
Det händer i Lidingö församling

sommaren 2017
1 juni- 31 augusti

Solstrålar med utomhusspel
Välkommen till grillkvällarna på Bodalsberget mellan juli och 
augusti. Vi grillar korv och delar dagens sista solstrålar.  
Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 



2 Med reservation för eventuella ändringar. För aktuell info besök lidingoforsamling.se

Lördag 3 juni 
Konfirmationsgudstjänst 
Kl 14.00 / Breviks kyrka
Konfirmationsgudstjänst för Italien 
-konfirmanderna. Fanny Linder, präst.

Söndag 4 juni 
Pingstdagen 

Jubileumsgudstjänst med nattvard 
kl 11.00 / Breviks kyrka 
Ämne: Den heliga Anden. Lidingö Gospel. 
barnkörer, Anna Birgersson, Körledare; Fanny 
Linder, Emmeli Lundmark, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och kyrk-
kaffe. Magnus Östling, präst; Roberta Sciacco 
Schantz, musiker

Måndag 5 juni
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning. 

Onsdag 7 juni
Kaffe med HOPP
Kl 13.00-15.00 / Breviks kyrka
Här lyfter vi fram positiva händelser i vår  
omvärld. Vi äter en enklare måltid 
tillsammans.

Andakt 
Kl 14.30 / Siggebogården
Vi firar andakt tillsammans. Emelie Nyström, 
präst; Roberta Sciacco Schantz, musiker.

Torsdag 8 juni
Andakt
Kl 14.00 / Baggeby gård
Vi firar andakt tillsammans. Lars Collmar, 
präst; Ingrid Damstedt Holmberg, musiker.  

Söndag 11 juni 
Heliga trefaldighets dag 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Tuija Hammare, präst; Benjamin 
Åberg, musiker

Ljusets Gudstjänst
Kl 16.00 /Lidingö kyrka
Musiken, ljusen och stillheten leder vägen 
i denna gudstjänst. Tuija Hammare, präst; 
Benjamin Åberg, musiker.

Måndag 12 juni
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning. 
 

Tisdag 13 juni
Sommargudstjänst
Kl 14.00 / Villa Agadir
Vi firar in terminens sista gudstjänst på Villa 
Agadir tillsammans. Staffan Simonsson, präst.

Onsdag 14 juni
Kaffe med HOPP
Kl 13.00-15.00 / Breviks kyrka
Här lyfter vi fram positiva händelser i vår  
omvärld. Vi äter en enklare måltid 
tillsammans.

Andakt
Kl 14.00 / Ektorpsgården
Vi firar andakt tillsammans. Magnus Östling, 
präst; Benjamin Åberg, musiker. 

Andakt
Kl 14.30 / Högsätra 
Vi firar andakt tillsammans. Fanny Linder, 
präst; Anna Birgersson, musiker.

Bodals kammarkörkonsert
Kl 19.00 / Bodals kyrka
Bodals Kammarkör ger en musikalisk exposé 
från sin turné i Eisenstadt. Välkomna!  
Fri entré. Ingrid Damstedt Holmberg, musiker. 
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Söndag 18 juni
1:a söndagen efter trefaldighet

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Fanny Linder, präst; Roberta 
Sciacco Schantz, musiker. 

Måndag 19 juni
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning. 

Onsdag 21 juni
Kaffe med HOPP
Kl 13.00-15.00 / Breviks kyrka
Här lyfter vi fram positiva händelser i 
vår omvärld. Vi äter en enklare måltid 
tillsammans.

Lördag 24 juni 
Midsommardagen 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Magnus Östling , präst; Maria 
Fredén, musiker.

Söndag 25 juni  
Den helige Johannes dag  

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Tuija Hammare, präst; Maria 
Fredén, musiker.

Måndag 26 juni
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning.

Tisdag 27 juni 
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Torsdag 29 juni
Sommarandakt
Kl 13.30 / Hustegaholm
Fira andakt ute i grönskan. Här kopplar
vi av från alla sommarkrav. Vi sjunger
psalmer och pratar vid kyrkkaffet. Fanny 
Linder, präst; Anna Birgersson, musiker.

Söndag 2 juli
Den 3:e söndagen efter trefaldighet

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Fanny Linder, präst; Ingrid 
Damstedt Holmberg, musiker. 

Måndag 3 juli
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning.

Tisdag 4 juli
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!
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Onsdag 5 juli
Musik i Sommarkväll: 
Sommarfantasi - från storstadens 
myller till en snäcka på stranden
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Dröm dig bort i Saint-Saëns Fantasie, lyssna 
på småfåglarnas sång i von Kochs Fågelsvit 
och följ med till Medelhavet, där Andrès 
med behagliga toner skildrar algernas liv i 
undervattensvärlden. Entré 100 kr. Biljetter 
säljs på biljettmonster.se

Söndag 9 juli
4:e söndagen efter trefaldighet 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Ingegerd Håkansson Nilsson, präst;  
Roberta Sciacco Schantz, musiker.

Måndag 10 juli
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning.

Tisdag 11 juli

Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning. 
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Onsdag 12 juli
Musik i Sommarkväll: 
I en musikalisk spegelsal
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Kom och njut några av musikhistoriens mest 
älskade verk som Bachs vidunderligt vackra 
Air och dansanta Badinerie. Kittla även era 
sinnen med blixtrande nya perspektiv i Elena 

Kats-Chernins Bachremixar och ’nattmusik’ 
av franske Henri Dutilleux. Dåtid möter 
nutid och bjuder dig som lyssnare på både 
svindlande skönhet och het temperatur! 
Entré 100 kr. Biljetter säljs på biljettmonster.
se från 7 juni och vid kyrkan 30 min innan 
konserten.

Torsdag 13 juli 
Sommarandakt
Kl 13.30 / Hustegaholm
Fira andakt ute i grönskan. Här kopplar
vi av från alla sommarkrav. Vi sjunger
psalmer och pratar vid kyrkkaffet. Lars 
Collmar, präst; Roberta Sciacco Schantz, 
musiker.

Grillkväll på S:ta Annagården
Kl 18.00-20.00/ S:ta Annagården
Vi grillar korv, delar dagens sista solstrålar 
med utomhusspel, kaffe och pratstund. 
Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 
I händelse av regn och kyla finns det gott 
om plats inomhus. Alla åldrar är välkomna. 
Kostnad 20 kronor/person, 50 kronor/familj. 
Har du några frågor? kontakta församlingens 
växel, 08-410 84 700. 

Lördag 15 juli
Konfirmationsgudstjänst 
Kl 14.00 / Breviks kyrka
Konfirmationsgudstjänst för Marielund-
konfirmanderna. Fanny Linder, präst.

Söndag 16 juli 
Apostladagen 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Staffan Simonsson, präst;  
Benjamin Åberg, musiker.

Måndag 17 juli
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning.
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Tisdag 18 juli
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Onsdag 19 juli
Musik i Sommarkväll: 
Underbart är kort
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Vokalgruppen Aora firar den varmaste tiden 
på året genom en ljuvlig sångupplevelse 
bestående av gamla klassiker och nya 
godingar. Det kommer att bjudas på musik 
av bland annat Povel Ramel och The Real 
Group, med tillägg av flera av våra egna 
arrangemang och melodier.Entré 100 kr. 
Biljetter säljs på biljettmonster.se från 7 juni 
och vid kyrkan 30 min innan konserten.

Torsdag 20 juli
Grillkväll på S:ta Annagården
Kl 18.00-20.00/ S:ta Annagården
Vi grillar korv, delar dagens sista solstrålar 
med utomhusspel, kaffe och pratstund. 
Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 
I händelse av regn och kyla finns det gott 
om plats inomhus. Alla åldrar är välkomna. 
Kostnad 20 kronor/person, 50 kronor/familj. 
Har du några frågor? kontakta församlingens 
växel, 08-410 84 700.

Söndag 23 juli 
6:e söndagen efter trefaldighet 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Magnus Östling, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker.

Måndag 24 juli
Kaffestuga i Kyrkallén
Kl 09.00-15.00 / Kyrkallén
Kaffe och hembakat i en rogivande 
omgivning.

Tisdag 25 juli
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar! 
 

Onsdag 26 juli
Musik i Sommarkväll: 
Medeltida klanger och svängig 
spiritual
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Bländande vackert, medryckande och livligt 
har det sagts om göteborgsduon Helena Ek 
och Peter Janson som var och en kommer 
från helt olika musikområden. Duon visar 
hur ny energi kan födas ur vitt skilda stilar 
och instrumentala uttryck. Med värme och 
musikalitet guidar de oss genom medeltida 
Mariasånger, Luthers tidlösa texter, svängiga 
spirituals och folkliga koraler. Entré 100 kr. 
Biljetter säljs på biljettmonster.se från 7 juni 
och vid kyrkan 30 min innan konserten. 
 

Torsdag 27 juli 
Sommarandakt
Kl 13.30 / Hustegaholm
Fira andakt ute i grönskan. Här kopplar
vi av från alla sommarkrav. Vi sjunger
psalmer och pratar vid kyrkkaffet Magnus 
Östling, präst, Li Ringquist Östman, musiker.

Söndag 30 juli 
Kristi förklaringsdag 

Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Lars Collmar, präst; Ingela Rousu, 
musiker.
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Tisdag 1 augusti 
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Onsdag 2 augusti 
Musik i Sommarkväll: 
Glimten i ögat och guld i strupen eller 
Ah, Love, but a day!
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Operatrion Divine har som mission att sprida 
opera till alla överallt! kvällens program 
bjuder trion på kärleksfulla arior och sånger 
av våra mest älskade kompositörer  såsom 
Händel, Mozart och Puccini. Entré 100 kr. 
Biljetter säljs på biljettmonster.se från 7 juni 
och vid kyrkan 30 min innan konserten.

Torsdag 3 augusti 
Grillkväll på S:ta Annagården
Kl 18.00-20.00/ S:ta Annagården
Vi grillar korv, delar dagens sista solstrålar 
med utomhusspel, kaffe och pratstund. 
Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 
I händelse av regn och kyla finns det gott 
om plats inomhus. Alla åldrar är välkomna. 
Kostnad 20 kronor/person, 50 kronor/familj. 
Har du några frågor? kontakta församlingens 
växel, 08-410 84 700. 

Söndag 6 augusti  
8:e söndagen efter trefaldighet 
Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Staffan Simonsson, präst; 
Benjamin Åberg, musiker.

Tisdag 8 augusti 
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Onsdag 9 augusti
Musik i Sommarkväll:  
A due cembali
Kl 19.00 / Lidingö kyrka
Låt dig dras med i en rafflande duell när 
cembaloduon Åberg/Lindström bänkar 
sig bakom var sitt instrument och släpper 
loss hela sitt spektrum av musikalitet och 
humor. Kvällens program innehåller såväl 
glödande improvisationer som skira melodier 
komponerade av barockens mästare. Entré 
100 kr. Biljetter säljs på biljettmonster.se från 
7 juni och vid kyrkan 30 min innan konserten 
 

Torsdag 10 augusti
Sommarandakt
Kl 13.30 / Hustegaholm
Fira andakt ute i grönskan. Här kopplar
vi av från alla sommarkrav. Vi sjunger
psalmer och pratar vid kyrkkaffet. Tuija 
hammare, präst; Benjamin Åberg, musiker. 

Lördag 12 augusti

Konfirmationsgudstjänst 
Kl 14.00 / Breviks kyrka
Konfirmationsgudstjänst för Follökna 
-konfirmanderna. Carina Nilsson, präst; Akiko 
Watanabe, musiker. 
 

Söndag 13 augusti  
9:e söndagen efter trefaldighet 
Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Tuija Hammare, präst; Benjamin 
Åberg, musiker.
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Ljusets Gudstjänst
Kl 16.00 /Lidingökyrka
Musiken, ljusen och stillheten leder vägen 
i denna gudstjänst. Tuija Hammare, präst; 
Johannes Jarteg, musiker.

Tisdag 15 augusti
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Onsdag 16 augusti
Andakt
Kl 14.30 / Siggebogården
Vi firar andakt tillsammans. Emelie Nyström, 
präst; Anna Birgersson, musiker. 

Torsdag 17 augusti
Grillkväll på S:ta Annagården
Kl 18.00-20.00/ S:ta Annagården
Vi grillar korv, delar dagens sista solstrålar 
med utomhusspel, kaffe och pratstund. 
Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 
I händelse av regn och kyla finns det gott 
om plats inomhus. Alla åldrar är välkomna. 
Kostnad 20 kronor/person, 50 kronor/familj. 
Har du några frågor? kontakta församlingens 
växel, 08-410 84 700. 

Söndag 20 augusti  
10:e söndagen efter trefaldighet 
Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Magnus Östling, präst; Maria 
Fredén, musiker.

Tisdag 22 augusti
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Söndag 27 augusti  
11:e söndagen efter trefaldighet 
Högmässa
Kl 11.00 / Lidingö kyrka
Vi firar högmässa med nattvard och 
kyrkkaffe. Tuija Hammare, präst; Maria 
Fredén, musiker 

Tisdag 29 augusti 
Trädgårdscafé
Kl 13.00-16.00/ Breviks kyrka
Det finns kaffe och något gott till försäljning.  
Vi bjuder på utsikt och blomdoft. Vill du rensa 
ogräs och vattna? Välkommen med eller utan 
gröna fingrar!

Andakt
Kl 14.00 / Silverhöjden
Vi firar andakt tillsammans. Maria Fredén, 
musiker. 

Torsdag 31 augusti
Träffpunkt S:ta Anna
Kl 12.30-14.30 / S:ta Annagården
Trivsam samvaro och intressanta föredrag.
Musik.

Kyrkogårdsvandring 
Kl 18.00-20.00 / Kyrkogården 1
Kvällsvandring på Lidingö Kyrkogård med 
Lotta Mossberg.

Kräftskiva i Brevik 
Kl 18.00-20.00/ Breviks kyrka
Sommarens sista fest, eller höstens första? 
Vi äter, umgås och sjunger för att fira 
kräftans och gemenskapens lov, torsdagen 
den 31 augusti kl 18.00. I priset på 100 kr 
ingår kräftmiddag och drycker utan alkohol. 
Vi dukar upp och du tar med ett glatt humör! 
Begränsat antal. 100 kr betalas på plats!  
Vid frågor och anmälan ring diakoniassistent 
Susan Bergkvist 08-41084733.
Varmt välkommen med din anmälan 
senast fredag 25 augusti!



Vi grillar korv, delar dagens sista solstrålar med utomhusspel, 
kaffe och pratstund. Varje kväll får vi lyssna till ett musikinslag. 

Alla åldrar är välkomna. Kostnad 20 kronor/person, 50 kronor
familj. Har du några frågor? Kontakta församlingens växel, 08- 410 84 700

Grillkväll på S:ta Annagården
Torsdagar 13/7, 20/7, 3/8, 17/8 kl 18.00-20.00 

Musik i sommarkväll
Onsdagar 5/7 - 9/8 Kl 19.00 / Lidingö kyrka

Sommarens sista fest, eller höstens första? 
Vi äter, umgås och sjunger för att fira 

kräftans och gemenskapens lov. 

I priset på 100 kr ingår kräftmiddag och 
drycker utan alkohol. Vi dukar upp och  

du tar med ett glatt humör!
 

Vid frågor och anmälan ring  
Susan Bergkvist 08-410 84 733

Anmälan senast fredag 25 augusti 
Begränsat antal. Du betalar på plats!

Torsdagen den 31 augusti kl 18.00
Kräftskiva i brevik

Med den klassiska musiken som drivkraft öppnar vi portarna 
till kyrkan för att berika Lidingö med förhoppningsvis stora 

musikupplevelser av hög klass. Sex konserter fyller kyrkan med 
ett varierande och unikt program. En skön sommarkväll av levande 

musik väntar på just dig här i vackra Lidingö kyrka.  Entré 100 kr. Biljetter säljs på 
biljettmonster.se från 7 juni och vid kyrkan 30 min innan konserten.


