
KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 24 FEBRUARI – 26 MAJ 2019

B Ö N  I  F A S T E T I D

Gud, gör vår fasta till en tid

då vi får komma närmare livet,

se mer av oss själva 

på insidan.

Lär oss att se att vägen till livet

är kärlekens väg.
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LÄNGTAN

L ängtan heter min arvedel”, skaldar 
Erik Axel Karlfeldt. I Bibeln skriver 
psalmförfattaren ”Som hjorten läng-

tar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, 
o Gud. Jag törstar efter Gud, den levande 
Guden” (Ps 42:2).

Ett arv är något vi får för att någon annan 
har tänkt på oss och vill oss gott. Vad vi se-
dan gör med det ärvda är vars och ens ensak.

Jag tänker att vi lever med ett arv från den 
paradisiska tid vi levde i innan vår födelse. 
I Bibeln skriver Jesaja att redan innan Gud 
danade oss så fanns vi i hans tanke. Den ge-
menskapen bär vi med oss som en erfaren-
het djupt därinne i våra hjärtan. Den erfa-
renheten föder i oss en längtan att återigen 
få uppleva att vara ett med någon annan. 

Men ofta blir vi besvikna. Vi söker men 
blir inte tillfredsställda. Kanhända söker vi 
på fel ställe, kanhända vill vi alltför snabbt ha 
svar på vår längtan, kanhända har vi glömt 
att längtan i sig själv kan vara värdefull.

Nu för tiden ska allt gå så snabbt. Frågar 
man när något ska göras kan man få svaret 
”igår”. Telefonsamtal, SMS och e-post för-
väntas vi svara på omedelbart. Julen och 
julskyltningen börjar redan i oktober och 
semlor kan man börja äta i december. Att 
låta var sak ha sin tid är svårt. Längtan dö-

vas genom att vi är fullt upptagna med något 
annat.

För mig är att ta tid för längtan något gott. 
Att längta är inte det samma som att vara 
fylld av otillfredsställelse. Att längta är att 
söka Gud, att längta är att fundera över vad 
det är som driver en, att längta är att ta tid 
för stillhet och begrundan. 

Så kan vårens tid inte bara vara en längtan 
efter att snön ska smälta och träd och blom-
mor ska grönska. Våren 2019 kan också vara 
en tid då vi på olika sätt försöker vara stilla 
och söker Gud. 

På väggen ovanför mitt skrivbord har jag 
en bild på en snigel som kryper runt med 
snäckan på ryggen 
och så står det: ”Det 
spelar mindre roll 
var man bor, bara 
man är hemma in-
uti”.

Jag tror att in-
nerst inne är vår 
längtan en längtan 
efter att vara hem-
ma inuti, att vara 
hemma hos Gud.

S:t Peters församling är en del av Equme-
niakyrkan och har funnits i centrala Stock-
holm 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.

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 

Solveig Högberg

Vakanspastor i S:t Peters 
församling
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Välkommen till en eftermiddag med föreläsning och konsert. Ämnet för 
författaren Patrik Hagmans föreläsning är utifrån hans bok ”Att söka den djupa 

verkligheten”. Efteråt är det Afternoon tea efter engelsk förebild med scones och 
te och möjlighet att samtala med varandra. 

Strax därefter blir det ”Romanskonsert”- stämningsfulla sånger med 
kontemplativa inslag framförda av Ruth Segerberg (mezzosopran) och Kalle 
Stenbäcken (piano). Det blir musik av bl a de svenska tonsättarna Gunnar de 

Frumerie och Ture Rangström samt den tyske kompositören Robert Schumann.

Entré föreläsning och konsert: 150 kr
Entré endast föreläsning eller konsert: 100 kr

Barn under 15 år gratis entré
I priset ingår Afternoon tea.

LÖRDAG 30 MARS 16 :00

afternoon tea
TONER AV LÄNGTAN
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Som grubblande varelser går vi ofta om-
kring med tankar och funderingar om diver-
se saker. För dig som läser och undrar ” vad 
är egentligen Grubbel & Brunch?” kommer 
här en kort förklaring. Jo, tanken med dessa 
samlingar i S:t Peters kyrka är att det ska 
vara en mötesplats där vi kan samtala kring 
ett tema helt fritt – samtidigt som vi till-
sammans äter brunch (frukost-lunch). Det 

STOCKHOLMS KULTURNATT 

GRUBBEL & BRUNCH
är med andra ord inte någon föreläsning vi 
lyssnar till utan ett stimulerande forum där 
vi låter tankarna tänkas högt. 

Samlingarna hålls på lördagar i S:t Peters 
kyrka i församlingssalen kl 11:00-12:30. 
Samtalsledare är ungdomsledaren Daniel 
Ardabili-Farshi. Ingen anmälan krävs. Kost-
nad: 40 kr för brunchen.

LÖRDAGEN 9 MARS KL 11:00

Tema: Kan det finnas mer 

än en sanning?

18:00 DÖRRARNA ÖPPNAS 

Bildspel om S:t Peters verksamhet och den pågående renoveringen  
av kyrkan och dess Walcker-orgel.

19:00 DE HELIGA TECKNENS OCH TINGENS HEMLIGHET

Föreläsning av kyrkovetaren Sune Fahlgren om saker och symboler i kyrkan och vad de betyder. 

20:00  FÖRELÄSNING

Föreläsare släpps senare.

21:30 BARBERSHOPKVARTETTEN ”THE FOCALS”

A capella sång

22:30 MIDNATTSKONSERT CANDLELIGHT 

En konsert i stämningsfullt sken av levande ljus: Ruth Segerberg (mezzosopran), 
Sandra Marteleur (viola) och Kalle Stenbäcken (piano).

MIDNATTSKONSERTEN SKER I SAMARBETE MED KAMMARMUSIKFÖRENINGEN MÚSICA VIVA

LÖRDAGEN 11 MAJ KL 11:00

Tema: Den beroende

människan?

LÖRDAGEN 27 APRIL  KL 11:00

Tema: Trofasthet och frihet?

LÖRDAGEN 1 JUNI KL 11:00

Tema: Kärlekens väsen 

och mening?

SERVERING 
UNDER HELA 

KVÄLLEN
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För mer information kontakta Solveig Högberg, 070-660 16 29

I kyrkan finns ett kompendium med predikotexterna i olika översättning. Det är gratis. 
Där kan du inför söndagens gudstjänst (eller efteråt) läsa texterna så som de står i Bibel 2000, 1917 års 

översättning och ur Eugene Petersons översättning och tolkning ”The Message”.

Vid Dagträffarna i vår blir det flera bibelsamtal som leds av Solveig Högberg. Se kalendariet på s. 6-8.
Vid två tillfällen blir det bibelsamtal före gudstjänsten: 17 mars och 19 maj. Samtalen leds av Sune 

Fahlgren och lyfter fram evangelisten Johannes sätt att berätta om Jesus.

Elenore Gustavsson föreläser torsdag den 11 april kl 18:00.

1. LÄS PREDIKOTEXTERNA I OLIKA ÖVERSÄTTNINGAR

2. BIBELSAMTAL OM BUDSKAPET I JOHANNES I EVANGELIUM

3. FÖRELÄSNING OM GUDSBILDEN I JOHANNES EVANGELIUM

Med S:t Peters kyrkokör 

25 & 26 maj

Under våren har S:t Peters kör haft ett samarbete med några sångare 
från Nyapostoliska kyrkans kör och kommer därför att framföra två 
vårkonserter: lördag 25 maj kl 18:00 i S:t Peters kyrka och söndag 

den 26 maj kl 16:00 i Nyapostoliska kyrkan i Midsommarkransen. 
Entré 100 kr, barn under 15 år gratis entré.

Förutom kören medverkar även Ruth Segerberg som solist med 
Kalle Stenbäcken vid pianot. Vi kommer att bjuda på vårsånger med 

musik av bl a Wilhelm Peterson-Berger och Hugo Alfvén.

Många av predikotexterna under våren är hämtade från Johannes 
evangelium. Det ger rika möjligheter att lära sig mer om denna 

bibelbok och dess författare. Därför erbjuder vi en liten bibelskola i 
S:t Peter i vår. Välkommen att delta i ett eller flera av spåren

VÅRKONSERTER

FÖR ATT VI SKA TRO

8/2 föreläser linus brengesjö om susanna wesley 

LITEN BIBELSKOLA I S:T PETER I VÅR

STUDIUM AV JOHANNES EVANGELIUM – EVANGELISTEN SOM STICKER UT!
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VÅRENS TID I S:T PETER

Sexagesima: ”Det levande ordet”
Ps 119:129–135, Rom 10:13–17, Joh 7:40–52
Solveig Högberg, Jonas Rova, församlingens musiker

Fastlagssöndagen: ”Kärlekens väg”
Ester 4:12–17, 1 Tim 2:4–6, Joh 12:20–33
Solveig Högberg, Anna Josefsson, Maria Willson

Första söndagen i fastan: ”Prövningens stund”
1 Mos 4:3–7, Jakob 1:12–15, Matt 16:21–23
Hans Stigzelius, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg, 
Micke Fall
Bön och offerdag för Pastors- och Diakonutbildning

Midfastosöndagen: ”Livets bröd”
2 Mos 16:11–18, 1 Pet 2:1–3, Joh 6:24–35
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Sune Fahlgren, 
Iris Denstedt-Stigzelius

16:00 
Att söka en djupare verklighet. Patrik Hagman föreläser
17:30 
Romanskonsert. Ruth Segerberg, Kalle Stenbäcken.
Mer info på s. 5.

Andra söndagen i fastan: ”Den kämpande tron”
1 Kung 19:1–8, 1 Kor 10:12–13, Luk 7:36– 8:3 
Anna Kettner, Sune Fahlgren, Ruth Segerberg, André 
och Berit Ekespong

Jungfru Marie bebådelsedag: ”Guds mäktiga verk”
Mika 5:2–4, Rom 4:18–21, Luk 1:39–45
Solveig Högberg, Lisa Bohm, Ruth Segerberg, 
Församlingens kör

FEBRUARI

MARS

24 Gudstjänst 11:00

3 Gudstjänst 11:00

10 Gudstjänst 11:00

31 Gudstjänst 11:00

30 Afternoon tea

17 Gudstjänst 11:00

24 Gudstjänst 11:00

För att vi ska tro. Liten bibelskola kring Johannese-
vangeliet. Servering, gemenskap, samtal 

För att vi ska tro. Liten bibelskola kring Johannes- 
evangeliet. Servering, gemenskap, samtal 

Johannes – evangelisten som sticker ut.

28 Dagträffen 13:00

28 Dagträffen 13:00

17 För att vi ska tro 10.00 - 10.40

Samtal om Församlinsordningen och Verksamhets-
plan 2019-2021.

6 Församlingskväll 18:00

Tema: Kan det finnas mer än en sanning?

Indien – kontrasternas land. Iris och Hans Stigzelius 
berättar och visar bilder. Servering

9 Grubbel & Brunch 11:00

14 Dagträff 11:00
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GUDSTJÄNST  
med nattvard  

firas på 
SÖNDAGAR  

11:00

Skärtorsdagen: ”Det nya förbundet”
Jer 31:31–34, Heb 10:12–18, Joh 13:1–17
Solveig Högberg, Ruth Segerberg

Femte söndagen i fastan: ”Försonaren”
1 Mos 22:1–14, Apg 4:1–12, Mark 12:1–12
Lekmannagudstjänst utan nattvard
Jonas Rova, Ruth Segerberg, familjen Ireblad med 
flera

Palmsöndagen: ”Vägen till korset”
Sak 2:10–13, Fil 2:5–11, Joh 12:1–16
Sune Fahlgren, Solveig Högberg, Ruth Segerberg, 
Församlingens kör
Ca 12:45 Församlingens årsmöte

Andra söndagen i påsktiden: ”Påskens vittnen”
Jer 18:1–6, 1 Joh 5:1–5, Joh 21:15–19
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Sune Fahlgren
Bön och offerdag för nationellt arbete

Långfredagen: ”Korset”
Jes 53:1–12, Heb 10:19–25, Joh 19:17–37 
Solveig Högberg, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg

Påskdagen: ”Kristus är uppstånden”
Jona 2:1–11, Apg 13:32–37, Joh 20:1–18 
Solveig Högberg, Gunnil Korswing, Ruth Segerberg

APRIL

18 Getsemanestund 18:00

7 Gudstjänst 11:00

14 Gudstjänst 11:00

28 Gudstjänst 11:00

19 Gudstjänst 11:00

21 Påskgudstjänst 11:00

Parkinson och familjen.  Susanna Lindvall berättar om 
Parkinson förbundets arbete. Servering

För att vi ska tro. Liten bibelskola om Johannes- 
evangeliet. Servering, gemenskap, samtal 

Föreläsningar och konserter. Se notis s. 5.
Eleonore Gustavsson föreläser om Treenigheten i 
Johannesevangeliet. 

11 Dagträffen 13:00

25 Dagträffen 13:00

27 Kulturnatt i S:t Peter 

18:00-24:00

11 För att vi ska tro 18:00
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Tredje söndagen i påsktiden: ”Den gode herden”
Hes 34:23–31, Heb 13:20–21, Joh 10:11–16
Solveig Högberg, Jonatan Hedin, Sune Fahlgren

Fjärde söndagen i påsktiden: ”Vägen till livet”
Syr 28:3–7, 2 Kor 4:16–18, Joh 14:1–14
Sune Fahlgren, Daniel Ardabili-Farshi, Ruth Segerberg  

Femte söndagen i påsktiden: ”Att växa i tro”
Hos 14:5–9, 1 Joh 3:18–24, Joh 15:10–17 
Solveig Högberg, Susanna Lindvall, Ruth Segerberg

Bönsöndagen: ”Bönen”
Jer 29:11–14, 1 Joh 5:13–15, Luk 11:1–13 
Anna Kettner, Solveig Högberg, Ruth Segerberg

MAJ

5 Gudstjänst 11:00

12 Gudstjänst 11:00

19 Gudstjänst 11:00

26 Gudstjänst 11:00

Johanna Holmdal-Hedin berättar om att vara FN 
soldat i Mali. Servering

Våravslutning. Servering

Den beroende människan
S:t Peters kyrkokör. Se notis s. 5.

11 Dagträffen 13:00
23 Dagträffen 13:00

11 Grubbel & brunch 18:00

25 Vårkonsert 18:00

Johannes – evangelisten som sticker ut.

19 För att vi ska tro 10.00 - 10.40

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
S:t Peters församling håller årsmöte söndagen den 14 april efter 

gudstjänsten (ca kl 12:30). Dagordning och handlingar kommer att 
skickas ut på e-post samt finns tillgängliga i församlingssalen senast 
fjorton dagar innan årsmötet. Läs, begrunda och gör din röst hörd!

Varmt välkomna!
//Styrelsen
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För mer information om Dagträffen,  

kontakta Solveig Högberg, 070-660 16 29.

TORSDAG 14 MARS 13:00

Iris och Hans Stigzelius berättar om 

Indien – kontrasternas land.

TORSDAG 9 MAJ 13:00

Johanna Holmdahl Hedin berättar 

om att vara FN-soldat i Mali.

TORSDAG 11 APRIL 13:00

Susanna Lindvall informerar om 

Parkinson förbundets arbete.

TORSDAG 23 MAJ 

Våravslutning. Servering och 

gemenskap.

Till Dagträffen i S:t Peters kyrka inbjuds alla daglediga varannan torsdag kl 13:00. 
En gång i månaden är det en inbjuden gäst som berättar utifrån ett intressant 
tema. En gång i månaden står gemenskap och samtal i centrum, i vår samtalar vi 
särskilt om Johannesevangeliet. Vid varje tillfälle serveras kaffe och smörgås.

Ur vårens program:

DAGTRÄFFEN VÅREN 2019

14/5 iris och hans stigzelius berättar om indien – kontrasternas land.

VARANNAN  
TORSDAG  

13:00
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U nder fastetiden inför påsken går 
Equmeniakyrkan in i ”Klimatfas-
tan”. Den inleds på Askonsdagen, 6 

mars, och pågår fram till påskafton 20 april.
Ibland brukar man kalla fastetiden för en 

karantän. Det handlar om att avstå för att 
komma Gud nära och fördjupas, en tid för 
reflektion och eftertanke.

Säkert har Gud en särskild välsignelse för 
oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att 
söka Guds vilja!

Equmeniakyrkan menar att klimatfrågan 
lämpar sig på ett särskilt sätt för en fasta. Vi 
behöver lägga om vår livsstil radikalt. Vi be-
höver ta djärva, kloka och ansvarsfulla initi-

Ett bra sätt att ge en gåva till S:t Peters 
församling är kyrkoavgiften. Kyrko-
avgiften är 1 procent av din årsin-

komst och dras på skattsedeln – naturligtvis 
efter ditt medgivande. 

Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till 
vår församling och samtidigt hjälpa andra 
församlingar. Kyrkoavgiften gör det dessut-
om enklare för församlingen att planera sin 
ekonomi.

68 procent går direkt till S:t Peters för-

TISDAGAR KL 18:30–20:15

5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april, 
9 april, 16 april, 23 april, (30 april ingen 
övning), 7 maj, 14 maj, 21 maj.

ativ för att ta ansvar för vår planets och för 
mänsklighetens framtid.

Nu inbjuds du att vara med i klimatfastan. 
Vi får fundera över vad det betyder för oss 
var och en. Kanske ska du undvika att flyga 
och köra bil, kanske ska du undvika att äta 
kött, kanske ska du se över din konsumtion i 
allmänhet. Vad du ska göra är en fråga mel-
lan Gud och dig. Men tillsammans kan vi 
göra skillnad! 

Hur hanterar vi det förtroende och det an-
svar som Gud har gett oss? Hur tar vi ansvar 
för vår egen, vår världs och kommande ge-
nerationers framtid? Välkommen att reflek-
tera och handla!

samling, 19 procent går till församlingar 
med särskilda behov och 10 procent går till 
pionjärsatsningar. 3 procent är kostnaden 
för att administrera kyrkoavgiften.

År 2019 har S:t Peters församling 19 giva-
re och vi kommer att få 44 934 kronor.

Är du ännu inte givare så finns blanket-
ter för medgivande i kyrkan, men kan också 
laddas ner från Equmeniakyrkans hemsida: 
equmeniakyrkan.se

VAD ÄR KLIMATFASTA? 

VAD ÄR KYRKOAVGIFT?

S:T PETERS KYRKOKÖR ÖVAR
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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 tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

filipperbrevet 4:6–7

TILLSAMMANS I BÖN
Bönekalender i församlingen, våren 2019.

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
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
Renoveringen av kyrkan

De som är drabbade av sjukdom
S:t Petersstiftelsens styrelse

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

Iris Denstedt-Stigzelius 70 år  30 april

ny medlem

Daniel Ardabili Farshi  6 januari

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

BLI MEDLEM

Hej Ruth Segerberg,  
församlingsmusiker i S:t 
Petersförsamling!

S:t Peters kyrka är öppen för alla. Vi främjar en välkom-
nande 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 församling-
ens pastor (se nedan).

Vad innebär det att vara 

musikledare i S:t Peter?

– Jag planerar musiken i 
gudstjänster, leder kyr-
kokören och ska utveckla 
S:t Peters kulturevene-
mang. Målet är att sätta S:t 
Peters kyrka ”på kartan” i 
Stockholm.

Vad ser du fram emot 

den här våren i kyrkan?

– Ser fram emot vårens 
”Afternoon tea” med fö-
reläsning och konsert, en 
verksamhet som vi började 
i höstas. Stockholms Kul-
turnatt den 27 april är ock-
så en höjdpunkt. Nytt i vår 
är kyrkokörens konser-
ter i samarbete med kör-
medlemmar i Nyaposto- 
liska kyrkan – den 25 maj 
i St Peter och den 26 maj i 
Midsommarkransen.

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

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 (vikarie 30 %, 1 dec–31 aug)

Församlingsmusiker

Barn- och ungdomsledare

Styrelsens ordf

RAPPORT RENOVERINGEN
Renoveringen av S:t Peters kyrka går vidare. Nu är det 
kyrkfönstren mot Upplandsgatan som restaureras. Läs Ita 
Grossmans rapport på hemsidan: stpeterskyrka.se

stpeter_2019_1_2.indd   12 2019-02-20   21:28


