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Gör din krans!



      
Läs mer på lidingoforsamling.se

1 oktober kl 11.00  
Den helige Mikaels dag

Ingegerd Håkanson Nilsson, präst; 
Anna Birgersson, musiker.  
Ämne: Den heliga Mikaels dag 

8 oktober kl 11.00 
Tacksägelsedagen

Emmeli Lundmark, präst; Li 
Ringquist Östman, musiker.  
Minikörerna medverkar 
Ämne: Lovsång

15 oktober kl 11.00 
18.e söndagen efter trefaldighet

Fanny Linder, präst; Anna  
Birgersson, musiker.  Lidingö Gospel 
medverkar Ämne: Att lyssna i tro

Sammanlyst till Breviks kyrka
22 oktober kl 11.00 
19.e söndagen efter trefaldighet

Emelie Spjut, Emmeli Lundmark, 
präst; Ingrid Damstedt-Holmberg, Li 
Ringquist Östman, musiker. Benjamin 
Åberg, organist. Vi firar Luther med 
en Luther-inspirerad gudstjänst och 
körsång. Ämne: Trons kraft

29 oktober kl 11.00 
20.e söndagen efter trefaldighet 
Carina Nilsson, präst; Li Ringquist 
Östman, musiker. Våghalsarna med-
verkar. Ämne: Att leva tillsammans

Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Gudstjänst i Breviks kyrka 

Gudstjänster med nattvard 



      
Läs mer på lidingoforsamling.se

1 oktober kl 11.00 
Den helige Mikaels dag

Magnus Östling, präst; Benjamin 
Åberg, organist. Ensemble ur  
Motettkören medverkar.

Mässa för stora och små
8 oktober kl 11.00
Tacksägelsedagen

Emelie Spjut, präst; Roberta  
Sciacco, musiker. Denna mässa kom-
mer skörden blir altardekorationer 
och vi bär fram grönsaker och annat 
vi odlat i gudstjänsten.

Hembygdsgtj med nattvard 
15 oktober kl 11.00 
18.e söndagen efter trefaldighet 
Magnus Östling, präst;  
Maria Fredén, musiker.

29 oktober kl 11.00 
20.e söndagen efter trefaldighet 
Tuija Hammare, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.

Ljusets gudstjänst 

8 oktober kl 16.00 
Tacksägelsedagen 
Tuija Hammare, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.

Gudstjänst i Lidingö kyrka 

Ingen gudstjänst den 22 oktober i Lidingö kyrka, sammanlyst till Breviks kyrka 



      

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. 

Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Andakter på äldreboenden

Läs mer på lidingoforsamling.se

Högsätra
4 oktober
klockan 14.30
Fanny Linder, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Baggeby gård
5 oktober  
klockan  14.00 
Tuija Hammare, präst;  
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Villa Agadir 
10 oktober 
klockan 14.00
Emmeli Lundmark, 
präst. 

Ektorpsgården
11 oktober  
klockan 14.00 
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg,  
organist. 

Silverhöjden 
17 oktober 
klockan 14.00
Charlotte Dunér,  

diakon; Maria Fredén, 
musiker. 

Siggebogården
18 oktober
klockan 14.00 
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Nilstorpsgården
26 oktober
klockan 14.00 
Tuija Hammare, präst; 
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker  



      

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!  
 

3, 17 och 31 oktober 
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

Andakt på  
söndagsmorgon 
8 oktober 
kl 11.00 s:ta anna kapell
Andakt på finska. Tuija  
Hammare, präst.

Ung mässa 
5 oktober 
kl 19.00 s:ta annagården
Emmeli Lundmark, präst

Läs mer på lidingoforsamling.se

Andakt och mässa 

Morgonbön S:ta Anna 
11, 18, 25 oktober  
kl 08.30 s:ta anna kapell 
På onsdagar börjar vi  
dagen med en enkel  
morgonandakt tillsammans.

Mässa Breviks kyrka 
4 oktober kl 08.30  

Emmeli Lundmark, präst  



      

Träffa andra 

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat anges

Au Pair Café
thursday, october 12 and 26 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

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. 

  Kontaktperson: Hanna Lennartsson, 08-410 847 39, 
    hanna.lennartsson@svenskakyrkan.se

  Contact person: Charlotte Dunér, 08-410 847 42, charlotte.duner@svenskakyrkan.se

  Kontaktperson: Lotta Mossberg, 08-410 847 13, lotta.mossberg@svenskakyrkan.se



      

Läs mer på lidingoforsamling.se

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.

Gubbröra
torsdag, 19 oktober 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, 11 och 25 oktober   
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 

  Kontaktperson: Eva Bådagård, 08-410 847 41, eva.badagard@svenskakyrkan.se

  Kontaktperson: Susan Bergkvist, 08-410 847 33, susan.bergkvist@svenskakyrkan.se

  Kontaktperson: Susan Bergkvist, 08-410 847 33, susan.bergkvist@svenskakyrkan.se



      
Alla gudstjänster är kostnadsfria. Läs mer på lidingoforsamling.se

Luther hela dagen!
söndag 22 oktober kl 11.00 breviks kyrka
 
En heldag för alla åldrar i Breviks kyrka med inspiration  
från Martin Luther och hans tid. 

11.00 Högmässa
Vi firar Reformationsjubileet med en 
Luther-inspirerad gudstjänst och körsång.  
Medverkande: Bodals kammarkör, Breviks 
kyrkokör, Församlingens musiker och präs-
ter. Vi avslutar högmässan med kyrkkaffe 
inspirerat från 1500-talet. (Så som Luther 
drack den). 

13.30-14.15 Workshops 1
Här kan du ta tillfället i akt och pröva in-
strument från 1500-taket, lära dig dansa  
som Martin Luther, spika upp dina teser 
eller Måla kyrkfönstren i renässansstil.  
Du kan göra allt detta och mycket mer! 
Ingen föranmälan krävs. 

14.15-14.30 Kaffepaus

14.30-15.15 Workshops 2
Här kan du ta tillfället i akt och pröva in-
strument från 1500-taket, lära dig dansa  
som Martin Luther, spika upp dina teser 
eller Måla kyrkfönstren i renässansstil.  
Du kan göra allt detta och mycket mer! 
Ingen föranmälan krävs. 

16.00 Luthers Ungar -  
Musikal med församlingens barnkörer  
under ledning av - Anna Birgersson,  
Roberta Sciocco, Kerstin Ytterberg,  
Nathalie Nygårds och Hanna Lennartsson



      
Läs mer på lidingoforsamling.se

Södra kyrkokretsen
torsdag, 5 oktober kl 12.30 
breviks kyrka
Inget fastställt program

19 oktober kl 12.30  
breviks kyrka
Medlemmar berättar

Träffpunkt S:ta Anna
torsdag, 12 oktober kl 12.30 
s:ta annagården
Från Stängnäs till Stockholms stift - 
Emelie Spjut berättar 

torsdag, 26 oktober kl 12.30  
s:ta annagården
”minnet från mitt liv som präst”-  
Lasse Svärd kåserar

Hitta din gemenskap

  Kontaktperson: Christina Schnackenburg, 076 679 00 70

  Kontaktperson: Inga Helander, 08-766 33 33

Känslan av gemenskap är viktig. I kyrkan kan vi träffa 
varandra, dela erfarenheter och inspireras. 



      

Upplev konserter

Läs mer på lidingoforsamling.se

Hammarslagen i Wittenberg
Medeltidsensemblen Scaramella
och Breviks kyrkokör
söndag 8 oktober kl 16.00 breviks kyrka
I år firar vi 500 år av reformation då Luthers banbrytande 
tankar förändrade kyrkan.  Medelstidsensemblen Scaramella 
och Breviks Kyrkokör ger oss musik från Luthers tid framfört 
på tidstrogna instrument. Musik av Heinrich Isaac, Josquin des 
Préz, och Heinrich Schütz varvas med stycken ur Ann von Kölns 
visbok och tyska minnessånger. 

1/10

8/10

Orgelkonsert 
Peter och vargen - En symfonisaga
söndag 1 oktober kl 15.00 lidingö kyrka
Den skrevs av den ryske kompositören Sergej Prokof-
jev 1936. Berättelsen handlar om den unge Peter, som av 
misstag släpper ut en anka från sin farfars gård. Ankan 
äts upp av en varg. Peter hindrar jägarna från att skjuta 
vargen och den förs i stället till djurparken. Denna lekfulla 
symfoni är ca 30 minuter lång. Den framförs på orgel av  
Benjamin Åberg tillsammans med berättare Lars Collmar. 

Alla konserter är kostnadsfria, om inget annat anges



      

Läs mer på lidingoforsamling.se

Luthers ungar – Familjemusikal
En musikalupplevelse för hela familjen
lördag 21 oktober och söndag 22 oktober  
kl 16.00 breviks kyrka
Luthers ungar av Karin Runow utspelar sig 1539 i Wittenberg. 
Här får vi träffa barnen Hans, Magdalena, Martin, Paul,  
Margarethe och deras föräldrar Martin Luther och Katharina 
von Bora. Genom sång och musik får vi följa deras liv. Medver-
kande: Barnkörer i Svenska kyrkan på Lidingö och musiker

21 & 22
/10

29/10 Orgelkonsert 
Sagan om Babar, den lilla elefanten  
söndag 29 oktober kl 15.00 lidingö kyrka
Babar är en barnbok av Jean de Brunhoff, som Francis 
Poulenc satt musik till. Huvudpersonen är den lilla  
elefanten Babar som efter att mamman blivit skjuten av en 
jägare, ger sig ut på äventyr i den stora staden. Det sägs 
att Poulenc fått beställningen på musiken av en kusins 
femåriga dotter! En dag när han satt och improviserade 
vid pianot kom hon in och på barns rättframma sätt talade 
hon om,  att hon tyckte musiken var tråkig.  Den framförs 
på orgel av Roberta Sciacco tillsammans med berättare 
Tuija Hammare. 

Kyrkan på Lidingö är en fantastisk plats för levande 
musik. Här hittar du bland annat klassiska storverk, 
gospel och orgelkonserter.



      

Se människan genom filmen

Fri entré

I Film & existens dyker vi ner i människors livsöden.  
Vi ser filmer som väcker tankar om vår tillvaro. Hur är  
det att leva? Och hur hanterar vi olika livssituationer?

Film & existens

Månadens filmvisning:
onsdag 18 oktober kl 18.30 s:ta annagården 
Kvällens film är ”Hemligheter och lögner” regisserad av  
Mike Leigh, guldpalmsvinnaren. En kvinna söker sina rötter. 
Det hon finner blir en överraskning -  både för henne själv 
och dem hon möter. 

Få en stark filmupplevelse! 
Efter filmvisningen finns möjlighet till gemensam reflektion.   
Detta höjer Film och existens från en vanlig filmkväll hemma i soffan. 

Prästen Fanny Linder leder Film och existens. 
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Läs mer på lidingoforsamling.se



      
Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Föredrag på S:ta Anna
med Martina Montelius
onsdag 11 oktober kl 19.30 s:ta annagården
Ibland är man lessen ibland är man glad

Möt Martina Montelius, en av Sveriges mest egensinniga  
dramatiker och  författaren till Ibland är man lessen ibland  
är man glad. I den kritikerhyllade romanen möter vi 32-åriga  
Rakel som kämpar med ensamhet och ångest. Det är en 
gastkramande men många gånger rolig skildring om att  
hantera livets smärtor i en tillvaro som kan te sig absurd.

Fri entré



Läs mer på lidingoforsamling.se

Öppen planering inför Gudstjänst
onsdag 4 oktober kl 19.00-21.00 breviks kyrka

Vill du vara med och förbereda och genomföra en gudstjänst? Inför gudstjänsten den 15 
oktober kan du vara med och planera! Breviks kyrka har en lång tradition av gudstjänst 
som planeras och leds av fler än präst och musiker. 

Gudstjänsten är till för alla – därför är det viktigt att olika människor med skilda 
erfarenheter är med och skapar gudstjänsten. Ditt engagemang kan vara stort 
eller smått – kanske vill du bara se hur det går till. Kanske vill du diskutera en 
bibeltext inför predikan, eller be en bön i gudstjänsten. Kanske känner du att 
du helst hjälper till vid kyrkkaffet.

I höst erbjuder vi två öppna planeringar dit du som vill prova på eller du som redan är 
engagerad är välkommen. Det är viktigt  att du kan delta i planeringen en onsdagkväll 
och sedan vara på plats den söndagen som gudstjänsten firas.

Välkommen - Du behövs!

  Kontaktperson: Fanny Linder, e-post: fanny.linder@svenskakyrkan.se eller tel : 0766-22 60 96

      



Läs mer på lidingoforsamling.se

Sommaren har gett oss mycket blommor och färg! Nu tar vi vara på det vi kan och  
förbereder inför hösten. Vi skördar och förbereder trädgården så vi får in lite höstmys. 
Det ätbara smakar vi på och avslutar sedan dagen med lite kyrkligt fika.

Skördedagen 
lördag 7 oktober kl 13.00 - 15.00 s:ta annagården 

      
Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Kom och gör en kansdekoration som till exempel kan smycka en grav med. Smörgås och 
te kommer att finnas. Alla åldrar är välkomna! Kostnad: 100 kr/ person och 200 kr/ familj. 
Anmälan görs senast 26/10 till Susan Bergkvist, e-post: susan.bergkvist@svenska- 
kyrkan.se eller tel: 0766 20 18 54. 

Gör din krans
söndag 29 oktober kl 12.30 - 15.30 s:ta annagården 
måndag 30 oktober kl 13.00 - 21.00 s:ta annagården 



 
 

Vill du prenumerera på  
Kyrkonytt månadsbladet? 

Kontakta 
Jennie Soläng, kommunikatör   

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


