nytt, oavsett hur många gånger vi 

tidigare varit med om att återskapas. 
Det nya livet börjar inte från noll, det 

växer ur det som redan finns. När vi på en 
fröpåse ser bilden av en prunkande blomma 
kan det vara svårt att föreställa sig att fröet 
bär all denna prakt inom sig, men erfaren-
heten säger oss att med värme, vatten och 
omsorg kan förvandlingen ske. 

På samma sätt är det med oss människor 
och inte minst med våra andliga liv. Vi bär 
detta lilla frö i oss, det lade Gud ner i oss när 
vi skapades av honom. Meningen är att vi 
ska blomma ut allt mer. Det har Gud gett 
oss förutsättningar för. Vi får omstrålas och 
värmas av hans nåd och kärlek. Med den he-
lige Andes hjälp får leva i vårt dop och sänka 
våra rötter i det levande vattnet och hämta 
näring och kraft både för det som torkat i 
våra liv och för det som redan blommar och 
bär frukt. Jesu omsorg möter vi i hans löftes-
ord ”jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Det andliga växandet och mognandet går 
långsamt och är livs-
långt. Det är ett växan-
de och mognande där 
vi mer och mer finner 
Gud i våra liv och där 
vi mer och mer kan bli 
Guds avbilder. 

Jag drömmer om att 
sommaren ska ge dig 
och mig vila, veder-
kvickelse och växande.

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 61 Kista, Telefon: 070-8112798
E-post: kontakt@stpeterskyrkan.se 
Hemsida: www.stpeterskyrka.se

Org. nr: 802003- 4065
Swish: 123 390 86 88
Plusgiro: 57600-9 

Foto barnbyn: U
lla-Gun Ångm

an

Solveig Högberg

Pastor och medlem i 
S:t Peters församling



VI FORTSÄTTER STÖDET TILL 
MOÇAMBIQUE!

M oçambique blev självständigt från 
Portugal 1975. Landet genom-
gick ett långt och förödande in-

bördeskrig 1975–1994, och naturkatastrofer 
drabbar Moçambique då och då, senast en 
svår cyklon för ett par veckor sedan. Landet 
har 24 miljoner invånare och man talar ett 
trettiotal nationella språk. Det gemensamma 
språket som används är portugisiska. Krist-
na är i majoritet i landet, men det finns även 
många muslimer och cirka tjugo procent 
räknas som sekulära.

Förenade Metodistkyrkan i Moçambique 
har ca 250 000 medlemmar och finns i 180 
församlingar i 24 distrikt över hela landet. 
Metodistkyrkan grundandes i landet 1890. 
Under de senaste femton åren har kyrkan 
tredubblat sitt medlemsantal. Metodisterna 

driver sjukhus, skolor på olika nivåer, han-
delsskola, barnhem och boende för hemlösa.

S:t Peters församling stöder sedan många 
år tillbaka sjukhuset i Chicuque, där bland 
annat Ann-Marie och Rune Korswing ar-
betat och varit nyckelperson i sjutton år. 
Sjukhuset ger medicinsk vård, har utbild-
ning av sjuksköterskor och ett program för 
hälsovårdsutveckling i den stora provinsen 
Inhambane. Utan sjukhuset i Chicuque skul-
le en hel provins i Moçambique vara utan 
kvalificerad vård till befolkningen. 

S:t Peters församling stöder även en barn-
by i Cambini med ett 80-tal barn som förlo-
rat sina föräldrar i Aids.

När du ger din gåva till Moçambique via 
församlingen, skriv ”Mission” på talongen.

Barnbyn Cambini grundades efter inbördeskriget. Infälld bild: Sjukhuset i Chicuque, Moçambique, grundades 1913.

Foto barnbyn: U
lla-Gun Ångm

an



SOMMAR I S:T PETER

GUDSTJÄNST  
med nattvard  

firas på 
SÖNDAGAR  

kl 11:00

Heliga trefaldighets dag: ”Gud – Fader, Son och Ande”
1 Mos 18:1–8, Apg 4:5–12, Joh 11:18–27
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Första söndagen efter trefaldighet: ”Vårt dop” 
1 Mos 7:11–23, Apg 8:26–39, Matt 3:11–12
Ruth Segerberg, Walla Carlsson

Tredje söndagen efter trefaldighet: 
”Förlorad och återfunnen”
Jes 66:12–18, 1 Pet 5:5–11, Luk 15:11–32
Ruth Segerberg, Bengt Ekelund

Fjärde söndagen efter trefaldighet: ”Att inte döma” 
Hes 18:30–32, Gal 6:1–7, Luk 6:36–42
Solveig Högberg, Johan Wallin

Apostladagen: ”Sänd mig” 
Jer 1:4–10, Rom 16:1–7, Mark 3:7–19
Cathrine Skagstedt

Sjätte söndagen efter trefaldighet: ”Efterföljelse” 
1 Kung 19:19–21, 1 Kor 9:19–26, Luk 9:51–62
Stefan Albinsson, Gunnil Korswing

JUNI

Midsommardagen 

– ingen gudstjänst

11 Gudstjänst kl 11:00

18 Gudstjänst kl 11:00

2 Gudstjänst kl 11:00

9 Gudstjänst kl 11:00

16 Gudstjänst kl 11:00 

i Norrmalmskyrkan

23 Gudstjänst kl 11:00

JULI

Kristi förklarings dag: ”Jesus förhärligad”
2 Mos 40:34–38, Upp 1:9–18, Luk 9:28–36

30 Friluftsgudstjänst kl 14:00

hos Grossmannns

på Ekhagen, Markim



SOMMAR I S:T PETER

Tolfte söndagen efter trefaldighet: ”Friheten i Kristus”
2 Mos 23:10–12, Gal 4:31–5:6, Mark 2:23–28
Insamling till kyrkofonden.
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Åttonde söndagen efter trefaldighet: ”Andlig klarsyn”
Jer 7:1–7, Rom 8:14–17, Matt 7:13–14
Sune Fahlgren, Ruth Segerberg

Tionde söndagen efter trefaldighet: ”Nådens gåvor”
Jos 24:16–18, 1 Kor 12:4–11, Luk 9:46–48
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Nionde söndagen efter trefaldighet: ”Goda förvaltare”
Amos 8:4-7, 2 Tim 4:1-7, Luk 16:1-13
Solveig Högberg, Maria Wilson

Elfte söndagen efter trefaldighet: ”Tro och liv”
Jes 1:10–17, Jak 1:22–25, Matt 23:1–12
Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

AUGUSTI SEPTEMBER

3 Samlingsgudstjänst kl 11:006 Gudstjänst kl 11:00

20 Gudstjänst kl 11:00

13 Gudstjänst kl 11:00

27 Gudstjänst kl 11:00

FRILUFTSGUDSTJÄNST HOS 
GROSSMANNS PÅ EKHAGEN, MARKIM

En fin tradition sedan många år är att sista 
söndagen i juli kl 14.00 samlas till frilufts-
gudstjänst hos familjen Grossmann. Alla är 
välkomna! 
Ring 073-658 59 40 för vägbeskrivning.



PENGAR TILL VÅR ”BLÅKLASSADE” 
KYRKOBYGGNAD

KULTURNATTEN LOCKADE  
FEMHUNDRA TILL S:T PETER

F ör andra året i rad var S:t Peters för-
samling med i Stockholms kulturnatt 
29 april. Redan vid öppning av kyr-

kan kl 18:00 stod folk i kö och väntade på 
att grindarna skulle öppnas. Det var väldigt 
roligt!

Programmet under kvällen bestod av 
guidade turer i kyrkan samt olika föreläs-
ningar om kyrkobyggnaden och om orgeln. 

Församlingen bjöd också på fika i försam-
lingssalen. Intresset var väldigt stort. Under 
kvällen kom det över femhundra besökare. 

Kulturnatten i S:t Peter avslutades kl 22:30 
med en välbesökt midnattskonsert med både 
sakrala sånger, psalmer, klassiska romanser, 
jazz och improvisation framförda av några 
av landets bästa jazzmusiker.

Ruth Segerberg, musikledare i S:t Peter

Midnattskonsert den 29 april med 120 åhörare. Foto: Alex Strand

L änsstyrelsens i Stockholms län har 
beviljat 400 000 kronor i bidrag till 
restaureringen av blyinfattade föns-

ter i S:t Peters kyrka. Därmed kan en viktig 
etapp i upprustningen av kyrkan genomför-
as inom kort.

Så här motiverade länsstyrelsen sitt beslut: 
”S:t Peters kyrka är blåklassad i Stockholms 
stadsmuseum och har höga kulturhistoriska 
värden”. 

Stadsmuseet använder tre färger för att 
klassificera Stockholms byggnader: blå, 

grön, gul. Blått är den högsta klassen och 
omfattar bebyggelse av synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde. Kortfattat innebär 
blåklassificering att inga ingrepp i byggna-
den får göras som ur kulturhistorisk synvin-
kel är ovarsamma, negativa för stadsbilden 
eller som förvanskar dess kulturhistoriska 
värden.

Så nu vet vi att vår kyrka är blå – himlens 
färg, den allra högstes. Och att kyrkan är in-
skriven i Stockholms historia.



STORT TACK TILL…

maria Hammar och David Lund, 
för tiden som ni varit församling-
ens barn- och ungdomsledare. Ni 

avslutar er pastorsutbildning i juni och går 
sedan in i ”vägledningsåret” som pastorer i 
Equmeniakyrkan. S:t Peters församling öns-
kar er Guds välsignelse, lycka och framgång 
i era nya tjänster.

Gunnil Korswing,  

ordförande i personalrådet

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, våren och sommaren 2017.

Dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Morgon – tacka och bed

Dagens gudstjänst
Estniska församlingen

Moçambique – 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

Ny Gemenskap
Regering och riksdagen 

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

De som är drabbade av sjukdom.
S:t Petersstiftelsens styrelse

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

Klipp gärna ut!

Foto: Elin Harrysson



FÖRSAMLINGSNYTT
födelsedagar

Linnéa Axelsson 95 år, 2 augusti

födda

Grattis Emelie och Markus Fredenvall till er son som föd-
des den 18 januari – Bo Thore. 
Grattis Lisa och Simon Bohm till er son som föddes den  
5 april – Gunnar. 

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

RENOVERINGEN AV S:T PETER 
HAR BÖRJAT

HEJ! INGRID 
HOLMGREN, 
SOM PLANERAR 
DAGTRÄFFARNA!

Första projektet är samtalsrummet. Det är snart klart. Un-
der 2017 hoppas vi kunna samla in 75 000 kronor till nya 
inventarier i samtalsrummet och andra rum som renoveras.

Vill du skänka en gåva till kyrkan förnyelse kan du an-
vända församlingens plusgiro 57600-9 eller Swish 123 390 
86 88. Märk din gåva med ”kyrkofonden”.

SEMESTER OCH TJÄNSTLEDIGHET 
FÖR VÅR PASTOR
Förutom vanlig semester kommer pastor Linus Brenge-
sjö även vara föräldraledig i sommar. Under denna tid (12 
juni–13 augusti) är församlingens ordförande Susanna 
Lindvall kontaktperson för församlingsärenden, susanna.
lindvall@swipnet.se eller 070-8112798.

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

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 är Dagträffar?

– Förr hette det Utblick. 
Det är oftast daglediga som 
träffas en gång i månaden 
på en torsdag kl 13:00 för 
servering, bön och något 
intressant föredrag.

När började du engagera 

dig i detta?

– Det var när jag för över 
tio år sedan kom hem från 
Sierra Lione som missio-
när. Under åren har dessa 
träffar haft fokus på just 
mission.

Vad betyder dessa träff-

ar för dig?

– Det är en väldigt fin ge-
menskap som betyder väl-
digt mycket. Många av oss 
har varit med i gruppen en 
lång tid, och det märks att 
vi verkligen längtar efter 
att få träffas.

utträde

Johan Borg, 11 april 


