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Fira jul i
   kyrkan

Se vad som 

händer i

kyrkan i jul!
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Alla barn har rätt till ett värdigt  liv • Julens musik • Be en bön



Vi sitter i ett vackert konferensrum i FN-högkvar-
teret i Liberias huvudstad Monrovia. Värd för mötet 
är chefen för alla FN-organ i Liberia, och de är många. 
Vår värd är en skicklig topp- diplomat, det är därför 
han fått detta svåra uppdrag. Det är februari 2016 och 
Europa har just upplevt den största flykting-ström-
men sedan 2:a världskriget. Den har påverkat oss alla. 

I rummet kommer vi att tala om de ensamkommande
flyktingpojkarna som kommit till Lidingö. Jag säger: 
Man ska komma ihåg att det här är mycket kompe-
tenta ungdomar. De har klarat sig igenom hela Europa 
ensamma. Plötsligt förändras stämningen i rummet. 
Vår värd drar efter andan och ser mig rakt in i ögonen. 
– Jag blir så glad att du ser det. En gång var jag en av 
de pojkarna. Jag är född i Afghanistan.

Nu får vi samlas kring krubban – igen. Vi firar jul. 
I mitten av vårt julfirande är Jesusbarnet. Av alla 
möjligheter Gud har, väljer Gud att bli ett litet, nyfött 
flyktingbarn. Där är Gud närmast oss. Herdarna, de 
vise männen ser och förstår. De gläds på djupet över 
livets storhet. Och vi med dem.

För Jesus-barnet fanns inget rum i härberget. Men i 
krubban, i stallet fanns en plats för Gud. Kanske har 
du rum hemma för en av dem som flytt till vårt land. 
Kanske kan möjligheten att få gå klart gymnasiet i 
Sverige vara första steget för en blivande topp-
diplomat i FN-tjänst. Gud är möjligheternas Gud. 
För dig, och mig, och för hela mänskligheten.

En välsignad jul 2017 önskar jag dig.
Carina Nilsson, kyrkoherde

Jesus – Ett av världens 
många flyktingbarn

Julpyssel på 
S:ta Annagården 

Gör något fint till granen, en julklapp eller godis. 
Borden är fulla av material och möjligheter!

Julpyssel på S:ta Annagården. Se sid.9
 Anmäl dig senast 1 december till

Susan Bergkvist, ring 076-620 18 54

Julglimtar

Hjälp ungdomar gå 
klart gymnasiet

  Hitta fler gudstjänster, konserter och mötesplatser på lidingoforsamling.seAllt är kostnadsfritt om inget annat anges.

Har du plats i ditt hem och vill göra en 
insats för en medmänniska? Som fadder-
hem får du chans lära känna och vara ett 
vuxenstöd åt en ungdom i Stockholm. 

Hjälp ungdomar att gå klart gymnasiet. 

När ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige fyller 18 år 
blir de av med sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets 
boenden i en annan kommun. Att vara fadderhem innebär att du 
istället upplåter plats i ditt hem under en kortare period så att 
ungdomen slipper ryckas upp från skolan som ofta är det enda 
sociala sammanhang de har. Värdfamiljen skriver ett kontrakt med 
Stockholms stadsmission, genom dem får du som fadderhem stöd 
undertiden ungdomen bor hos dig. Som fadderhem gör du en 
konkret skillnad för en annan medmänniska. 
Text hämtad från Stockholms stadsmission 

Läs mer om hur du kan bli ett fadderhem på Stockholms stadssmissions 
hemsida:

AKTUELLT FRÅN 
 LIDINGÖ FÖRSAMLING

Julen 2017

Det finns massor att göra 
under julen, här finner du 
tre tips! Välkommen
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 www.stadsmissionen.se/ge-stod bli-fadderhem-en-ensamkommande-ungdom



Här kan du landa inför årsskiftet och ta avstamp mot 
det nya. Vi tittar tillbaka på året som varit och ser fram 
emot det som kommer.

Söndagsmässa och nyårsbön. Se sid.11 
 Nyårsafton 31/12 kl 17.00-18.00,

både i Lidingö kyrka och Breviks kyrka

Avsluta året 
med en bön

Under december kan du fira julandakt på ditt äldreboende. 
Präst och kyrkomusiker kommer till Baggeby gård, 
Ektorpsgården, Högsätra, Nilstorpsgården, Siggebogården, 
Silverhöjden, Björnbo och Villa Agadir.

Andakter på äldreboenden. Se sid.10
 Alla tider finns på lidingoforsamling.se

Fira andakt på 
äldreboendet

  Hitta fler gudstjänster, konserter och mötesplatser på lidingoforsamling.se

besök vår webbplats
lidingoforsamling.se

ring oss (växeln)
08-410 847 00

redaktör och formgivare 
Jennie Soläng, kommunikatör,
08-410 848 04, jennie.solang@svenskakyrkan.se
ansvarig utgivare 
Carina Nilsson, kyrkoherde,
08-410 847 31, carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se

följ oss

lidingoforsamling

lidingoforsamling
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Högmässa i Lidingö kyrka 

3 december kl 11.00
1 i advent 
Gudstjänst med barnbibelutdelning. 
Emmeli Lundmark, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker. Breviks kyrkokör 
medverkar. Ämne: Ett nådens år.

Gudstjänst med nattvard
10 december kl 11.00
2 i advent
Fanny Linder, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 
Ämne: Guds rike är nära.

Knattegudstjänst 
12 december kl 10.00
Emmeli Lundmark, präst;  
Anna Birgersson, musiker. 

17 december kl 11.00 
3 i advent
Emmeli Lundmark, präst; 
Li Ringquist Östman, musiker. 
Ämne: Bana väg för Herren.

Gudstjänst i Breviks kyrka 
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Gudstjänst
3 december kl 11.00
1 i advent 
Magnus Östling, Carina Nilsson, 
präst; Maria Fredén, 
Benjamin Åberg, musiker.
Lidingö Motettkör medverkar.

3 december kl 13.00
Magnus Östling, Emelie Spjut, präst;  
Maria Fredén, Benjamin Åberg, musiker. 
Lidingö Motettkör medverkar.

Gudstjänst för stora & små  
3 december kl 16.00
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.
Martin Thorell, trumpet. Crescendo 
och Grandioso medverkar. 

10 december kl 11.00 
2 i advent
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg, organist.
Lidingö Motettkör medverkar.

17 december kl 11.00 
3 i advent
Leif Lindström, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.

25 december kl 11.00 
Juldagen
Christer Kivi, präst;  
Benjamin Åberg, organist. 
Lidingö Motettkör medverkar.

26 december kl 11.00 
Annandag jul
Fanny Linder, präst;  
Ingrid Damstedt Holmberg, musiker.

Högmässa i Lidingö kyrka 
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Stickcafé med eftertanke 

onsdag 6 december  
kl 18.00-20.00, s:ta annagården 
Sticka, virka eller brodera. Här finns tid  
för både samtal och skön tystnad.

  Kontaktperson: Susan Bergkvist,  08-410 847 33.

Träffpunkt S:ta Anna
torsdag 7 december  
kl 13.30, s:ta annagården
Vi sjunger in julen och får något gott till kaffet.

  Kontaktperson: Christina Schnackenburg, 073- 679 00 70.

Au Pair Café
thursday 7 and 21 december 
1 pm–3 pm, breviks kyrka
Are you working as an au pair? Here you 
can start to build your own social network.

  Contact person: Charlotte Dunér, 08-410 847 42.

En jul med värme och gemenskap 
önskar Lidingö församling
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SKUM
varje torsdag kl 17.00-21.00  
s:ta annagården
En mötesplats för dig efter konfirma-
tionen. Vi umgås, spelar spel, lagar mat 
och mycket annat. 

  Kontaktperson: Hanna Lennartsson, 08-410 847 39.

En jul med värme och gemenskap 
önskar Lidingö församling
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Kaffestuga i Kyrkallén
varje måndag kl 10.00–15.00  
kyrkallén (kyrkallén 2)

Välkommen på kaffe och hembakat bröd.

  Kontaktperson: Anette Hillerudh, 08-410 848 17.

Ung mässa 

7 december kl 19.00, s:ta annagården
En enkel mässa med musik för dig som är ung.  
Vi lämnar vardagens krav och måsten.  
I gudstjänsten får vi vila och hämta ny kraft.  

  Kontaktperson: Emmeli Lundmark,  08-410 847 26.

(Ingen kaffestuga 25 december och 1 januari)

(Inget SKUM 28 december och 1 januari)



En jul med värme och gemenskap 
önskar Lidingö församling

Södra kyrkokretsen
torsdag 14 december kl 12.30, breviks kyrka 
Julsånger.

  Kontaktperson: Inga Helander, 08-766 33 33

Kaffe med HOPP
varje onsdag kl 13.00-15.00, breviks kyrka
Här lyfter vi fram positiva händelser och  delar livet  
med varandra. Vi äter en enklare måltid.

  Kontaktperson: Anette Hillerudh, 08-410 848 17.
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Hör den internationellt berömde organisten Bengt 
Tribukait spela julmusik för orgel på trettondedag jul.

Julmusik på orgel 
6 januari kl 15.00, lidingö kyrka 

  Kontaktperson: Benjamin Åberg,  08-410 847 36.

(Inget kaffe med hopp 27 december)



En jul med värme och gemenskap 
önskar Lidingö församling
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måndag 4 december kl 15.00-20.00  
s:ta annagården

Julpyssel för alla åldrar på S:ta Annagården.
Här kan du göra smaskigt godis, en personlig julklapp 
med mera. Kostnad: 40 kr/person eller 100 kr/familj. 
Anmäl dig senast 1/12 till Susan Bergkvist.

Pyssla in julen 

  Kontaktperson: Susan Bergkvist,  08-410 847 33.

Öppna förskolan
måndagar, tisdagar och torsdagar 
kl 09.00-15.00, breviks kyrka
onsdagar kl 12.00-15.00, breviks kyrka

Vi träffas för sångstunder och pyssel. Öppna förskolan 
är kostnadsfri och öppen för barn upp till 3 år. Drop-in.

Öppna förskolan är stängd från 22 december och öppnar igen 8 januari 2018

 Kontaktperson: Margareta Zetterberg Wallin, 08-410 847 51, 
margareta.zetterberg.wallin@svenskakyrkan.se



Högsätra
6 december kl 14.30
Fanny Linder, präst;  
Maria Fredén, musiker.
Koralkören medverkar. 

Baggeby gård
7 december kl 14.00 

Tuija Hammare, präst;  
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Villa Agadir
12 december kl 14.00
Emmeli Lundmark, präst; 
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.
Våghalsarna medverkar.

Ektorpsgården
20 december kl 14.00 
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg, organist. 
Siggebogården
20 december kl 14.00 
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.

Silverhöjden
20 december kl 14.00 
Charlotte Dunér, diakon; 
Maria Fredén, musiker.
Koralkören medverkar. 

Nilstorpsgården
21 december kl 14.00 
Tuija Hammare, präst;  
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Björnbo
25 december kl 09.00 
Leif Lindström, präst;
Josefin Siljeholm,sång; 
Maria Fredén musiker.
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Andakter på äldreboenden
På flera av öns äldreboenden har du möjlighet att fira andakt 
med präst, diakon och kyrkomusiker. Här kan du prata med 
prästen om det som är viktigt för dig.



Julbön och mässa 

julafton 24 december
Barnens Julbön 
kl 09.30, 11.00 och 12.30
lidingö kyrka
kl 11.00 breviks kyrka

Aatonhartaus
Julbön på finska 
kl 14.00 lidingö kyrka

Julbön
kl 17.00 breviks kyrka
kl 17.00 lidingö kyrka

Midnattsmässa
kl 23.00 lidingö kyrka
kl 23.30 breviks kyrka 

juldagen 25 december
Julotta med kör
kl 07.00 lidingö kyrka
kl 07.00 breviks kyrka

Högmässa 
kl 11.00 lidingö kyrka

annandag jul 26 december
Högmässa
kl 11.00 lidingö kyrka 
Vi sjunger julens psalmer

nyårsafton 31 december
Avsluta året med en meditativ nyårsbön. 
Vi tittar tillbaka på året som varit och 
ser fram emot det som kommer.  
Nyårsdagen, se sidan 15. 

Söndagsmässa
kl 17.00 lidingö kyrka

Nyårsbön
kl 17.00 breviks kyrka

trettondagen 6 januari
Trettondagshögmässa
kl 11.00 lidingö kyrka

Trettondagsgudstjänst
kl 16.00 breviks kyrka

1 e. trettond. 7 januari
Högmässa
kl 11.00 lidingö kyrka
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 * Tyvärr kan vi inte låta någon reservera platser i kyrkan före gudstjänsten



”Böner i advent”
Ett körverk i folkton av Maria Hulthén Birkeland
lördag 2 december kl 16.00 breviks kyrka

Julkonsert med Breviks körer
Barn- och vuxenkörer sjunger tillsammans
söndag 10 december kl 16.00 breviks kyrka
söndag 10 december kl 18.00 breviks kyrka

”Böner i advent ” -  Ett körverk i folkton av Maria Hulthén Birkeland
Medverkande: Bodals Kammarkör; diskantkör - instudering Kerstin Ytterberg;
Maria Hulthén Birkeland, solist; instrumentalensemble; recitatör.
Ingrid Damstedt Holmberg, dirigent

Medverkande: Breviks kyrkokör; Lidingö Gospel; Lidingö Kids;
Lidingö Minikörer; Jon-Anders Marthinussen, piano; 
Hugo Marthinussen, slagverk; Douglas Hedström, basist.
Anna Birgersson och Li Ringquist Östman, dirigenter. 

Två
konserter

Julens musik
Konserttips på Lidingö
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* Tyvärr kan vi inte låta någon reservera platser i kyrkan före konserterna



Gloria – Unto us a child is born
Bodals kammarkör, Våghalsarna & 
Brassensemble ur Stockholm Concert Orchestra.
lördag 16 december kl 16.00 breviks kyrka

Let the angel sing
Traditionella körkonserter
som sprider härlig julstämning 
söndag 17 december kl 16.00 lidingö kyrka
söndag 17 december kl 18.00 lidingö kyrka

Medverkande: Lidingö Motettkör; Per Gross, flöjt.
Benjamin Åberg, dirigent

En mastodont-julkonsert med Bodals kammarkör; Våghalsarna;  
brassensemble ur Stockholm Concert Orchestra.
Ingrid Damstedt Holmberg, dirigent

Två
konserter

fri entré till alla konserter

Luciakonsert x3
Crescendo & Grandioso
onsdag 13 december kl 18.30 lidingö kyrka 
onsdag 13 december kl 19.30 lidingö kyrka

Lidingö Kids  
onsdag 13 december kl 19.00 breviks kyrka

Tre
konserter
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  Läs mer om julens mötesplatser på lidingoforsamling.se

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, 
våld och övergrepp. Tillsammans ger 
vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv

Ge en gåva 
& förändra 

liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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  Läs mer om julens mötesplatser på lidingoforsamling.se

I kyrkan kan vi  ge varandra  
 gemenskap och omtanke. 
 Välkommen till julfester 
som är öppna för alla.

Julfirande för alla åldrar
Musik, tomte och julmat på S:ta Anna

söndag 7 januari kl 12.30-16.00, s:ta annagården
Efter högmässan serveras risgrynsgröt och frukttårta. 
Kostnad: 50 kr. Begränsat antal platser. Anmälan krävs

 Anmäl dig senast 2/1, e-posta lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller ring Anneli Larsson, 08-410 847 21 

julafton 24 december kl 13.00-15.00, s:ta annagården
Vi firar julafton med sång och musik. Tomten kommer med paket till 
de små. Julmaten blir traditionell med sill, köttbullar och  vegetariska 
alternativ. Familjer såväl som enskilda är välkomna. Begränsat antal 
platser. Anmälan krävs

 Anmäl dig senast 20/12, e-posta lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller ring Carina Nilsson, 08-410 847 31. 

Julfester
 för alla

Grötfest 
Risgrynsgröt, sång  
och jultraditioner

nyårsdagen 1/1 kl 11.00-14.30, lidingö kyrka/s:ta annagården
Vi firar högmässa tillsammans kl 11.00 i Lidingö kyrka, sedan äter vi en 
festlig buffé på S:ta Anna och ser  nyårskonserten från Wien på storbild.  
Kostnad för buffén: 50 kr. Begränsat antal platser. Anmälan krävs
 

 Anmäl dig senast 30/12, e-posta lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller ring Carina Nilsson, 08-410 847 31

Välkomna det nya året 
Vi firar med Högmässa 
Nyårsbuffé och Nyårskonsert
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 Ge en gåva och stöd Lidingö församlings diakonala arbete

SWISH: 123 281 70 05
Märk betalningen med ”God jul”
BANKGIRO: 5586-6461


