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Med sången, musiken och prästens ord får du en stund att landa i  
tillvaron. Här kan vi be för andra  människor, oss själva och världen 
Vi firar gudstjänst med nattvard och kyrkkaffe. 

3 september kl 11.00
Carina Nilsson, Staffan Simonsson, 
präst; Anna Birgersson, musiker.  
Lidingö Gospel medverkar.  
Vi tar emot diakonimedarbetarna 
Charlotte Dunér och Eva Bådagård. 
Staffan Simonsson avskedspredikar.

10 september kl 11.00
Emmeli Lundmark, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker. Ensemble ur  
Breviks Kyrkokör medverkar. 

17 september kl 11.00
Fanny Linder, präst; Anna Birgersson, 
musiker. Lidingö Kids medverkar.

24 september kl 11.00
Emmeli Lundmark, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker. Ensemble ur Breviks 
Kyrkokören medverkar. 

Söndagsskola i  
Breviks kyrka
Varje söndag i Brevik är det 
gudstjänst; i samband med 
den så erbjuder vi även  
söndagsskola för ditt barn 
upp till 10 års åldern!  
 

5 och 19 september  
kl 13.30-15.00 kyrkallén
Finskspråkig samtalsgrupp. Träffa 
andra som talar finska. Samtalen 
handlar om det som är aktuellt i 
våra liv, kyrkan eller i samhället. 

 Sverigefinsk samtalsgrupp

Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Fira gudstjänst

Gudstjänster i Breviks kyrka 



      
Läs mer på lidingoforsamling.se

   
3 september kl 11.00 
Magnus Östling, präst; Roberta  
Sciacco, musiker.

10 september kl 11.00
Tuija Hammare, präst; Benjamin Åberg, 
musiker.

17 september kl 11.00 
Magnus Östling, präst; Roberta  
Sciacco, musiker.

Ljusets gudstjänst 

10 september kl 16.00 
Emelie Spjut, präst; Benjamin Åberg, 
musiker. 

Morgonbön S:ta Anna 
13, 20, 27 september  
kl 08.30 s:ta anna kapell 
På onsdagar firar vi en enkel 
morgonandakt tillsammans.

Mässa Lidingö kyrka 
6 september kl 08.30  

Fanny Linder, präst;  
Benjamin Åberg, musiker.  

7 september kl 19.00
ung mässa 
Emelie Spjut, präst.

Andakter på äldreboenden
Ektorpsgården
6 september 
klockan 14.00
Magnus Östling,  
präst; Benjamin Åberg, 
musiker. 

Baggeby gård
7 september  
klockan  14.00 
Tuija Hammare, präst; 
Ingrid Damstedt 
Holmberg, musiker.

Villa Agadir 
12 september 
klockan 14.00
Emmeli Lundmark, 
präst.  

Högsätra
13 september 
klockan 14.30
Fanny Linder, präst.

Siggebogården
13 september  
klockan 14.00 
Emelie Spjut, präst;  

Roberta Sciacco, 
musiker. 
Nilstorpsgården
21 september
klockan 14.00 
Tuija Hammare, präst. 

Silverhöjden 
26 september 
klockan 14.00
Charlotte Dunér,  
diakon; Maria Fredén, 
musiker. 

Högmässa i Lidingö kyrka 



      

Träffa andra 

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat anges

Au Pair Café
thursday, september 14 and 28 th, 1 pm–3 pm 
brevik church
Are you working as an au pair? Here you can start  
to build your own social network.

Kaffestuga i Kyrkallén
varje måndag kl 09.00–15.00  
kyrkallén (kyrkallén 2)
Välkommen på kaffe och hembakat bröd

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

SKUM
varje torsdag kl 17.00-21.00  
s:ta annagården
En mötesplats för dig efter konfirmationen. Vi 
hänger, spelar spel, lagar mat och mycket annat. 
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Södra kyrkokretsen
torsdag, 7 och 21 september kl 12.30  
breviks kyrka
Välkommen till en trivsam gemenskap

Träffpunkt S:ta Anna
torsdag, 14 och 28 september kl 12.30  
s:ta annagården
Trivsam samvaro och inspirerande program

Gubbröra
torsdag, 14 september kl 09.30-11.30  

kyrkallén (kyrkallén 2)
Frukost och samvaro för män i alla åldrar.  
Vi äter frukost och träffar inbjudna gäster.

Stickcafé med eftertanke
onsdag, 13 och 27 september   
kl 18.00-20.00 s:ta annagården 
Sticka, virka eller brodera. Här finns tid för 
både samtal och skön tystnad.

Känslan av gemenskap är viktig. I kyrkan 
på Lidingö hittar du flera mötesplatser 



      

27/9

Upplev konserter

Föredrag på S:ta Anna
med Alexander Rozental
onsdag 27 september kl 19.30 s:ta annagården
Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi

”Äh, jag gör det imorgon.” I ett samhälle med höga krav är 
det lätt att skjuta upp det vi ska göra. Men det är inte  
säkert att du är lat. Har du uppskjutarbeteende behöver  
du snarare utmana din inre perfektionist. Träffa psykologen 
Alexander   Rozental som skrivit boken Dansa på deadline.  
Han tipsar oss om hur vi kan ändra vårt beteende.

Föredragen är kostnadsfria, om inget annat anges Läs mer på lidingoforsamling.se

17/9 Bodals kammarkör
möter Anders Widmark
söndag 17 september kl 18.00 breviks kyrka
Genom varje andetag

Jazzpianisten och kompositören Anders Widmark  
ger oss sina bästa sånger, både gamla och nya, 
tillsammans med Bodals Kammarkör.

  Entré 100 kr, köp din biljett på biljettmonster.se eller i porten



      

måndag- fredag
kl 09.00 - 12.00 
kl 13.00 - 15.00

kvällsöppet tisdag och torsdag  
kl 17.00-20.00

(Tiderna gäller både vecka 36 och 37)

      Kom ihåg att ta med ditt röstkort! 

Rösta i kyrkovalet!
Du kan förtidsrösta från och med 4 september 
på S:ta Annagården

Öppna förskolan 
Förskolans öppettider

För barn, 0-3 år, med föräldrar. Vi ses i Breviks kyrka!

Måndagar kl 09.00–15.00 10.30 är det sångsamling

Tisdagar kl 09.00-15.00 10.00 är det sång och rytmik

Onsdagar kl 12.00-15.00 13.30 är det sång och rytmik

Torsdagar kl 09.00-15.00 10.30 är det sagoteater med sång

Läs mer på lidingoforsamling.se

* Tisdag 5 september 10.00 är det knattegudstjänst 

Tisdag 12 september är det hearing inför kyrkovalet med 
Anita Jekander som moderator. Ett tillfälle att ta reda på mer 
om vad de olika nomineringsgrupperna vill och representerar. 

*



 
 

Vill du prenumerera på  
Kyrkonytt månadsbladet? 

Kontakta 
Jennie Soläng, kommunikatör   

jennie.solang@svenskakyrkan.se
eller 08- 410 848 04 


