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Läs mer på lidingoforsamling.se

5 november kl 11.00
Söndag efter alla helgons dag
Ingen gudstjänst 5 november i 
Breviks kyrka. Sammanlyst till 
Lidingö kyrka. 

12 november kl 11.00 
22:a söndagen efter trefaldighet
Fanny Linder, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 
Ämne: Frälsningen.
Söndagsskola för barn upp till 10 år. 

Knattegudstjänst
14 november kl 10.00
Emmeli Lundmark, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 

19 november kl 11.00 
Söndag före domssöndagen
Emmeli Lundmark, präst; 
Martina Möllås, Ingrid Damstedt 
Holmberg, musiker. 
Ämne: Vaksamhet och väntan.
Söndagsskola för barn upp till 10 år.

26 november kl 11.00 
Domssöndagen
Tuija Hammare, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 
Ämne: Kristi återkomst. 
Lidingö Gospel medverkar.
Söndagsskola för barn upp till 10 år.

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

Gudstjänst i Breviks kyrka 

Gudstjänst med nattvard 
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Läs mer på lidingoforsamling.se

4 november kl 11.00 
Alla helgons dag
Emelie Spjut, präst; Maria Fredén,  
musiker; Anna Larsdotter Persson, sång. 
Koralkören medverkar.

5 november kl 11.00
Söndag efter alla helgons dag
Tuija Hammare, präst. Musik ur Faurés  
Requiem. Margareta Nilsson, harpa; 
Maria Fredén, orgel; Anna Larsdotter Persson, 
solist och Bodals Kammarkör. Ingrid Damstedt 
Holmberg, dirigent.

Mässa för stora och små  
12 november kl 11.00
22:a söndagen efter trefaldighet
Emelie Spjut, präst; 
Roberta Sciacco, musiker.
Barnkör medverkar.

Pannkaksgudstjänst 
14 november kl 16.30 & 17.15
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco, musiker.

19 november kl 11.00 
Söndag före domssöndagen
Magnus Östling, präst;  
Maria Fredén, musiker. 
Koralkören medverkar.

26 november kl 11.00 
Domssöndagen
Emelie Spjut, präst;  
Benjamin Åberg, organist.  
Ensemble ur Lidingö Motettkör  
medverkar.

Ljusets gudstjänst
26 november kl 16.00
Domssöndagen
Leif Lindström, präst;  
Benjamin Åberg, organist.

Gudstjänst i Lidingö kyrka 
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Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Andakter på äldreboenden

Läs mer på lidingoforsamling.se

Högsätra
1 november
kl 14.30
Tuija Hammare, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Baggeby gård
9 november  
kl 14.00 
Tuija Hammare, präst;  
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Ektorpsgården
15 november
kl 14.00 
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg,  
musiker.

Siggebogården
15 november
kl 14.00 
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Silverhöjden 
21 november
kl 14.00
Charlotte Dunér,  
diakon; Maria Fredén, 
musiker. 

Nilstorpsgården
23 november
kl 14.00 
Tuija Hammare, präst.
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Gudstjänst med nattvard / Villa Agadir 
14 november kl 14.00
Emmeli Lundmark, präst. 
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Kyrklunch efter  
högmässa 
19 november 
kl 12.30 s:ta annagården 
Efter högmässan blir det kyrk-
lunch med föredrag där Ulf 
Lindgren pratar om ” Tro,  
magi eller vidskepelse –  
samma sak eller helt olika  
saker ”. Ulf är  präst i domkyr-
koförsamlingen i Stockholm.

14 och 28 november 
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

Ung mässa 
9 november 
kl 19.00 s:ta annagården
Vi har en enkel och mysig 
kvällsgudstjänst med nattvard.
Emmeli Lundmark, präst.

Läs mer på lidingoforsamling.se

Andakt och mässa 

Morgonbön S:ta Anna 
15 & 22 november 
kl 08.30 s:ta anna kapell 
Vi börjar dagen med en enkel  
morgonandakt tillsammans.

Mässa Lidingö kyrka
8 november 
kl 08.30 lidingö kyrka  
Tuija Hammare, präst; 
Benjamin Åberg, organist. 
29 november 
kl 08.30 lidingö kyrka
Emelie Spjut, präst; 
Benjamin Åberg, organist. 

8 november 
kl 19.00 breviks kyrka
Vill du vara med och förbereda 
och genomföra gudstjänsten 
den 19 november? 

Öppen planering  
inför gudstjänst

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

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat anges

Au Pair Café
thursday, november 9 and 23 th, 1 pm–3 pm 
breviks kyrka / 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 10.00–15.00  
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 umgås, spelar spel, lagar mat och mycket annat. 

(Inställd - 2 november)
  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
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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 varandra. Vi äter en enklare måltid.

Gubbröra
torsdag, 23 november kl 09.30-11.00  

kyrkallén (kyrkallén 2)
Frukost och samvaro för män i alla åldrar.  
Dagens ämne: Hur Stockholms stift blev 
Stockholms stift. En stiftarbetares memoarer.
Berättare är Helmut Hiller.

Stickcafé med eftertanke
onsdag, 8 och 22 november  
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

6



– En dag i stillhet
Retreat

      

Föredrag på S:ta Anna
med Arne Jarrick

onsdag 8 november kl 19.30 s:ta annagården
Till kunskapens försvar
Är samhället på väg att bli kunskapsfientligt? Världsledare är 
likgiltiga inför sina egna lögner och viftar bort kritiken som flugor. 
Falska nyheter sprids och populister reducerar vetenskapliga 
studier till hårdvinklade åsikter. Arne Jarrick, professor i historia, 
har skrivit en stridsskrift för vetenskapen och den fria forskning-
en. I boken ”Det finns inga häxor” slåss han för vetenskapen.

Lördag 11 november kl 09.30–16.30 Breviks kyrka

   Anmälan till Anneli Larsson, 08-410 847 21
Kostnad: 200 kr. För massage tillkommer 300 kr.  Begränsat antal platser. 
Anmäl dig senast 3 november. 

Välkomna önskar ledarna för retreaten: Susan Bergkvist och Emmeli Lundmark.
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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

* Tisdag 14 november 10.00 är det knattegudstjänst 

Film & existens
Månadens filmvisning:
Florence Foster Jenkins
onsdag 15 november kl 18.30 
s:ta annagården

Kvällens film är ”Florence Foster Jenkins”  
regisserad av Stephen Frear. Här följer vi  
en kvinna som beslutar sig för att sjunga  
men kan inte hålla en ton. Hennes vänner  
hjälper henne att få konserter men sam- 
tidigt skrattar de bakom hennes rygg. 

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. 

Fri entré

Se människan genom filmen
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Upplev konserter

Läs mer på lidingoforsamling.se

Homecomingconcert med Lidingö Gospel
Lidingö Gospel kommer hem från USA...
söndag 12 november kl 18.00 breviks kyrka
...efter tio dagars gospelinspiration i Atlanta i USA. De sjunger och delar 
sina upplevelser från resan. Medverkande: Lidingö Gospel, Anna 
Birgersson, dirigent; Daniel Stenbaek, piano; Magnus Ahlgren, bas; 
Oscar Eriksson Uggla, slagverk; Fanny Linder, präst. Kören är på turné i 
Atlanta/USA 27 oktober – 6 november.

Efter konserten finns möjlighet att mingla med kören.

4/11 Ein deutsches Requiem – Johannes Brahms
Allhelgonakonsert
lördag 4 november kl 16.00 breviks kyrka 

Brahms vackra requiem betonar tröst för de levande, om hur vi  
övervinner döden och får kraft att gå vidare. Dubbla körer ger oss en 
storstilad konsert. Medverkande: Lidingö Motettkör, Sundbybergs 
Motettkör, Alexandra Büchel, sopran; Lars Johansson Brissman, 
baryton; musiker ur Radiosymfonikerna

Entré: 100 kr. Köp biljetter i kyrkdörren eller på biljettmonster.se

Orgelkonsert 
Mr Majeika och den magiska orgeln – 
med musik av Bob Chilcott
söndag 19 november kl 15.00 lidingö kyrka
I den här berättelsen får vi följa med när häxan Wilhelmina Warlock 
förvandlar ett piano till en magisk orgel och hur hon med den lyckas ta 
hela klass 3 och Mr Majeika tillfånga. Hur och om de lyckas bryta för-
trollningen och bli fria igen avslöjas först vid konserten. Musik av Bob 
Chilcott.  Medverkande: Ulf Lindgren, berättare; Maria Fredén, organist

Alla konserter är kostnadsfria, om inget annat anges.

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

12/11

19/11

Hitta din gemenskap
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Läs mer på lidingoforsamling.se

Södra kyrkokretsen
torsdag 2 november kl 12.30 
breviks kyrka
Önskepsalmer med Li Ringquist Östman

Träffpunkt S:ta Anna
torsdag 9 november kl 12.30 
s:ta annagården
Estlandssvenskarnas historia, kultur mm. 
Lena Weesar och Mattias Reinholdson visar 
bilder och berättar. 

torsdag 23 november kl 12.30  
s:ta annagården
Vi tittar på gamla bilder från utfärder.

Hitta din gemenskap

  Kontaktperson: Christina Schnackenburg, 073- 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. 
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Lördag 4 november 
Alla helgons dag

öppen kyrka hela dagen
kl 09.00-21.00 lidingö kyrka
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen mellan kl 
12.00-16.00. Nu går det att söka upp en 
gravrätt på www.finngraven.se.

ljusförsäljning
kl 10.00-18.00 lidingö kyrka
Du kan köpa ljus utanför kyrkans entré som 
kostar 10 kr/st. Det går bra att betala med 
både kontanter och swish. 

högmässa  
kl 11.00 lidingö kyrka 
Emelie Spjut, präst; Maria Fredén, musiker;  
Anna Larsdotter Persson, sång. Koralkören 
medverkar. 

besök kaffestugan i kyrkallén
kl 11.00-17.00 kyrkallén
Kaffe serveras i samlingslokalen Kyrkallén. 

värm dig med en kopp buljong
kl 12.00-18.00 viken 
Buljongservering i ceremonilokalen Viken  
vid Lidingö kyrka.

meditativ orgelmusik
kl 14.00-17.40 lidingö kyrka
Maria Fredén spelar orgel, 40 min, med start 
varje heltimma.

Söndag 5 november 
Söndag efter alla helgons dag

musikhögmässa  
kl 11.00 lidingö kyrka
Tuija Hammare, präst. Musik ur Faurés 
Requiem. Margareta Nilsson, harpa;  
Maria Fredén, orgel; Anna Larsdotter  
Persson, solist och Bodals Kammarkör.  
Ingrid Damstedt Holmberg, dirigent.

Välkommen att fira 
allhelgonahelgen på Lidingö

ein deutsches requiem -  johannes brahms 
4 november kl 16.00 breviks kyrka 
Konsert med Lidingö Motettkör och Sundbybergs Motettkör,

 Entré: 100 kr. Köp din biljett på biljettmonster.se eller i kyrkdörren 


