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KYNDELSMÄSSODAGEN 

 

”Uppenbarelsens ljus” 
 

Denna vecka får 35 500 hushåll i Vasastan en bilaga till lokaltidningen ”Vasastan Direkt” 
med presentation av S:t Peters församling och kyrka. Läsaren hälsas med följande ord: 

I fädernas spår för framtida segrar. 
Med den välkända Vasaloppsdevisen kan S:t Peters församling beskrivas. Varje 

Vasaloppsåkare hälsas med de orden vid målgången i Mora. I S:t Peter uttrycker orden 
snarare ett startskott som gång på gång upprepas. Våra fäder och mödrar byggde för 119 år 

sedan en kyrka som genom åren stått som ett vittnesbörd om Guds närvaro i Vasastan. Deras 
liv och arbete satte outplånliga spår både i människor och i stadsmiljö. Nu ljuder startskottet 
igen. S:t Peters församling gör en omstart. Även om vi går i fädrens spår så behöver vi göra 

det på ett nutidsorienterat sätt. 
Vårt uppdrag har alltid varit och kommer alltid att vara att berätta om att Gud älskar varenda 
människa och vill ha i en relation till var och en. Det uppdraget försöker vi fullgöra på olika 
sätt i skilda tider. Hur vi nu vill dela med oss av det glada budskapet om Guds kärlek kan du 

läsa om i denna tidning. 
En renoverad orgel och en uppdaterad kyrka kan vara hjälpmedel att möta nutidsmänniskans 
behov och längtan. Ett rum att vara i, nyrenoverade fönster som släpper in ljuset, orgeltoner 
att omslutas av berör många av våra sinnen. Men framförallt vill S:t Peter vara en mötesplats 

där alla kan möta Gud, och där människor kan möta varandra i en öppen och tillåtande 
atmosfär. 

Välkommen in! 
 

Söndag 2 februari   
11.00 ÅTERINVIGNINGSHÖGTID 

”Uppenbarelsens ljus” 
Predikant: Jenny Dobers 

Gudstjänstledare: Solveig Högberg 
Musiker: Göran Grahn, Mikael Wedar, Ruth Segerberg och S:t Peters kör 

 



 o-o-o-o-o-o-o 
DET HÄNDER I VECKAN 

Torsdag 30 januari 13.00 
Dagträff 

”Nedslag när och fjärran” Annika Ahlefelt 
Kontaktperson: Solveig Högberg, 070-660 16 29 

 
Lördag 1 februari 10.00 – 14.30  

Tisdag 4 februari 18.00 
S:t Peters kyrkokör övar. 

Kontaktperson: Ruth Segerberg, 070-774 1461 
 

 


