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Jesus, vilken jul!



      

Trettondagsgudstjänst

6 januari kl 16.00
Trettondedag jul
Carina Nilsson, präst; 
Ingrid Damstedt Holmberg, dirigent.  
Trettondagsmusik av A. Öhrwall  
Bodals kammarkör medverkar.
Intrumentalister medverkar. 

14 januari kl 11.00 
2 efter trettondedag
Gudstjänst och julgransplundring.  
Carina Nilsson, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 
Ämne: Livets källa.
medverkan av Spånga dansgille  
och Nyckelsharpsgillet ”Trätakt”. 

21 januari kl 11.00
3 efter trettondedag
Fanny Linder, präst; 
Li Ringquist Östman, musiker. 
Ämne: Jesus skapar tro.

28 januari kl 11.00 
Septuagesima
Emmeli Lundmark, präst; 
Li Ringquist Östman, musiker. 
Breviks kyrkokör medverkar.
Ämne: Nåd och tjänst.

Knattegudstjänst
30 januari kl 10.00
Emmeli Lundmark, präst; 
Anna Birgersson, musiker. 

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

Gudstjänst i Breviks kyrka 

Gudstjänst med nattvard 
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Varje söndag: söndagsskola för barn upp till 10 år.



      
Läs mer på lidingoforsamling.se

Högmässa med nyårsbuffé  
1 januari kl 11.00
Nyårsdagen
Tuija Hammare, präst 
Magnus Östling, präst;  
Maria Fredén, musiker.  

6 januari kl 11.00
Trettondedag jul
Emelie Spjut präst;  
Benjamin Åberg, organist.  

7 januari kl 11.00
1 efter trettondedag
Emelie Spjut, präst; 
Roberta Sciacco, musiker.

14 januari kl 11.00 
2 efter trettondedag
Tuija Hammare, präst;  
Maria Fredén, musiker.
Koralkören medverkar. 

21 januari kl 11.00 
3 e trettondedag
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg, organist.
Ensemble ur Lidingö Motettkör 
medverkar. 

Ljusets Gudstjänst

21 januari kl 16.00 
3 efter trettondedag
Lars Collmar, präst;  
Benjamin Åberg, organist.

28 januari kl 11.00 
Septuagesima
Anna Höglund, präst 
Carina Nilsson, präst;  
Roberta Sciacco, musiker. 

Högmässa i Lidingö kyrka 
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Alla gudstjänster är kostnadsfria.

Andakter på äldreboenden

Läs mer på lidingoforsamling.se

Högsätra
10 januari
kl 14.30
Fanny Linder, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Silverhöjden 
16 januari
kl 14.00
Anna Höglund, präst; 
Maria Fredén, musiker. 

Ektorpsgården
17 januari
kl 14.00 
Magnus Östling, präst;  
Benjamin Åberg,  
organist.

Siggebogården
17 januari
kl 14.00 
Emelie Spjut, präst;  
Roberta Sciacco,  
musiker. 

Baggeby gård
18 januari  
kl 14.00 
Tuija Hammare, präst;  
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Nilstorpsgården
25 januari
kl 14.00 
Tuija Hammare, präst.
Ingrid Damstedt  
Holmberg, musiker.

Villa Agadir 
30 januari kl 14.00
Emmeli Lundmark, 
präst. 
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23 januari 
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 
25 januari
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 

Mässa Lidingö kyrka
31 januari
kl 08.30 lidingö kyrka  

Christer Kivi, präst; Benjamin Åberg, organist. 
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Träffa andra 

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat anges

Au Pair Café
thursday, january 18 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. 
(Inställt 1 januari)

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.  
(Inställt 4 januari)

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

  Contact person: Charlotte Dunér, 08-410 847 42, charlotte.duner@svenskakyrkan.se
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  Kontaktperson: Anette Hillerudh, 08-410 848 17.



      

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.

Stickcafé med eftertanke
onsdag, 24 januari 
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: Anette Hillerudh, 08-410 848 17.

  Kontaktperson: Susan Bergkvist, 08-410 847 33, susan.bergkvist@svenskakyrkan.se
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Södra kyrkokretsen
torsdag, 25 januari kl 12.30 
breviks kyrka

Monica Anberg Nilsson berättar om något från Dalarna.
  Kontaktperson: Inga Helander, 08-766 33 33

OBS! 
Sista 

Stickcafé! 



      

Föredrag på S:ta Anna
med Anita Goldman
onsdag 31 januari kl 19.30 s:ta annagården

Jerusalem & jag

Träffa författaren och journalisten Anita Goldman, aktuell med 
den självbiografiska boken Jerusalem & jag. Här tecknar hon ett 
lika utmanande som vibrerande porträtt av den fascinerande 
staden, full av konflikter men också centrum för tre av de stora 
världsreligionerna. Hör henne förklara sin kärlek till den heliga 
staden samtidigt som hon tränger sig bortanför schablonbilderna.

Öppna förskolan 
Förskolans öppettider

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

Måndagar kl 09.30–15.00  10.30 är det sångsamling

Tisdagar kl 09.30-15.00  10.00 är det sång och rytmik

Onsdagar kl 12.00-15.00  13.30 är det sång och rytmik

Torsdagar kl 09.30-15.00  10.30 är det sagoteater med sång

* Tisdag 30 januari 10.00 är det knattegudstjänst 
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Månadens filmvisning:
Into the Wild
onsdag 17 januari kl 18.30 s:ta annagården
Kvällens film ”Into the Wild”  är regisserad av Sean Penn.
Filmen är baserad på en sann historia och handlar om Christopher 
McCandless, en toppstudent på Emory University i Atlanta. Efter att 
Christopher avslutat sin utbildning skänker han bort alla pengar och 
ägodelar han har till välgörenhet och liftar till Alaska där han bosätter 
sig mitt i vildmarken. 
Filmen är baserad på Jon Krakauers bästsäljande bok om McCandless.

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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Film & existens
Se människan genom filmen

Fri entré



      

Upplev konserter

Läs mer på lidingoforsamling.se
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Julmusik på orgel
lördag 6 januari kl 15.00 lidingö kyrka 

Hör Bengt Tribukait spela julmusik i Lidingö kyrka!
Julen har i alla tider inspirerat tonsättare att skriva musik. 
För orgel finns det en mängd julmusik från olika traditioner; från bearbetningar 
av Lutherska koraler, med J.S. Bach i särställning fram till vår egen tids stora 
tonsättare. 

Lidingö kyrka gästas i denna konsert av den internationellt berömde organisten 
Bengt Tribukait. Han bjuder på ett smörgåsbord av musik med allt från Bach 
och hans samtida, till kompositioner från vår tid. Det blir minst sagt storslaget! 

  Fri entré



      

Läs mer på lidingoforsamling.se

Kyrkorna på Lidingö är en fantastisk plats för levande musik. Här 
hittar du bland annat klassiska storverk, gospel och orgelkonserter.
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Storbandsjazz med Paramount Big Band
lördag 27 januari kl 16.00 breviks kyrka

Nu är det dags att jazza till det i kyrkan! 
Paramount Big Band kommer och spelar sina populäraste jazzlåtar. 
För ca 28 år sedan skapades bandet Paramount Big Band av Elon Wahlgren 
tillsammans med några andra musiker. Många av numrena som spelas är en 
standardrepertoar som ett sextonmannaband har. 
Sångsolist är Anna Thiam.

Konserten är under ledning av Elon Wahlgren. 

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



 
 

Vill du prenumerera på  
Kyrkonytt månadsbladet? 

Kontakta 
Jennie Soläng, kommunikatör   

e-post: jennie.solang@svenskakyrkan.se
eller tel: 08- 410 848 04 


