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Inledning 
 
”Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt 
förvaltas.” Så kan vi läsa i vår kyrkas bekännelseskrift ”Den Augsburgska bekännelsen” 
artikel 7 ”Om kyrkan”. Och visst känner vi med glädje och värme igen vår församling - 
Lidingö församling, i beskrivningen från riksdagen i Augsburg 1530. 
 
Det är med stolthet vi kan se tillbaka på 2016. Så många gånger, varje vecka samlas vi i våra 
kyrkor till gudstjänst, gemenskap med varandra och med Gud. Vi, är alla som bor och vistas i 
Lidingö stad och som tillhör Svenska kyrkan. Det kan vara när släkten samlas till dop eller 
begravning i den kyrka man verkligen känner som ”sin” kyrka. Det kan vara i gemenskap en 
sommarkväll med BBQ på Bodalsberget där vi ber Herrens bön tillsammans. En inledande 
andakt på ett sammanträde eller träff med syföreningen. Som avslutning på en 
konfirmandsamling likaväl som när kyrkklockorna i våra tre kyrkor ringer till julbön eller 
söndagens gudstjänst. Då är vi en del av ”de heligas samfund” – Guds kyrka synlig mitt i 
världen. 
 
Men som alltid står vi också inför utmaningar och nya perspektiv. Vi har bra vård- och 
underhållsplaner för våra kyrkor och fastigheter. Ändå hände det igen 2016. Plötsligt upptäcks 
oförutsedda skador på våra fastigheter som akut måste åtgärdas och budgeten överskrids. Det 
blir snabbt stora kostnader. Och plötsligt inser vi att omvärldens krav har förändrats och vi 
måste se över om det är möjligt att fortsätta, också verksamheter som förskolan, som vi 
värdesätter djupt och som vi upplevt så värdefulla i vår församling. 
 
Trots att 2016 inneburit svåra vägval och beslut, är det med stolthet jag vill presentera 
verksamhetsberättelsen för 2016. Och kanske är det just år, som 2016, som inneburit så 
mycket glädje men också en hel del svårigheter, som det är gott att veta att vi är burna av Gud 
själv. Jesus sa: där två eller tre samlas i mitt namn är jag mitt ibland dem. Nu får vi lägga 
2016 till handlingarna, i vår Herres Jesu Kristi namn.  
 
Lidingö den 9 maj 2017 
 
 
Carina Nilsson 
kyrkoherde 
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Sammanfattning 
Det är glädjande att även 2016 kunna lyfta fram ett rikt gudstjänstliv av olika karaktär i 
församlingens tre kyrkor. Tack vare kyrkvärdar och gudstjänstgruppsmedlemmar präglas 
församlingens gudstjänstliv av delaktighet och mångfald präglar församlingens gudstjänstliv. 
Här har även alla församlingens körsångare ett stort ansvar. Församlingens barnkörer har, 
genom samarbetet mellan musiker, församlingspedagoger, präster och ungdomsledare, vilket 
startade hösten 2014, en viktig roll för mångfalden i församlingens gudstjänstliv. Att alla 
Vuxenkörerna främst är gudstjänstkörer bidrar även det till att stärka delaktigheten i 
församlingens gudstjänster. Till församlingens musikliv hör också orgeleleverna och 
sommarkonserterna. Den sverigefinska verksamheten är fortsatt vikande. 
 
Även om antalet kyrkliga handlingar, (dop, vigslar och begravningar) numerärt minskar i 
Lidingö församling, är traditionen att fira familjehögtider enligt Svenska kyrkans ordning, 
jämförelsevis stark i Lidingö. En glädjande nyhet för 2016 var de 7 Drop-in-vigslarna en 
lördag under våren 2016. Vallöftet, att församlingen förordnar den präst som en familj önskar 
till de kyrkliga handlingarna, men som inte har sin ordinarie tjänst i Lidingö församling, har 
fortsatt att verkställas under 2016. 
 
Lidingö församling har strävat efter att erbjuda undervisning med fokus på samtal i grupp för 
alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. För vuxna finns verksamhet 
med olika infallsvinklar för att så många som möjligt ska uppleva Lidingö församlings 
undervisning som relevant. 
 
Satsningen på att utveckla församlingens barnverksamhet har visat gott resultat. Samarbetet 
mellan pedagoger och musiker har varit berikande för såväl barnen som deras föräldrar. Mest 
glädjande är dock att Öppna förskolan, som under 2015 fick en struktur och bemanning som 
gjorde att verksamheten tog fart, har fortsatt att utvecklas. För tredje året i rad har öppna 
förskolans verksamhet växt. 
 
Liksom tidigare år, har samtliga Lidingös skolor bjudits in till skolkyrkoverksamhet vid 
kyrkoårets stora högtider, med påsk- advents och allhelgonavandringar. För årskurs nio var 
årets konstutställning på S:ta Annagården lika uppskattat som tidigare år. 
 
Församlingens ungdomsverksamhet har tyvärr fortsatt att minska 2016. Orsaken tros vara att 
de äldre ungdomarna som troget deltagit i verksamheten nu tagit studenten och börjat studera 
och arbeta utanför Lidingö. Ledarutbildningen, för de nykonfirmerade ungdomarna, har även 
2016 nått målet att vara länken mellan konfirmandtiden och ungdomsgruppen SKUM. Målet 
att ha en samlad ungdomsverksamhet på torsdagskvällarna har uppnåtts. 
 
Konfirmandverksamheten visar ännu ett år en positiv utveckling. Lidingö församling har 
uppnått båda sina mål, att mer än 50 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna ska konfirmeras, 
varav mer än 30 % inom Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. 
 
Inom Diakonin har Lidingö församling fortsatt att aktivt stödja de föreningar inom 
församlingen som leds av en ideell styrelse. Gudstjänstlivet vid Lidingös många boenden för 
äldre har fortsatt under 2016. Församlingens diakonala team har kunnat svara mot behovet av 
ekonomisk hjälp man mött under året. Arbetet med enskilda personer har, liksom tidigare år, 
prioriterats i diakonala teamets arbete. Den öppna verksamheten vid café Bodal, stick-kaféet 
och au pair- caféet har pågått under året. Flera nya former av mötesplatser för gemenskap har 
under 2016 startats. 
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Inom området Mission har Lidingö församling fortsatt att verka för en positiv bild av Lidingö 
församling hos dem som inte har en personlig relation till Lidingö församling. Det nära 
samarbetet mellan församlingens kommunikatörer och de verksamhetsansvariga har gjort att 
målen uppnåtts. Direktmarknadsföring av exempelvis Föredrag på S:ta Anna och Film och 
Existens har bidragit till den positiva bild av Lidingö församling som troligen fått många att 
för första gången besöka en församlingsverksamhet. Samarbetet med Lidingö Loppet har 
fortsatt. Glädjande är att samarbete med Lidingö FN-förening som startades under 2013 inom 
ramen för Föredrag på S:ta Anna, fortsatt även 2016. Det ekumeniska arbetet har inneburit 
samarbete med Ansgarskyrkan vid Världsböndagen och vid Lidingö Stads kulturnatt. 
 
Trots att församlingens förskoleverksamhet även 2016 var en av kyrkorådet prioriterad 
verksamhet, har förskoleverksamheten under 2016 dragits med betydande problem 
Förskoleverksamheten har haft svårt att uppfylla de krav förskolelagen och Lidingö Stad 
ställer. De mångåriga ekonomiska problemen kring förskoleverksamheten i kombination med 
den allmänna bristen på främst förskollärare som gjorde det svårt rekrytera personal till 
förskolorna, fick Lidingöförsamling att hösten 2016 påbörja processen att avveckla 
församlingens förskoleverksamhet. 
 
Begravningsverksamheten och serviceverksamheten har fungerat väl även 2016. 
Församlingens fastigheter renoveras och sköts i första hand enligt budget och vård- och 
underhållsplanen. Även 2016 har oförutsedda nya direktiv och skador gjort att planen fått 
omdisponeras och budgeten överskridits.  
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Gudstjänstverksamhet 
Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där 
körverksamheten och delaktighet betonas.  För gudstjänstverksamheten är budgeterat för 8 
prästtjänster samt kyrkoherden, vidare 5 kyrkvaktmästartjänster varav en arbetsledare. 
Samtliga tjänster är på heltid. I maj beslutade kyrkofullmäktige att utöka musikertjänsterna 
med 40 procent av en heltid. From september 2016 finns därmed 6 musikertjänster på heltid, 
varav en arbetsledande organist samt tjänst med inriktning barnkör och ungdomsmusik på 40 
%. 
 
 
Gudstjänstlivet i Bodals kyrka 
Under 2016 har den, sedan flera år medvetna satsningen på ideellt engagemang och 
kärnvärden som grund för gudstjänsterna i Bodals kyrka, fortsatt. Söndagens gudstjänst 
planeras och leds av gudstjänstgrupper, där ideella och anställda medarbetare ingår. De tre 
värdeord ”gemenskap”, ”innerlighet” och ”glädjefyllt engagemang” som arbetats fram 
tidigare år, är fortfarande grund för gudstjänst och övriga verksamheter i Bodals kyrka. På så 
sätt kombineras församlingsinstruktionens intentioner med Bodals kyrkas kärnvärden. 
 
Den liturgi som används vid gudstjänsterna i Bodals kyrka präglas av mycket musik och en 
enkelhet. Kyrkkaffet är en viktig del av söndagens gudstjänstfirande. Hösten 2015 ändrades 
gudstjänsttiden till kvällstid och under 2016 har vi fortsatt att fira söndagens gudstjänst i 
Bodals kyrka kl.18. Sinnesrogudstjänster firades under våren 2016 en gång per månad i 
Bodals kyrka och är naturligt då Bodals kyrka används av AA-rörelsen tre gånger varje vecka. 
Sinnesrogudstjänsterna liturgi och förkunnelse passar väl in i det gudstjänstliv som finns i 
Bodals kyrka. 
 
Under 2016 har det skett förändringar i arbetslaget i Bodals kyrka. Den ena prästtjänsten har 
under hösten varit vakant. Då antalet gudstjänstdeltagare på söndagarna varit lågt, sedan 
gudstjänsttiden byttes till kl 18 beslutades att det under hösten endast skulle firas gudstjänst 
varannan söndag i Bodals kyrka. Kopplingen mellan AA-rörelsen idag och 
Sinnesrogudstjänster har förändrats sedan samarbetet inleddes i Breviks kyrka för ca 20 år 
sedan. Därmed blev det naturligt att Sinnesrogudstjänsterna var den gudstjänstform som inte 
prioriterades under hösten. 
 
Hösten 2016 satsades istället på att komplettera Lidingö församlings gudstjänstliv med en 
enkel veckomässa, Mässa After Work som firats varje onsdag kl 18.00. Mässa After Work är i 
musik och liturgi inspirerad av både sinnesrotradition och gudstjänstlivet i Taizé och har 
under hösten samlat mellan 6 och 15 gudstjänstfirare. 
 
 
Musiken i Bodals kyrka 
Våghalsarna 
Kören har sjungit vid ett flertal gudstjänster i Bodals kyrka. Därutöver har Våghalsarna 
sjungit på Lidingö stads Hembygdsmuseum, Baggeby gård och äldreboendet Agadir vid ett 
flertal tillfällen. 
Under året har kören haft tre kördagar och dessutom deltagit i en kördag med Kjell Lönnå i 
Gustav Vasa kyrka. Vårkonsert framfördes på S:ta Anna och julkonsert i Breviks kyrka 
tillsammans med Bodals Kammarkör. Antalet korister är mellan 50-60 korister vid varje 
övningstillfälle.  
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Bodals kammarkör 
Året inleddes traditionsenligt med Öhrwalls Trettondagsmusik. Kören medverkar regelbundet 
i Bodals kyrkas gudstjänster, ibland enbart av en ensemble ur kören. En högmässa i 
Slottskyrkan fick kören också möjlighet att delta i. ”A little jazzmass” av Bob Chilcott 
framfördes i Bodals kyrka tillsammans med musikerna Daniel Tilling, Jan Adefelt o Jesper 
Kviberg. Palmsöndagskonsert med Rutters ”Gloria ” och Allhelgonakonsert  med Jan 
Sandströms Rekviem hölls i Breviks kyrka tillsammans med Breviks kyrkokör och Stockholm 
Concert Orchestra. Vårkonsert med de unga musikerna Arthur Edman o Leo Florin, julkonsert 
tillsammans med Våghalsarna o Susanne Carlström, och Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud” 
har kören också genomfört. ”Förklädd Gud” sjöng kören för första gången utantill! Recitatör 
var Olof Buckard. Under året har kören haft fyra kördagar och ett körinternat på Åkerögården. 
Antalet korister är fast, nämligen 38. 
 
Kören Gråtrutarne 
Förutom församlingens egna körer repeterar seniorkören Gråtrutarne i Bodals kyrka en gång i 
veckan. Som tack för att de får använda lokalerna gratis som övningslokal medverkar 
Gråtrutarne ett par gånger per termin vid församlingens gudstjänster i Bodals kyrka. Våren 
2016 gav Gråtrutarne även en konsert i Breviks kyrka. Med stolthet över gott samarbete 
kunde Lidingö församling glädjas över att Gråtrutarne medverkade i föreställningen Carmen 
Moves på Folkoperan. 
 
 

Gudstjänstlivet i Breviks kyrka 
Under 2016 har det funnits ett levande gudstjänstliv i Breviks kyrka, präglat av delaktighet, 
gemenskap och glädje med gudstjänstdeltagare i olika åldrar. Breviks kyrkas värdeord är 
gemenskap, delaktighet och berörd. Det starka ideella engagemanget i kyrkans gudstjänstliv 
har även 2016 möjliggjort ett stabilt gudstjänstliv i Breviks kyrka. I februari vid Alla hjärtans 
dag inbjöd arbetslaget till en församlingsdag med kärlek som tema. Dagen innehöll 
babykonsert, teater, föreläsning med lidingöprofilen Anna Sunneborn, änglapyssel, andakt 
och pannkaksfika. Under fyra veckor i februari och mars hade Susanne Modin sin konstserie 
”Förvandling” utställd i Breviks kyrka. Den sista gudstjänsten innan sommaruppehållet 
firades utomhus vilket var väldigt uppskattat. 

Breviks kyrka med dess tre gudstjänstgrupper med totalt 15 medlemmar samt kyrkans körer 
utgör en stabilitet och kontinuitet i gudstjänstlivet. Brevik har gudstjänst med söndagsskola kl 
11.00 varje söndag, två söndagar i månaden firas gudstjänst med nattvard, två söndagar i 
månade firas gudstjänst utan nattvard. Varje månad planeras tre gudstjänster av 
gudstjänstgrupperna. Gudstjänstgruppernas planering innefattar reflektion över söndagens 
bibeltexter samt fördelning av arbetsuppgifter (läsa texter, skriva böner, vara gudstjänstvärdar, 
ordna kyrkkaffe mm) 
Inspirations- och utbildningskvällar för gudstjänstgrupperna har genomförts under 2016. 
 
Även 2016 blev det förändringar bland medarbetarna i Breviks arbetslag. Tack vare det goda, 
långsiktiga arbetet med delaktighet och gudstjänstgrupper är gudstjänstdeltagandet i Breviks 
kyrka högt och stabilt, trots förändringarna i arbetslaget. 
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Den gudstjänstfirande församlingen och arbetslaget önskar att barnen skall ha en självklar 
plats i Breviks kyrka. Därför firas ”knattegudstjänst” en gång i månaden, främst med barn 
från öppna förskolan. Förskolan Prästkragen inbjuds till två gudstjänster varje termin samt till 
kyrkstund en gång i månaden. Söndagsskola finns integrerad i varje gudstjänst. Gudstjänsten 
på 1a advent utformades för alla åldrar för att Breviks gudstjänstfirande församling skulle få 
en gemensam start på det nya kyrkoåret. Arbetslaget och gudstjänstgrupperna är måna om att 
påminna varandra om barnmöjliggörarprojeket. Barnkörerna deltar regelbundet i 
gudstjänsten. 
 
Musiken är en viktig del i gudstjänsten i Brevik och körer; barnkör, kyrkokör eller gospelkör 
medverkar oftast. Under hösten firades även en gudstjänst med ideella musiker – ett koncept 
som kommer att tas vidare till nästa år. 
 
 
Musiken i Breviks kyrka 
Breviks Minikör och Lidingö Kids Mini 
Breviks Minikör hade under våren ca 8 deltagare. När höstterminen startade anmäldes flera 
barn och gruppen utökades till ca 15 barn i åldrarna 4-5 år. 
Lidingö Kids mini, med barn i åldern 6-7 år (åk 0-1) hade under våren ca 15 deltagare. På 
hösten har 8 barn deltagit. Barnen har deltagit i fyra gudstjänster och haft en vårkonsert 
tillsammans med St:a Annas Minikörer. 
 
Lidingö Kids 
Lidingö Kids har medverkat på sju gudstjänster i Breviks kyrka under 2016. Kidsen har 
knappt 30 medlemmar och är uppdelade i två grupper. Lidingö Kids Midi, skolår 2-3 och 
Lidingö Kids Maxi, skolår 4 och uppåt. Förutom gudstjänstmedverkan har kören haft 
kördagar och två konserter. Lidingö Kids Maxi har haft två tillfällen med After School i 
Breviks kyrka. På vårterminen bakade och pysslade man inför Fastefesten och på 
höstterminen gjordes detsamma inför Tacksägelsedagen med skördefest. 2016 avslutades med 
en Jul- och Luciakonsert den 13 december. Det var den sista konserten tillsammans med 
körledaren Martina Möllås. 
 
Lidingö Gospel 
Lidingö Gospel har, både som helhet och i ensembleform, medverkat på nio gudstjänster i 
Breviks kyrka och en Sinnesrogudstjänst i Bodals kyrka under 2016. Året inleddes med besök 
från Chicago. Bryant Jones and the Chosen hade konsert tillsammans med Lidingö Gospel i 
början av februari. Senare under vårterminen framförde kören gospelmässan ”Take me to the 
cross” tillsammans med mässans tonsättare Evelina Gard och Magnus Ahlgren. Höstterminen 
startades upp med en körhelg i Mariefred. Helgen innehöll både konsert, övning och 
förberedelse för körens 20-årsjubileum. Jubileet firades den 15 oktober i Breviks kyrka. Då 
var det konsert tillsammans med tidigare körledare och vänner till kören. Maria Nordenback 
Kress, Anna-Maria Toftgård var några av gästerna. Terminen avslutades med julkonsert den 4 
december. Det blev den sista konserten med Martina Möllås som några veckor senare slutade 
sin tjänst i Lidingö Församling. Lidingö Gospel hade vid årsskiftet 2016/2017 38 medlemmar. 
 
Breviks Kyrkokör 
Breviks Kyrkokör har haft ca 28 medlemmar. Kören har under 2016 fortsatt att vara uppdelad 
i två grupper som minst en gång i månaden deltar i söndagens gudstjänst. Vid speciella 
tillfällen och vid musikgudstjänster deltar hela kören i gudstjänsten. 
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I mars, Palmsöndagen, framförde kören tillsammans med Bodals Kammarkör bl.a. Rutters 
Gloria med brassorkester i Breviks Kyrka. 
I maj samarbetade kören med Lidingö Hembygdsförening. En konsert med musik av 
tonsättare från Lidingöframfördes och efter konserten visades utställningen om Brevik i 
församlingssalen. 
Konserten spelades in av Radio Lidingö och sändes i september.  
En lördag i oktober anordnades en kördag med afrikansk körsång. Den var öppet för vem som 
helst att anmäla sig till. Ca 10 personer förutom kören deltog under dagen. Sångerna 
framfördes på gudstjänsten på söndagen. 
På allhelgonakonserten i Breviks kyrka framfördes tillsammans med Bodals Kammarkör och 
orkester, musik av Jan Sandström. 
En julkonsert med instrumentalister, sångsolist samt några solister ur kören blev det också. 
 
Övrig musikverksamhet 
Förutom körkonserter har Paramount Big Band under ledning av Elon Wahlgren för elfte året 
haft konsert i Breviks kyrka. Storbandsjazz varvas med ett eller två orgelstycken. 
 
 
 
Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
Församlingens huvudgudstjänst firas alla sön- och helgdagar i Lidingö kyrka. En gång i 
månaden, under terminerna, firas ”Gudstjänst med små och stora”. Körsång vid gudstjänsterna 
under terminerna har ofta förekommit. Orgelelever och unga har spelat och musicerat. Kyrkkaffe 
varje söndag, som serveras utanför kyrkan så gott som varje söndag hela året, stärker 
gemenskapen hos den gudstjänstfirande församlingen i Lidingö kyrka. 
 
Liksom tidigare år inleddes gudstjänstlivet med välbesökt och uppskattad ”nyårsdagsmässa” 
med efterföljande nyårsbuffé i S:ta Annagården. Askonsdagens mässa firades även 2016 som 
en lunchmässa på S:ta Annagården med efterföljande sopplunch med samtal. På samma sätt 
firades en passionsandakt i Stilla veckan med högklassig musik och efterföljande sopplunch. 
Precis som tidigare år firades högmässa på Midsommardagen med den numera 
traditionsenliga midsommartårtan vid kyrkkaffet.  
 
Minnesgudstjänster, ”Ljusets gudstjänst”, hålls en gång i månaden. Gudstjänsten har en 
meditativ prägel där musiken har stor betydelse. 
 
Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2016 fortsatt att samlas tillsammans med en av 
församlingens präster. Under 2016 var 10 personer utsedda av kyrkorådet att vara kyrkvärdar i 
Lidingö kyrka. Kyrkvärdarna har träffats vid 4 tillfällen. Det har dels varit för andlig fördjupning 
men också för att få vara tillsammans för att lära känna varandra. Vid ett tillfälle möttes 
kyrkvärdarna och S:ta Anna arbetslag för att samtala och stärka gemenskapen grupperna 
emellan. 
 
Efter ett stort engagemang i många av de grupper som deltar i gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
har tre stycken värdeord utkristalliserats som viktiga. Dessa värdeord är tillsammans, hopp 
och berörd. Vid en kyrklunch efter högmässan den 2 oktober samtalade deltagarna under 
ledning av kyrkvärdarna och S:ta Anna arbetslag om möjliga områden för 
gudstjänstutveckling med värdeorden som grund.  
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Musiken i Lidingö kyrka 
S:ta Anna Barnkörer 
Det har varit en god anslutning till alla barngrupper under hela 2016. Alla barnkörer övar i 
S:ta Annagården på tisdagar. Det har varit mycket svårare att rekrytera hjälpledare till 
barnkörer pga. tidiga klockslag för aktiviteterna, vilket inte passar ungdomarna som går i 
skolan. Så har pedagoger tagit en större del av ansvaret själva. Det har varit svårt även för 
präster att vara närvarande för samtal med väntande föräldrar. Totalt är det omkring 100 
barnkorister och deras föräldrar, som varje tisdag träffas för att öva på S:ta Annagården.  

Även under 2016 har körerna Piccolino och Piccolissimo, körerna för de yngsta barnen, firat 
egna gudstjänster en tisdagskväll per termin i Lidingö kyrka med efterföljande middag med 
pannkakor och tillbehör för hela familjen på S:ta Annagården. De äldre körbarnen sjöng, som 
tidigare år, när ”Gudstjänst med små och stora” firades i Lidingö kyrka. Gudstjänstordningen 
för ”Gudstjänst med små och stora” med medvetet stor delaktighet av barnen i alla moment, 
har utökats ytterligare med Kyrie delen. Det innebär att barnens gudstjänstliv har stärkts i 
Lidingö kyrka. 
 
Tyvärr visade det sig svårt att rekrytera körledare till den nyinrättade tjänsten om 40 %. Under 
hösten har de yngsta barngrupperna därför fått en vikarierande körledare som har tagit hand 
av Piccolissimo och Piccolino. Indelning i två olika grupper för varje kör i det lägsta ålder har 
tagits bort med följd att under läsåret har de båda körerna haft 30-35 körbarn i vardera kören. 
Körerna, Crescendo och Grandioso, i den äldre åldersgruppen har inte ännu riktigt nått målet 
för antalet körmedlemmar. Crescendo och Grandioso har haft i genomsnitt 15-18 körsångare 
vardera. 
 
Under våren har församlingens minikörer hållit den sedvanliga gemensamma konserten i 
Breviks kyrka. Körerna Crescendo och Grandioso har satt upp musikalen ”I början” av Karin 
Runow med medverkan av extra musiker på S:ta Annagården.  
 
Under hösten har körerna Crescendo och Grandioso medverkat till uruppförande av ”Luthers 
ungar” nyskriven musikal inför Reformationsåret av Karin Runow. Kördagar och 
gemensamma repetitioner har ägt rum i Tureberg kyrka. Uruppförande ägde rum i Immanuel 
kyrka tillsammans med barnkörer från Tureberg kyrka och Danderyds församling. 
 
Piccolino och Piccolissimo har hållit ett luciatåg på S:ta Annagården; Crescendo och 
Grandioso har haft två Luciakonserter i Lidingö kyrka tillsammans med gästmusiker. Barnens 
julböner på julafton har fortsatt som förra året med medverkan av barnen från Kvarnens 
förskola för den första ”Barnens julbön”. Vid den andra medverkade Crescendo och 
Grandioso och vid den tredje ”Barnens julbön” sjöng Piccolino och Piccolissimo. 
 
Lidingö kyrkas Motettkör 
Motettkören har liksom tidigare år regelbundet sjungit vid gudstjänster i Lidingö kyrka. 
Speciellt vid kyrkoårets stora högtider som påsk och jul är Motettkörens medverkan 
betydelsefull för gudstjänstlivet. Exempelvis vid långfredagens gudstjänst framfördes koraler 
av Bach. Lika betydelsefullt är att ensembler ur motettkören sjunger vid vanliga högmässor. 
 
Under året har kören gett flera större konserter. Första delen av vårterminen jobbade vi med 
ett mäktigt verk med fredstema av Karl Jenkins ”The Armed Man” senare delen blev ett 
samarbetsprojekt med Högalids vokalensemble med konserter både i Högalid och på 
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hemmaplan Efter sommaren reste kören på internat till Engelbrektstunet för att nyinstudera 
Arvo Pärts suggestiva musik ”Adam’s Lament” som senare framfördes vid en konsert i 
Breviks kyrka. Fjärde söndagen i advent inbjöd kören till årets avslutande konserter med två 
julkonserter i Lidingö kyrka, i år tillsammans med blockflöjtisten Per Gross. Med honom 
sjöng vi även en konsert på Annandagen i Seglora kyrka på skansen.  
 
Koralkören 
Koralkören har fortsatt sin verksamhet under 2016. Syftet är att förstärka psalmsången. Kören 
träffas kl 10.00 och övar inför högmässan. Kören är ett led i målsättningen att varje gudstjänst 
ska ha körmedverkan. Kören har fortsatt att vid två tillfällen per år medverka vid andakter på 
något av öns äldreboenden. Även 2016 medverkade kören vid drop-in-vigslarna. 
 
Övrig musikverksamhet 
Orgelkonserterna äger rum en gång i månaden under terminerna, med uppehåll i december 
och under sommaren. Det är Lidingö kyrkas tre musiker som turas om att spela. Under våren 
spelades ett antal temakonserter bland annat inbjöds alla som bokat vigsel i Lidingö kyrka till 
en konsert ”Orgel för kärleken” där de kunde inspireras att välja musik men mest att bekanta 
sig med orgelinstrumentet. Höstens konserter hade alla Bachtema. Även cembalon fick ta 
plats inom ramen för orgelkonserterna. Goldbergvariationerna spelades som en sen 
nattkonsert, Bachs franska och italienska influenser tolkades vid senare konserter och allt 
avslutades i samarbete med Ansgarskyrkan och Lidingö stads kulturnatt med en bejublad 
konsert kallad ”Bach After Work!” i Ansgarkyrkan med två organister samtidigt.  
 
Orgelutflykten som genomförs varje år bar till Västerås domkyrka.  
 
 
 
Församlingsgemensam musikverksamhet 
Orgelelever 
Lidingö församlings Orgelskola fortsätter att bedriva sin verksamhet enligt den läroplan som 
togs fram under sommaren 2013. Skolan har sina sju fasta elever som har regelbundna 
lektioner varje vecka. Därutöver erbjuds några extra elever att få gemensamma grupplektioner 
varje månad (Orgelklass). Under hösten har två elever kommit in på en musikskola med orgel 
som första instrument och två nya elever har erbjudits fast plats. Undervisningen är gratis, 
men i gengäld ska eleverna som är för små för att ta sig själva till kyrkan eller 
församlingslokaler för att öva orgel, hyra det övningsinstrumentet som hade tagits fram med 
Sensus och stiftets hjälp, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.  
 
Eleverna har lektion ca 34 gånger per läsår, medverkar i gudstjänster, deltar i orgelutflykten, 
ska gå på två orgelkonserter i församlingens regi samt medverka vid elevkonsert eller annan 
konsert där eleverna passar in (t.ex. Minikör- eller Barnkörskonserter). De elever som spelar i 
Lidingö kyrka medverkar alltid på de tre Barnens julbön på julafton. De elever som nått en 
viss nivå blir erbjudna att gå en förberedande kantorsutbildning på Stora Sköndal tre veckor 
under sommaren. Även under sommaren 2016, deltog två elever på ett orgelläger för 
barn/ungdomar i Mellansel och en elev på förberedande kantors kurs på Sköndals högskola. 
Total tre stipendier har delats ut till dessa elever för att delta på sommarkurserna.  
 
Lidingö församlings elever har medverkat även det här året på kulturveckan på Lidingö under 
hösten med en lunchkonsert i Ansgar kyrkan. Tidigare under våren har eleverna spelat även 
på en egen orgelelevskonsert i Lidingö kyrka. 
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Den nätverksgrupp som Sensus och Stockholms Stift dragit igång fortsätter med Lidingö som 
bas. Under våren har en orgelspaning organiserad i Jacob- och Tyska kyrkan och under hösten 
hölls i Farsta församling en orgeldag med medverkan från Lidingö församlings pedagoger. Ett 
50-tal elever, föräldrar, syskon och pedagoger från hela Stockholm har anslutit sig. 
 
De tre församlings orgelpedagoger har bjudits till årets Kyrkomusikersymposium i Göteborg i 
september för att hålla ett seminarium över Lidingö församlings orgelskola. 
 
Budget för orgelelever har använts enligt uppställda mål. Undervisningsböcker har köpts in 
och eleverna har fått sina sommarkurser betalda av äskade medel. 
 
Instrument 
Inga större underhåll av församlingens instrument har skett under året.  
Beståndet av pianon är oförändrat. Ett antal bättre pianopallar har införskaffats bland annat till 
flygeln i Breviks kyrka. En begagnad orgelpall har köpts in till Breviks läktarorgel. 
 
 
 
Den sverigefinska verksamheten 
Den sverigefinska verksamheten är en del av Lidingö församlings verksamhet och leds av en 
av församlingens komministrar. En kyrkvärd och en kyrkkaffevärd är engagerade i det 
sverigefinska gudstjänstlivet. Genom att samtala i grupp och fira gudstjänst får de 
sverigefinska kyrkotillhöriga använda sitt modersmål för att uttrycka sin tro och fördjupa sitt 
andliga liv i gemenskap med andra.  
 
Gudstjänstlivet 
De senaste 40 åren firas Gudstjänst på finska i Bodals kyrka med efterföljande kyrkkaffe. De 
sverigefinska kyrkoaktiva har med åren blivit allt äldre och orkar inte längre komma till 
gudstjänst. Yngre personer har endast visat intresse för sverigefinska gudstjänsten vid jul. 
Sedan några år kan även boende i Lidingö Stad tillhöra Finska församlingen i Stockholm. 
Målet för det sverigefinska gudstjänstlivet ändrades därför 2016 till att fira färre gudstjänster 
(2-3 per år mot 5-6 per år 2015) i Bodals kyrka men med fler (minst 12 gudstjänstfirare) 
närvarande vid varje gudstjänsttillfälle. Antal gudstjänster blev dock, som tidigare år 5, under 
2016. 2016 firade i genomsnitt 12 personer sverigefinsk gudstjänst i Bodals kyrka, (17 
personer per gudstjänst 2015). 
 
Julafton 2016 firade 43 personer, både barn och vuxna, julbön på finska, vilket tyvärr var 18 
färre än 2015. En nyhet för år 2016 var att kyrkkaffevärd medverkade och deltagarna fick 
varm glögg och pepparkakor efteråt på kyrkbacken. En annan nyhet var att en av de aktiva 
medlemmarna i sverigefinska samtalsgruppen läste julevangeliet i julbönen, vilket bidrog till 
fördjupad upplevelse av julfirandet.  
 
Körverksamheten består sedan hösten 2011 av en ”söndagskör”, som deltar genom att stötta 
psalmsången. De leds av den arvoderade kyrkomusiker, som spelar vid gudstjänsten, Målet 
med Söndagskören är att förstärka och inspirera församlingssången. Målet är också att öka 
sångarnas delaktighet i gudstjänster, så att de får del av och förmedlar andlig uppbyggelse 
genom musiken och bidrar till en ökad känsla av sammanhang i Lidingö församling. 
Deltagarna i kören har varit ca 4 personer. 
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Ett annat mål är att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning där deltagarna har 
möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska när det är viktigt för dem, och det 
uppfylldes. Under 2016 medverkade församlingens finsktalande komminister endast vid en 
begravning där det var viktigt att använda det finska språket 
 
Undervisning - Diakoni 
Målsättningen är att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Detta mål 
har uppfyllts genom att inbjuda till sverigefinska Samtalsgruppen en gång varannan vecka på 
eftermiddagstid. Gruppen har under 2016 fått Martin Lönnebos Frälsarkrans av glaspärlor att 
ha på armen, samt en medföljande bok om pärlorna på finska, som gåva av församlingen. 
Kransen har varit en nyhet för många och inspirerat till samtal om livsfrågor utifrån innehållet 
i pärlorna. Gruppen leds av församlingens komminister. Deltagarantalet har i genomsnitt varit 
8-9  personer vid varje tillfälle, vilket är något färre jämfört med 2015. 
 
Den årliga Vårutflykten i samarbete med Sundbyberg-, Solna- och Hammarby församling, 
uteblev i år på grund av att ansvarig i Sundbybergs församling gick över till att arbeta i den 
sverigefinska verksamheten på nationell nivå. 
 
 
 
Kyrklig närvaro på boenden för äldre 
Församlingen bedrev under 2016 ett regelbundet gudstjänstliv vid Nilstorpsgården, 
Siggebogården, Baggebygård, Silverhöjden, Agadir, Högsätra samt Ektorpsgården. Sedan 
hösten 2013 ansvarar Ansgarskyrkan ensamma för andaktslivet vid Tor. Vid Björnbo firades, 
som vanligt Julotta på Juldagen i Bergasalen. 
 
Andakt firas omkring en gång i månaden, hela året. Ansvaret för andaktslivet på boendena har 
fördelats mellan församlingens präster och musiker, så att de äldre i möjligaste mån får möta 
”sin” präst och ”sin” musiker. Själavård och möjlighet till enskilda samtal är viktiga delar av 
församlingens närvaro vid boenden för äldre. För den som önskar finns möjlighet att få förbön 
och nattvard. 
 
Sedan starten har Lidingö församling haft ett nära samarbete med Lidingö hospice. Under 
2015 var hospice stängt pga. ombyggnad och renovering. När Hospice under 2016 öppnades 
igen, har Lidingö församling på nytt börjat knyta kontakter med personalen för att påbörja 
samarbetet igen under 2017. 
 
 
 
Kyrkliga handlingar 
Traditionen kring de kyrkliga handlingarna är stark i Lidingö församling. 2015 döptes 58,2 % 
av antalet födda i Lidingö församling. Motsvarande jämförelsetal 2014 för Stockholms stift 
var 34,8 % och i landet som helhet 45,6 %. 
 
Då vigslarna numerärt, trots de goda jämförelsetalen, minskar i antal, även i Lidingö 
församling, erbjöds Drop in vigslar under en lördag i Lidingö kyrka. Syftet var att ”sänka 
tröskeln” för att vigas. Att visa att det behöver inte innebära en stor kostnad och lång 
planering att vigas. 
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Drop-in-vigslarna skapade ett stort gemensamt engagemang i Lidingö församling bland 
församlingens ideella som arbetade tillsammans med församlingens personal med att planera 
och genomföra drop-in-vigslarna. Koralkören och kyrkvärdar ställde upp som sjungande 
församling och värdar under vigselgudstjänsterna. Musiker, präster och administrativ personal 
samverkade, för att vigslarna skulle fungera, med allt från vigselblankett, vigselsamtal och 
vigselgudstjänst. Efter vigslarna bjöds brudpar och deras släkt och vänner på en måltid 
bestående förfriskning med snittar och bröllopstårta och kaffe. Även fotograf fanns på plats 
för de par som ville få ett bröllopsfoto. 
Vid drop-in-vigslarna vigdes 7 par. 
 
Även om Lidingö församling har många vigslar och begravningar är trenden att även dessa 
kyrkliga handlingar numerärt minskar. Då riterna och traditionerna kring dop, vigsel och 
begravning idag har en större grad av individuell utformning, minskar inte arbetstiden för de 
kyrkliga handlingarna totalt för vaktmästare, präster och musiker. Trenden är snarare att 
arbetstiden för varje enskild kyrklig handling ökar, då familjernas önskemål och förväntningar 
på ett personligt bemötande och en individuellt utformad gudstjänst blivit större. 
 
I likhet med budgeten 2015 avsatts i 2016 års budget, för att förordna t ex pensionerade 
präster, som önskas tillkyrkliga handlingar. Omkring en gång i månaden har en präst som 
önskats av en familj vid kyrklig handling, förordnats för tjänst i Lidingö församling. 
 
 
 

Övrig församlingsverksamhet 
Sommarkvällskonserter 
Under rubriken ”Musik i sommarkväll” arrangerades 2016 sex konserter i Lidingö kyrka. 
Repertoaren spände över många olika genrer och var allmänt uppskattat av publiken. Präst, 
musiker och vaktmästare har varit engagerade vid varje tillfälle. Efter konserterna har 
serverats dryck med tilltugg på kyrkbacken. Sommarkonserterna fick även detta år god 
publicitet och var mycket välbesökta. 
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Undervisning 
Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor alla åldrar, om 
livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. 
 
Barn- och Ungdomsverksamhet 
För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid. En stor 
del av församlingens barn- och ungdomsgrupper leds av unga ledare handledda av den 
anställda personalen. För ”Öppna förskolan” finns 0,6 tjänst inom förskolans 
personalorganisation. 
 
Barnverksamhet 0-12 år 
Söndagsskolan 
I Breviks kyrka finns en söndagsskola som är kopplad till gudstjänsten, den har inga inskrivna 
barn. Antalet barn varierar i Brevik mellan ca fem till ca trettio, beroende på vilka grupper 
som är kopplade till gudstjänsten. 
 
Öppna förskolan 
Till årets stora glädjeämnen hör Öppna förskolan. Under 2016 har verksamheten fortsatt växa. 
Verksamheten bedrivs nu kl 9-15 måndag, onsdag, torsdag och 11-15 på tisdagar. En 
barnskötare är anställd på 0,6 % av heltid med hela sin arbetstid förlagd till Öppna förskolan. 
Även 2016 har en av församlingens musiker delar av sin tjänst inom Öppna förskolan. Två 
gånger varje vecka leder musikern sång och rytmik för föräldrar och barn i Öppna förskolan. 
Sedan hösten 2016 är en av församlingens präster speciellt knuten till Öppna förskolan. 
 
Öppna förskolan är en drop-in-mötesplats för barn, 0-3 år, och deras föräldrar. Här kan 
föräldrar diskutera och hjälpa varandra. För barnen är det en tidig möjlighet till 
gruppsamvaro, vilket kan underlätta inskolning till förskola och familjedaghem. Målet för 
”öppna förskolan” är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till 
kyrkotillhöriga som inte har en personlig kontakt med församlingen. Tanken är även att göra 
det möjligt för de minsta barnen och deras föräldrar att lära känna församlingens 
förskoleverksamhet. 
 
I Breviks kyrka har deltagarna i Öppna förskolan bjudits in till vardagsgudstjänster. På så sätt 
uppnås målet att ”Öppna förskolan” är att vara en plats där de minsta barnen och deras 
föräldrar får möta kristen tradition, liksom att verkar för att fler barn och vuxna döps. 
 
Gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-13 år 
Arbetet med att knyta gruppverksamheten för barn i åldrarna 6-13 år till församlingens 
barnkörer, vilket startade 2014, fortsatte under våren 2016. Grupperna leddes av 
församlingspedagoger tillsammans med ungdomsledare. Hösten 2016 avvecklades grupperna 
på grund av för få deltagare. Istället inbjuds föräldrar och syskon till barnkörbarnen till öppen 
verksamhet. Pedagoger, präst och ungdomsledare finns för pyssel, mellanmål och samtal. 
Omstruktureringen av verksamheten var mycket uppskattad av de familjer som finns kring 
barnkörerna. 
 
Dagkolloverksamhet på Grönsta 
Under två sommarveckor 2016 hölls dagkolloverksamhet för barn i de yngre skolårskurserna 
(7–11 år) på Grönsta. 15 barn deltog i kolloverksamheten 2016. Dagkollot leds av en extra 
anställd pedagog samt ungdomsledare. 



16 
 

 
Grundskoleverksamhet 
”Skolkyrkan” riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 5. Målet är att inbjuda alla 
skolklasser och förskolor till en kontakt med Lidingö församling som ett komplement till 
skolans religionsundervisning. Skolkyrkoarbetet genomgick under 2015 en 
utvecklingsprocess där alla aktiviteter utvärderades och alternativa former för verksamheten 
undersöks. Denna har fortsatt under 2016. Under 2016 har därför mer legat på kvalitet än 
kvantitet. Under 2016 har församlingen genomfört skolsamlingar kring Advent (åk F+1), Påsk 
(åk 3) och Allhelgonatid (åk4). Totalt har 42 klasser och 11 förskolegrupper besökt dessa 
samlingar, sammanlagt mer än 1100 besökare. 2016 fortsatte de Kyrkopedagogiska 
vandringar som startades 2015, där eleverna ges tillgång till och möjlighet att interagera i och 
med kyrkorummet. 
 
 
 
Ungdomsverksamhet 13 – 25 år 
I Lidingö församling ges goda möjligheter för dem som konfirmerats att fortsätta sitt 
engagemang i kyrkan. Det sker genom gruppverksamhet, gudstjänstliv och utbildning med 
ungdomar som målgrupp. De olika verksamheterna har varit samlade till torsdagskvällar, 
oftast på S:ta Annagården. 
 
Gruppverksamhet och gudstjänstliv 
SKUM, Svenska Kyrkans Ungas Möte, som är en öppen verksamhet på torsdagskvällar på 
S:ta Annagården, har under 2016 haft en större spridning i antal deltagare än de senaste åren, 
med allt från 1 till 30 besökare beroende på aktivitet. Det minskade deltagandet kan förklaras 
med att många av SKUMs ”stammisar” tagit studenten och nu börjat arbeta, vilket har gjort att 
de inte har tid att komma lika frekvent som när de var yngre. När större aktiviteter, som att 
spela bowling, få besök av föreläsningsgruppen ”Tillsammans för Sverige” eller att äta 
middag tillsammans har deltagandet varit högst. En av årets höjdpunkter var ”Nobelfirandet” 
som samlade 30 ungdomar. 
 
En gång i månaden firas Ung mässa i Lidingö Kyrka, övriga torsdagar har man i stället en 
andakt i Sta Anna kapell. Ung mässa har haft mellan 5 och 20 deltagare under året. 
 
Under 2016 har ledarutbildning erbjudits dem som konfirmerats. 12 ledare diplomerades i 
slutet av maj 2016. Hösten strukturerades ledarutbildningen om och bedrivs nu huvudsakligen 
som helgläger men träffas också i samband med Ung mässa och SKUM en torsdagskväll 
varje månad. Ledarutbildningen förbereder ungdomarna att engagera sig både i 
konfirmandgrupper och i församlingens barngrupper. Många olika ämnen berörs och 
deltagarna får själva vara med och diskutera vad just denna grupp behöver för att bli så bra 
ledare som möjligt. Efter genomgången ledarutbildning erbjuds ledaruppdrag med en stigande 
ansvarsskala. Först som yngre ledare i någon terminsverksamhet, därefter att vara ledare på 
något av våra sommarläger, fungera som äldreledare och i förlängningen kvalificera för 
uppgiften som extrapedagog. Unga ledare är även aktiva i några av församlingens 
gudstjänstgrupper Lidingö församling har för närvarande omkring 60 registrerade aktiva unga 
ledare som har en gedigen kompetens och gör en viktig insats i olika grupper. 
 
Samtalsgruppen för de äldre ungdomarna på restaurant Jernet som de senaste åren mötts 
ungefär en gång i månad för att samtalat om livet och tron, har de senaste åren haft sjunkande 
antal deltagare. Hösten 2015 var deltagandet mycket lågt. Beslut om att börja kommunicera 
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genom sms och Facebook togs efter samtalet med ungdomarna innan jul 2015. Tyvärr var 
deltagarantalet fortsatt lågt under våren 2016. Hösten 2016 avvecklades därför verksamheten. 
 
Ung konst -: konstutställning 
Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Kreatima, Rädda Barnen, bildlärarna i 
grundskolan och alla åk 9 elever gjort en stor konstutställning i S:ta Annagården. I samband 
med Utställningen äger sedan 2015 rum i anslutning till Lidingökonstnärernas konsthelg i 
april. 8 skolor deltog och 449 tavlor ställdes ut. En av församlingens pedagoger och en av 
församlingens präster, ansvarar för Ung Konst. Tillsammans besöker de samtliga 9-klasser vid 
minst ett tillfälle, för att presentera årets tema och att hålla en lektion om människovärde och 
människosyn. 
 
 
 

Konfirmandverksamhet 
Under 2016 har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge 
resultat. Detta år konfirmerades 251 ungdomar av 421 kyrkotillhöriga/antecknade födda 2001, 
vilket motsvarar 56,7 %, (motsvarande siffra 2014 var 55 % och 2015 63 %) Även i år är 
målet, att minst 50 % av de kyrkotillhöriga/antecknade ungdomarna ska konfirmeras, uppnått. 
 
Av dessa har 81 (32 %) konfirmerats i församlingens egen verksamhet. Målet att 30 % av de 
kyrkotillhöriga 15-åringarna ska konfirmeras i Lidingö församlings egen 
konfirmandverksamhet har därmed, för tredje året i rad uppnåtts. Det är dock en minskning 
jämfört med 2014, då 45 % av de kyrkotillhöriga, dvs. 112 ungdomar konfirmerades i Lidingö 
församlings egen konfirmandverksamhet. Sommarlägren 2016 hade färre deltagare än 
tidigare. De alternativ till konfirmandläger som församlingen erbjuder har nu utvärderats och 
konfirmandalternativen har anpassats efter vad ungdomarna efterfrågar tillsommaren 2018, 
vilket gör att det finns goda skäl att tro att målet med 30 % i egen regi kommer att uppnås 
även kommande år.  
 
Många Lidingö-ungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med annan arrangör än 
Lidingö församling. Lidingö församling samarbetar med de stora externa 
konfirmandlägerarrangörerna. Församlingen är noga med att ge god information om 
konfirmationsalternativ. 
 
För ungdomar födda 2001 erbjöds 9 olika kortare eller längre konfirmationsalternativ. För att 
år 2016 nå målet, att 30 % av de som konfirmeras ska delta i Lidingö församlings 
konfirmandverksamhet, erbjöds hösten 2015 ett nytt konfirmationsalternativ: – Höstlovsläger 
på Malta med konfirmation i april 2016. Lägret blev snabbt som fulltecknat. Såväl 
konfirmander, ungdomsledare som anställda medarbetare ansåg lägeralternativet som lyckat. 
Lägerkostnaden för detta läger redovisades under 2015. Under läsåret 2015/2016 
genomfördes för fjärde året ett Frankrike-läger under påsklovet, med gott deltagarantal. 
Vårterminsläsningsgruppen, som med en långhelgsresa i maj till Rom erbjöds för fjärde året . 
Liksom tidigare år var gruppen uppskattad  
 
Liksom tidigare år genomfördes tre sommarläger varav ett dagläger på Grönsta. De två 
sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna Marielund på Ekerö och Follökna i 
Södermanland. Konfirmandlägren leds av präst, församlingspedagog samt ytterligare en 
vuxen ledare med motsvarande kompetens. Ett antal ungdomsledare är också med i 
ledarteamen på lägren.  Sommarlägren var även 2016 populära konfirmationsalternativ. 
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Förskolan 
I kyrkans förskola var, 2016, 10 personer varit anställda på motsvarande 11,4 heltidstjänster, 
varav 1 förskolechef. Grunden för förskolans verksamhet är respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. Målet är att utifrån varje barns behov ge lärande och stöd. 
Förskolorna arbetar enligt läroplan för förskolan. 
 
Förskoleverksamheten 
Under 2016 har kyrkorådet, som huvudman för förskolan, fortsatt att ägna en stor del av sitt 
arbete till att följa upp förskoleverksamheten. Målet är att Lidingö församlings förskolor är 
utformad så att de är anpassade till småbarnsföräldrars behov, att ha en förskola av hög 
kvalitet och som är öppen för alla familjer med förskolebarn. Förskolorna Kvarnen och 
Prästkragen var 2016, helt anpassade till de krav Lidingö Stad ställer för att erhålla hel 
barnomsorgspeng, dvs. helårsöppna för barn mellan 1 och 6 år, minst kl.7.30 - 17.00 varje 
vardag, med beredskap till ökat öppethållande utifrån föräldrarnas behov. Bodals kyrkas 
förskola är fortfarande en deltidsförskola, då lokalerna är för små för att man där ska kunna 
bedriva heldagsverksamhet. 
 
Alla förskolegrupper har en veckorytm med fasta aktiviteter: ”klassrummet” tre gånger/vecka 
ute eller inne, Skogen en gång i veckan, fysiska aktiviteter en gång i veckan. Varje dag hålls 
avdelningssamlingar. Som exempel på övriga aktiviteter kan nämnas musik och sång, besök 
på bibliotek, bakning och experiment. Kyrkoårets högtider uppmärksammas, liksom andra 
traditioner som födelsedagar och förskolans dag. På Prästkragens förskola anställdes våren 
2014 en ”äventyrspedagog” vilket resulterat i att teman kring naturvetenskap och matematik 
lyfts fram. Vid Bodals förskola arbetar man främst enligt Maria Montessoris pedagogik 
Kyrkans förskola medverkar i gudstjänster i alla församlingens kyrkor. Inför gudstjänsterna 
på söndagarna övar förskolorna sånger och psalmer med församlingens musiker. Arbetslagets 
präster besöker förskolegrupperna för samtal om gudstjänstens tema. Förskolebarnen kan på 
så sätt vara förebilder för alla barn som firar gudstjänst. 
 
Såväl Kvarnens förskola, med en avdelning med 15 barn i åldrarna 2-5 år som Bodals 
deltidsförskola med möjlighet att ta emot 15 barn, har haft fulla barngrupper under 2016. 
 
Förskolan Prästkragen, Brevik består av två avdelningar, en småbarnsavdelning med 12 barn i 
åldern 1-2 år, och en syskonavdelning med 14 barn i åldrarna 3-5 år. Tyvärr har barnantalet 
vid Prästkragen under 2016 varit vikande. Orsaken har varit stor personalomsättning. 
 
Betydande budgetunderskott för förskoleverksamheten 
Budgetunderskottet för förskoleverksamheten har under år 2016 varit betydande. Orsaken är 
främst svårigheten att rekrytera personal. Under hela våren och sommaren var två 
heltidstjänster som förskollärare bemannade med personal från bemanningsföretag då det 
saknades kompetenta sökande till tjänsterna. Förskolorna har haft stort behov av vikarier 
under året, vilket inte varit budgeterat. En annan orsak är att löneökningarna, med ett 
nationellt avtalat extra påslag för förskollärare, är högre än budgeterat. Barnomsorgspengen, 
intäkterna, följer inte med i de ökande kostnaderna av löner och material. 
 
Det stora budgetunderskottet, i kombination med svårigheter att rekrytera personal, gjorde att 
Kyrkorådet, i samband med 2017-årsbudgetarbete, beslutade att se över möjligheterna för 
Lidingöförsamling att fortsätta bedriva förskoleverksamhet. Ett förslag till beslut om 
avveckling av förskoleverksamheten togs fram under hösten, men bordlades till 2017. 
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Vuxenverksamhet 
Forum för kritiskt tänkande 
Efter sju år verkar tyvärr ”Forum för kritiskt tänkande” ha spelat ut sin roll som Lidingö 
församlings teologiska mötesplats. Liksom tidigare år har Forumet hållits tre kvällar per 
termin. Kvällarna är fristående och ingen anmälan behövs men för varje termin finns ett 
sammanhängande tema. Deltagarantalet har under 2016 endast varit omkring 5-10 personer 
vid varje kväll, jämfört med15-20 personer per tillfälle tidigare år. Den krets som tidigare år 
har deltagit i Forumen, verkar nu ha blivit för gamla, och går inte längre ut på kvällstid. Nya 
deltagare har inte anslutit sig. Verksamheten kommer att utvärderas och ses över under 2017. 
 
Meditation 
Meditation utövas, sedan mer än 10 år, de allra flesta torsdagskvällar under terminerna i 
Bodals kyrka. Metoden som används är kristen djupmeditation enligt za zen. ”Att sitta sig till 
stillhet”, vaken och uppmärksam hållning kombinerat med ergonomisk sittställning på 
sluttande underlag. Alla är välkomna att öva meditation oavsett tro och livsåskådning. Att 
meditera tillsammans i grupp kan inspirera deltagarna att öva även i sin ensamhet. Den kan 
också leda till ökad självkännedom. Efter meditationen serveras te och skorpor och deltagarna 
umgås och samtalar med varandra vilket också bidrar till gemenskap i gruppen. Meditationen 
är alltså både en social och individuell aktivitet, den kan vara en väg till andlig fördjupning 
och användas som stresshantering. Den leds av en av församlingens komministrar. Deltagarna 
har varit i blandade åldrar och av olika kön, antalet har varierat mellan Omkring 20 personer 
deltar regelbundet vid meditationerna, vilket är en stor ökning sedan förra året. 
 
Pilgrimsvandring 
Vid två tillfällen under våren 2016 har det erbjudits pilgrimsvandringar. En av vårens 
vandringar var på Lidingö, med temat Psaltaren 23. En majsöndag ägde vandringen rum på 
Norra Djurgården. En präst och diakon samarbetade kring denna vandring och då finns det 
möjlighet att fira mässa i naturen. Omkring 10 personer deltog vid respektive vandring. 
 
Tyvärr kunde inte någon pilgrimsvandring genomföras under hösten då en av diakontjänsterna 
och en prästtjänst var vakant. 
 
Retreater 
Församlingens fyra retreatdagar, två per termin, har ägt rum i Breviks kyrka då denna miljö 
inbjuder till stillhet och tystnad. Präst och personal inom diakon har genomfört dessa dagar. 
Det är en stor efterfrågan på retreater och de har i stort sett varit fulltecknade. Omkring 20 
personer ges möjlighet att delta i varje retreat. Dagarna innehåller meditation, bibelmeditation 
vid några tillfällen, vägledning, möjlighet till enskilt samtal, klassisk massage. 
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Diakoni 
Målet för Lidingö församlings diakonala verksamhet är att motverka ensamhet och isolering 
genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Genom diakonin vill 
Lidingö församling också ge stöd till de som hamnat i en utsatt livssituation samt stödja och 
uppmuntra människor att i egen kraft söka ändra sin situation. 
 
Diakonal verksamhet  
I Lidingö församling fanns 2016 3 diakontjänster på heltid. Efter flera år med vakanser var 
under våren 2016 alla tre heltidstjänsterna bemannade. Tyvärr blev en av tjänsterna återigen 
vakant under hösten 2016. Svårigheten att rekrytera personal inom diakonin är ett problem 
Lidingö församling delar med hela Svenska kyrkan. 
 
Mötesplatser för gemenskap 
En viktig del av församlingens diakoni är att skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap, 
nya möten och ett socialt sammanhang. Syftet med de olika mötesplatserna att erbjuda en 
öppen samlingsplats med gemenskap och samtal över en kopp kaffe och/eller ett gemensamt 
intresse, ibland kombinerat med ett program. 
 
Liksom tidigare år, samlade Café Bodal under våren 2016 en trogen skara besökare varje 
måndag i Bodals kyrka, Ungefär en gång i månaden erbjöds ett program. Syftet med caféet 
var att erbjuda en öppen samlingsplats med gemenskap och samtal över en kopp kaffe. På 
grund av vakansen inom diakoniteamet avvecklades Café Bodal hösten 2016. 
 
Kaffestugan i Kyrkallén som sedan starten 2012, drivs av personalen vid 
kyrkogårdsexpeditionen, är nu en väletablerad diakonal mötesplats. Kaffestugan är öppen 
måndagar kl 9-15. Kyrkogårdsexpeditonens personal bakar själva. Många av dem som under 
åren besökt Café Bodal fann sig nu tillrätta i Kaffestugan i Kyrkallén.  Varje måndag har 
mellan 15 och 20 personer kommit, de flesta har blivit stamgäster. Många kombinerar en 
stunds samtal och gemenskap med promenad och besök vid en grav. Andra kommer för 
gemenskapen. Någon måndag varje månad ordnas ett gemensamt program. Intäkterna från 
Kaffestugan har skänkts till gemenskapsaktiviteter för de ensamkommande flyktingpojkarna 
på ”Vårljus”. 
 
Kaffe med Hopp i Brevik är en lunchgemenskap med avslutande andakt på onsdagar som 
startade 2015 och har fortsatt under 2016 med uppehåll under sommaren. Intresset för denna 
mötesplats har ökat under hösten och nu samlas 15-20 deltagare på onsdagarna i Brevik. 
 
Under sommaren 2016 ersattes Café Bodal och Kaffe med hopp av ett Trädgårdskafé i Bodals 
kyrka. Trädgårdscafé är ett helt nytt projekt för 2016 initierat och drivet av diakonin. Det 
består av två delar – dels pallkrageodlingar av blommor, kryddor och grönsaker utanför S:ta 
Annagården och i trädgården vid Bodals kyrka, dels en caféverksamhet på tisdag eftermiddag 
från midsommar fram till augusti månads slut. De grönsaker som odlas används i 
verksamheten och blommorna används bl a till att smycka altaret. 
 
Varannan torsdagkväll under samma period bjöd församlingen in till BBQ på Bodalsberget. 
Korvgrillning, samvaro, musik, samtal och avslutande andakt, oftast med musikinslag, gjorde 
BBQ-kvällarna till en mycket omtyckt och välbesökt träffpunkt. 
Sommarverksamheten avslutades med Kräftskiva på Bodalsberget den 1 september. 
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En sommarutflykt arrangerades i juni. Färden i år gick till Åkersberga, med bland annat 
guidning i Östra Ryds kyrka samt lunch i Åkersberga Kyrkcentrum. 
 
En ny form av mötesplats startades inom diakoniverksamheten under 2016. Det är 
Pysselkvällar i samband med kyrkoårets högtider. Kvällarna har varit riktade till alla ådrar, 
barn som vuxna. Glädjande är att så många familjer deltagit tillsammans. Vid Allhelgona 
helgen arrangerades kranstillverkning. Församlingsbor i olika åldrar träffades, samtalade och 
gjorde gravdekorationer. 
I början av december samlades ett åttiotal personer i alla åldrar till Julpyssel med 
blomdekorationer. Bodals kyrka sjöd av liv när färgen forsade, glittret glänste och det gjordes 
blomsterdekorationer av alla möjliga slag. Pysselkvällarna har varit mycket uppskattade. 
 
Stickcafé med eftertanke, som startade hösten 2014, har fortsatt i Bodals kyrka hela 2016. En 
kväll varannan vecka, samtalar deltagarna och knyter nya kontakter, samtidigt som man 
stickar eller broderar.. Det erbjuds möjlighet till eftertanke genom läsning från en bok där 
man delar tankar med varandra kring texten. Kvällen avslutas genom att gruppen lyssnar på 
musik i tystnad i cirka tjugo minuter. Verksamheten leds av diakon och en ideell medarbetare. 
De flesta deltagarna kommer regelbundet och några vid enstaka tillfällen. 
 
Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls ”Au pair-café” Under 2016 har de varit 
i Bodals respektive Breviks kyrka. Församlingskuratorn ansvarar för au-pair-verksamheten. 
De senaste åren har antalet au-pairer som regelbundet kommit till caféet minskat. En handfull 
au-pairer med olika nationalitet har regelbundet kommit till caféet, mot omkring 20 när 
verksamheten startade för snart 20 år sedan. Anledningen är att au-pairer nu skapar sina egna 
träffpunkter och nätverk via sociala medier, som ju inte existerade när verksamheten startade. 
För deltagarna är caféet alltjämt en viktig träffpunkt i en ny och ofta främmande miljö. 
 
Gubbröra, som startade hösten 2015 som ett frukostmöte med män som målgrupp, har fortsatt 
att vara uppskattat hela 2016. En torsdag i månaden bjuder församlingens diakoni in till 
frukost med gubbröra som stående inslag på menyn och ett spännande föredrag eller samtal.  
 
Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester där grötfesten, höstfesten och 
adventslunchen hör till höjdpunkterna. Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons 
dag har också i år hört till årets stora diakonala mötesplatser, även detta år i samlingslokalen 
”Viken”. Julafton 2016 återupptogs, efter ett par års vilande, Jullunchen efter Barnens julbön, 
den här gången i Bodals kyrka. Att få möjlighet att dela en gemensam måltid under julhelgen 
betyder mycket. Ett 50-tal personer kom till årets jullunch. Det är en viktig 
diakonalverksamhet. Målet är att jullunch på julafton skall prioriteras inom diakonin. 
 
Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas 
regelbundet under terminerna. Sorgegrupperna leds av en av församlingens präster. Under 
2016 har en sorgegrupp samlats dagtid under våren i Bodals kyrka. Höstens sorgegrupper 
träffades som på våren dagtid i Bodals kyrka men även en grupp kvällstid i Kyrkallén. Tyvärr 
har deltagarantalet varit lågt, endast 6 deltagare per grupp. 
 
Stödjande samtal, besök och ekonomiskt bistånd 
En stor del av diakoniteamets arbete utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt 
hjälp och stöd till människor i deras kontakt med olika myndigheter. Syftet är att vara ett stöd 
och till hjälp att bryta en kortare eller längre period i olika typer av utsatthet.  
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Behov av ekonomiskt bistånd, förekom 2016, precis som tidigare år, även på Lidingö. Den 
”relativa fattigdomsgränsen” – där enskildas och familjers ekonomiska standard avviker i 
betydande grad från vad som är vanligt och accepterat i den omedelbara omgivningen – ligger 
högre i Lidingö än många andra delar av Stockholmsområdet. Men också här finns reell 
utsatthet och fattigdom. Förutom församlingens eget stöd och kollektkonto, har andra 
stiftelser och ekonomiska föreningar tagits i anspråk för ansökningar gällande ekonomisk 
hjälp.  
 
Diakoniteamet hjälper människor i en ekonomiskt problematisk situation att få det 
samhällsstöd de har rätt till, hjälper till med ansökningar till olika fonder, ekonomiska 
föreningar och stiftelser samt förmedlar tillfälligt ekonomiskt bistånd ur församlingens egna 
diakonala medel. Målet är att i möjligaste mån få till stånd en varaktig förändring. 
 
 
Diakonalt samarbete 
Lidingö församling samverkar nära med Lidingö Stad. En präst deltar i POSOM-arbetet, och 
en av diakonerna i en samverkansgrupp rörande kvinnomisshandel. Diakonerna samarbetar 
nära med handläggare inom socialtjänsten. 
 
Sedan flera år tillbaka har en diakon ett samarbete med socialpsykiatrin och främst 
träfflokalen Freja. Freja är en mötesplats för den som lider av psykisk ohälsa. Deltagarna och 
personalen på Freja inbjuds till en retreatdag i Bodals kyrka i början av året. Diakonen äter 
regelbundet lunch på Freja för att etablera kontakter och detta leder till spontana samtal om 
tro och kyrka. Vidare har diakonerna haft kontakt med ”Vårljus” – de boenden för 
ensamkommande flyktingbarn, som finns i Lidingö.  
 
Liksom tidigare år har AA, Anonyma Alkoholister, hyrt Bodals kyrkas församlingslokaler. Tre 
gånger i veckan, året runt, hålls AA-möten i Bodals kyrka. 
 
 
Ideella medarbetare 
Lidingö församling har ett stort antal ideella medarbetare. Utan deras insats skulle 
församlingen inte ha den rikedom i gemenskap och verksamhet som varit så tydlig. Som ett 
tack för allas insats bjöds de ideella medarbetarna på ”vårmiddag” på S:ta Annagården samt 
fick en bok som julgåva. En av församlingens diakoner har i sin tjänst ett särskilt ansvar för 
att utveckla och rekrytera ideella medarbetare. Glädjande för 2016 är att arbetet med att 
engagera ideella medarbetare tagit fart igen. Det var tack vare att teamet med medarbetare 
inom diakonin var fulltaligt under våren och sommaren 2016. 
 
I Breviks kyrka leds den Ekumeniska bönegruppen av ideella medarbetare. Gruppen träffas 
varje onsdag förmiddag för bön, sång och samtal. Till gruppens verksamhet hör att bibehålla 
firandet av Annandag pingst. Tillsammans med församlingens anställda bjöd gruppen in till 
en gudstjänst kl 11.00 denna dag. 
 
I Lidingö församling har av tradition funnits flera föreningar ledda av ideella medarbetare. 
På S:ta Annagården. träffas Norra Lidingö kyrkliga syförening och i Breviks kyrka träffas 
Södra kyrkokretsen. Dessa föreningar har under 2016 bedrivit programverksamhet, vilket är 
mycket betydelsefull för församlingen som helhet. Lidingö församling har under 2016 gett 
ekonomiska bidrag till de fristående föreningarnas utflykt. 
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Mission 
Lidingö församling vill med sin missionsverksamhet verka för en positiv bild av Lidingö 
församling hos dem som inte redan har en personlig relation till Lidingö församling. Här är 
Hemsidan och Kyrkonytt viktiga redskap. Under året har 3 heltidstjänster funnits för 
information, kommunikation och mission i församlingen. 

Informationsverksamhet  
Den stora satsningen inom kommunikationen under 2016, har varit att tillsammans med en 
webbyrå, arbeta fram en ny webbplattform. Den gamla hemsidan hade inte uppdaterats, och 
det bakomliggande innehållshanteringssystemet, liksom hela designen hade blivit föråldrad. I 
maj 2016 var den nya plattformen klar för lansering. Webbplattformen är anpassad i form och 
storlek, inte bara för en datorskärm utan är anpassad för att vara användarvänlig även för 
mobiltelefoner och läsplattor. Ett stort arbete har varit urvalet av bilder till webbplattformen. 
Målet är att hela webbplattformen ska spegla den kyrkosyn som är Lidingö församlings. Att 
Lidingö församling ”är alla som bor och vistas och tillhör Svenska kyrkan i Lidingö stad”. 
Den som söker information om Lidingö församling ska uppleva att här möter vi varandra och 
här möter vi tillsammans Gud. Sökfält och menyrader har utformats utifrån det man vet, 
utifrån de medlemsundersökningar som gjorts på nationell nivå, att kyrkotillhöriga mest 
efterfrågar från sin församling. 
 
Utvecklingen med Kyrkonytt som ett verktyg att nå de grupper av kyrkotillhöriga som är mest 
benägna att gå ur Svenska kyrkan, har fortsatt även 2016. Syftet med de fyra redaktionella 
nummer av tidningen som publicerats har varit att skapa en relation och fördjupad kontakt 
mellan församlingen som organisation och de boende på Lidingö. Två nummer av kyrkonytt 
var i form av verksamhetsfoldrar, vår och höst. Målet med foldrarna är att ge en samlad bild 
av församlingens verksamhet och tjänster till alla som bor och vistats på Lidingö. Foldrarna 
fungerar även som en telefonkatalog. Dessutom har ett kortare nummer av kyrkonytt 
publicerats. De vykort med hälsning och program inför allhelgona helgenrespektive julhelgen 
som även 2016 distribuerades till samtliga hushåll, är den andra kommunikationskanalen att 
nå så många lidingöbor som möjligt. Utskicket fick stöd av hel- och halvsidesannonser i 
Lidingö Tidning, Mitt i Lidingö och information på församlingens och Stockholms stifts 
webbplatser. 
 
Arbetet med att göra församlingen synlig i Lidingö tidning på ett positivt sätt har gjorts av 
församlingens kommunikatörer. De rutiner för pressmeddelanden som togs fram 2011 har 
under 2016 fått mycket gott resultat. Så gott som alla pressmeddelanden har resulterat i allt 
från små notiser till helsidesreportage. Syftet att med pressmeddelanden skapa en positiv bild 
av Lidingö församling har uppnåtts. 
 
En av Lidingö församlings kommunikationsstrategier var 2016, som tidigare år, personlig 
målgruppsrelaterad kommunikation. Målet är att skapa en personlig kontakt med de 
medlemmar som inte så ofta själva söker sig till församlingens verksamheter men även för att 
fördjupa kontakten mellan kyrkotillhöriga och församlingen vid speciella tillfällen. Alla 
nyinflyttade får, till exempel kan nämnas ett personligt välkomstpaket. Den som tas emot som 
tillhörig Lidingö församling får ett personligt brev och en välkomstgåva. Andra 
medlemskommunikationssatsningar under 2016 var, liksom tidigare år, inbjudan till 
”Föredrag på S:ta Annagården” vilka varje termin skickas som direktmarknadsföring till 1500 
kyrkotillhöriga. 
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Föredrag på S:ta Anna  
Serien med ”Föredrag på S:ta Annagården” som startade i februari 2010 är nu väl etablerat. 
Tre föredrag under ett gemensamt tema har varit formen för såväl våren som hösten 2016. 
Varje föredrag har hållits av en ny, inbjuden talare. Målet har varit att skapa en kulturell 
mötesplats där kristen tro presenteras av välkända talare utifrån varje talares eget perspektiv. 
En av församlingens präster har varit samtalsledare och man har kunnat ställa frågor till 
föredragshållaren. Tanken, att genom föredragen skapa en mötesplats med församlingen för 
personer som kanske inte så ofta kommer till en gudstjänst men som är intresserade av 
andlighet och kultur har uppnåtts. Även 2016 har omkring hundra personer kommit till varje 
föredrag. Målen med verksamheten har nåtts över förväntan. En stor kommunikationssatsning 
med personliga inbjudningar och stora annonser i Lidingö tidning har gjort detta möjligt. 
 
Samarbetet mellan Lidingö församling och Lidingö FN-förening fortsatte även 2016. Inför 
FN-dagen bjöds Anders Kompass in som talare inom ramen för Föredrag på S:ta Annagården. 
 
Film och existens 
Församlingens verksamhet ”Film och existens” har fortsatt under 2016. Två söndagar per 
termin har det visats filmer som berör olika teologiska teman och existentiella 
frågeställningar. Varje termins filmer hålls samman av ett gemensamt tema. En av 
församlingens präster leder filmkvällarna och de efterföljande samtalen. Film och Existens 
har varit välbesökt, med ca 25 besökare per gång. Av dessa har 12-15 personer stannat kvar 
för gemensamt samtal efter filmen.  
 
Ekumenisk samverkan 
Med anledning av den internationella kvinnodagen hölls 2016 en ekumenisk bönegudstjänst 
för kvinnor i Ansgars kyrkan. En av församlingens diakoner samordnade planeringsgruppen 
med deltagare från olika samfund.  
 
Församlingens medverkan vid Lidingöloppet 
Det goda och mångåriga samarbetet mellan Lidingö församling och Lidingöloppet fortsatte 
under 2016. Lidingöloppets invigningsgudstjänst med efterföljande buffé hölls i Lidingö 
kyrka i samarbete mellan församlingen och Lidingöloppet. S:ta Annagården stod under 
Lidingöloppshelgen som vanligt helt till Lidingöloppets förfogande. I utbyte fick Lidingö 
församling fritt förfoga över ett tält på Grönsta Gärde. Liksom tidigare år var samarbetet 
ömsesidigt uppskattat och betydelsefullt. 



25 
 

Fastigheter 
Av församlingens totalt ca 10 stycken fastigheter har under 2016 gjorts en del mindre och 
större underhållsarbeten. De tre största renoveringarna är på Grönsta prästgård, Breviks – och 
Bodals kyrkor. 

På Grönsta prästgård har den stora balkongen ned mot vattnet renoverats samt tillhörande 
övre väggparti. Breviks kyrka har PCB saneringen av närliggande mark till delar av 
fastigheten som var utsatt av PCB utfallet från fönsterkittet slutförts och återuppbyggnaden av 
markområdet blev klart. Den stora vattenskadan som den läckande diskmaskinen förorsakade 
i köket i Bodals kyrka är åtgärdat.  
 

Administration 
På administrationen arbetar totalt 4,5 helårstjänster inklusive en administrativ chef. 
 
Administrationsverksamheten  
I början av året övergick församlingens växeltelefoni till Stockholms stifts gemensamma 
växel i syfte att frigöra tid, öka servicegraden och tillgängligheten samt att reducera 
sårbarheten vid sjukdom eller annan frånvaro. Under året har församlingen köpt in ett 
webbaserat system för avtalshantering, i syfte att förenkla, effektivisera och säkerställa 
administrationen av församlingens avtal. Administrationen har under året arbetat med att öka 
redundansen i de arbetsuppgifter som utförs vid administrationen. Ett prioriterat arbetsområde 
där redundans har skapats är kyrkobokföring. Under det gångna året har två medarbetare 
blivit certifierade i kyrkobokföring och är varandras back-up vid sjukdom eller semester. 
Administrationen har under året startat upp arbetet med att planera Kyrkovalet 2017. 
 
 
Begravningsverksamheten 
På kyrkogården och med fastigheter arbetar totalt 10,25 helårstjänster samt 7 säsongstjänster 
varav 1 kyrkogårds- och fastighetschef samt 1 förman. 
 
Verksamheten styrs av begravningslagen. Detta innebär bland annat att församlingen är 
skyldig att tillhandahålla gravplats för alla folkbokförda inom församlingens gränser – oavsett 
trosinriktning. Begravningslagen ger också en viss myndighetsutövning och då ingår att 
verksamheten ska bistå med medling ifall oenighet skulle uppstå i samband med gravsättning. 
Kyrkogården ska bevaras och skötas för kommande generationer och den ska vara en plats för 
kontemplation, eftertanke, rekreation och lugn. 
 
I början av mars har hela arbetsstyrkan gjort en studieresa till Italien och Rom. Där besöktes 
många av Roms kulturella platser bland annat en kyrkogård och de underjordiska 
katakomberna. Resan var mycket uppskattad dels på grund av den erfarne guiden samt det väl 
valda programmet. Under 2016 har det arbetats med att utveckla lagandan, strukturer och 
rutiner för både tillsvidare- och säsongsanställd personal. Genom att bland annat i högre grad 
planera eftermiddagar tydligare och att arbeta med arbetsvariation i arbetslaget. På Alla 
helgons dag arbetade många med att hjälpa besökare att hitta gravplatser, tända ljus och sälja 
ljus till självkostnadspris under större delen av dagen. I Kaffestugan på Kyrkallén serverade 
frusna besökare hembakat bröd med varmt kaffe eller the och om någon hade en 
gravrättsfråga fick de även hjälp med detta. Under 2016 har kyrkogårdsexpeditionen bokat 
gravvisningar, gravsättningar, tagits emot besökare och fört gravbok på ett välordnat sätt.  
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Under våren har arbetet med att byta gamla tujahäckar mot idegran fortsatt på den gamla 
delen av kyrkogården För ogräsbekämpning har det leasats en maskin som tillverkar hetvatten 
för att användas på bland annat grusgångar. Under hösten har flera stora träd på den gamla 
delen av kyrkogården tagits ned och ersatts med nya. Ett planerat underhållsarbete som vi 
även under 2017 kommer att fortsätta med. 
 
I maj månad var det äntligen färdigbyggt med det nya garaget som innehåller verkstad och 
utrymme för till exempel grävmaskin och lastmaskin. Samtidigt har området runt det nya 
garaget strukturerats upp så att det är en bättre ordning. Kontroller av gravstenar sker 
regelbundet enligt de framtagna riktlinjerna för gravstensäkerhet på kyrkogården. 
 
Serviceverksamheten 
Församlingen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötselavtal. Totalt hade vi under året 3500 
stycken betalande gravskötsel och 350 stycken avräkningsavtal. Vi tillhandahåller en 
gravskötselbroschyr med prislista där vi erbjuder alla våra tjänster. 
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Statistiska uppgifter avseende kyrkotillhörighet 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Lidingö stad 46 853 invånare (46 302 2015/2016) enligt 
preliminär rapport från SCB och 2016-12-31 hade Lidingö församling 30 339 kyrkotillhöriga 
 (30 819 2015). Antalet kyrkotillhöriga utgör alltså 64,7 % (66,6 % 2015) av öns innevånare. 
 
 
Inträden och utträden 
När det gäller aktiva inträden för vuxna personer ser siffrorna ut på följande sätt sedan 2007: 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2015 

29 34 24 26 23 16 28 22 28 39 2 002 8 766 
 
Sedan 2007 har antalet utträden fördelat sig på nedanstående sätt över åren: 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2015 
177 154 190 182 164 156 198 170 162 295 7 812 48 685 

 
 
 
Uppgifter om dop gällande barn födda 2016 
Eftersom frågan om dop sällan kommer upp i familjekretsen förrän barnet närmar sig 6 
månaders ålder, är det idag svårt att bedöma utfallet för barnen födda 2016. En undersökning 
av barnen födda 2015 är dock möjlig. 
 
Motsvarande siffror för barn födda 2014 i rött. 
 
Antal barn födda 2015 boende i Lidingö stad 2016-12-31  2015 2014 
enligt preliminär uppgift från SCB  531 492 
Antal barn i vårt tillhörighetsregister d v s både tillhöriga och    
antecknade födda 2015 här hos oss nu 2017-04-12:  243 247 
Antal /ännu/ inte tillhöriga Sv. Kyrkan   288 218 
d.v.s. fortfarande s.k. "antecknade" utgör  54 % 44,3 % 
    
Antal döpta av dessa 243 barn   243 242 
vilket utgör  100 % 50,2 % 
Antal döpta i annan kristen kyrkas ordning   0 2 
vilket utgör  0 % 0,04 % 
Antal ännu inte döpta men tillhöriga genom meddelande av 
förälder/rar  0 3 
vilket utgör  0 % 0,06 % 
    
    
 
Det är svårt att dra några konkreta slutsatser av ovanstående siffror, men vi fortsätter att aktivt 
ta kontakt med nyblivna föräldrar genom att skicka en inbjudan och en broschyr ”Inbjudan till 
dop” till alla kyrkotillhöriga som fått barn. I den berättar vi lite om dopet och informerar om 
reglerna för tillhörighet i Svenska kyrkan. 
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Statistiska uppgifter avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
 
 
HUVUDGUDSTJÄNSTER 
 
Totalt vid huvudgudstjänst  

  2014 2015 2016 2015 2015 
Antal huvudgudstjänster 136 128 127 7269 4203 930 

” besökare 8 368 7 134 7400 446 623 91 074 
” besökare/gudstjänst 62 56 58 61 46 

 
 
Högmässor 
 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal högmässor 53 46 49 47 69 

” besökare 3 331 2 693 2 848 2 740 3851 
” nattvardsgäster 2 090 1 872 1 911 1 951 2667 
” besökare/gudstjänst 63 59 58 58 59 
” nattvardsgäster/gudstjänst 39 41 39 42 43 

 
 
 
Högmässogudstjänster (gudstjänst utan nattvard) 
 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal högmässogudstjänster 1 1 - - 4 

” besökare 41 31 - - 91 
” besökare/gudstjänst 41 31 - - 23 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal högmässogudstjänster 2 1 - - 2 

” besökare 291 78 - - 187 
” besökare/gudstjänst 146 78 - - 93 

 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal högmässogudstjänster 4 7 4 3 2 

” besökare 539 716 608 285 135 
” besökare/gudstjänst 135 102 152 95 67 

 
Högmässogudstjänst firas bland annat 1 i Advent och Juldagen. 
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Söndagsmässor (enklare gudstjänst med nattvard) 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal söndagsmässor 16 21 18 17 16 

” besökare 729 796 822 721 727 
” nattvardsgäster 501 587 489 518 469 
” besökare/gudstjänst 46 38 46 42 45 
” nattvardsgäster/gudstjänst 31 28 27 30 29 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal söndagsmässor 12 13 21 19 - 

” besökare 829 751 1303 1 154 - 
” nattvardsgäster 599 589 1007 912 - 
” besökare/gudstjänst 69 58 62 61 - 
” nattvardsgäster/gudstjänst 50 45 48 48 - 

 
 
Söndagsgudstjänster (enklare gudstjänst utan nattvard) 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal söndagsgudstjänster 25 21 19 9 2 

” besökare 1 079 1 003 936 337 38 
” besökare/gudstjänst 43 48 49 37 19 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal söndagsgudstjänster 15 15 12 19 16 

” besökare 1 061 1 106 887 832 1306 
” besökare/gudstjänst 71 74 74 44 82 

 
 
 
Gudstjänster med stora och små (GSS) 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal GSS 2 - 1 2 1 

” besökare 162 - 78 61 33 
” besökare/gudstjänst 81 - 78 31 33 

 
 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal GSS 6 8 8 8 9 

” besökare 713 811 811 653 723 
” besökare/gudstjänst 119 101 101 82 80 
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ANDRA GUDSTJÄNSTER 

Totalt vid andra gudstjänster 
 

  2014 2015 2016 2015 2015 
Antal gudstjänster 234 180 201 21 719 179 424 

” besökare 11 366 8 599 7366 758 743 5 812 644 
” besökare/gudstjänst 49 48 37 35 32 

 
 
Tema- och veckomässor (mindre gudstjänster med nattvard) 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal mässor 2 2 3 3 16 

” besökare 83 84 106 152 232 
” nattvardsgäster 78 69 83 132 201 
” besökare/gudstjänst 42 42 35 51 14 
” nattvardsgäster/gudstjänst 39 35 28 44 12 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal mässor 7 7 4 3 3 

” besökare 359 356 206 180 151 
” nattvardsgäster 291 319 152 123 109 
” besökare/gudstjänst 51 51 52 60 50 
” nattvardsgäster/gudstjänst 42 46 38 41 36 

 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal mässor 2 4 10 10 6 

” besökare 162 347 509 361 344 
” nattvardsgäster 117 288 396 256 264 
” besökare/gudstjänst 81 87 51 36 57 
” nattvardsgäster/gudstjänst 59 72 40 26 53 

 
Häri ingår t.ex. morgon- och kvällsmässor, mässor på askonsdag, skärtorsdag, påsknatt, julnatt, 
gospelmässor. 
 
Tema- och veckogudstjänster 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal gudstjänster 27 24 28 40 33 

” besökare 297 319 333 615 442 
” besökare/gudstjänst 11 13 12 15 13 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal gudstjänster 9 8 7 6 3 

” besökare 691 727 566 585 328 
” besökare/gudstjänst 77 91 81 98 109 
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Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal gudstjänster 14 16 18 18 18 

” besökare 1 107 1 117 1 366 1 238 1300 
” besökare/gudstjänst 79 70 76 69 72 

 
 
Häri ingår t.ex jul- och nyårsbön, passions- och kvällsandakt, vardagsgudstjänster. 
Sinnesrogudstjänsterna firades fyra gånger 2016 med i genomsnitt 35 besökare/gudstjänst (35 
besökare/gudstjänst 2015). Minnesgudstjänsten ”Ljusets gudstjänst” förrättades tio gånger 
under året med i genomsnitt 27 besökare/gudstjänst (32 besökare/gudstjänst 2015). 
 
 
Andra offentliga gudstjänster 

  2014 2015 2016 2015 2015 
Antal Gudstjänster 49 26 28   

” Besökare 849 366 1274   
” besökare/gudstjänst 17 14 45 38 45 

 
Under denna rubrik ingår gudstjänster och andakter på sjukhem, servicehus och på Hustegaholm. 
 
 
 
Ej offentliga gudstjänster (icke i pressen eller på andra offentliga anslagstavlor kungjorda 
gudstjänster och andakter) 
 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal Gudstjänster 14 15 16 8 7 

” Besökare 595 525 702 340 276 
” besökare/gudstjänst 43 35 44 43 39 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal Gudstjänster 22 19 9 1 2 

” Besökare 1 531 660 1 579 185 643 
” besökare/gudstjänst 70 35 175 185 321 

 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal Gudstjänster 11 20 14 5 4 

” Besökare 469 1 216 945 207 293 
” besökare/gudstjänst 43 61 68 41 73 

 
 
Under denna rubrik ingår t.ex. skol- och förskoleandakter vid påsk- och adventstid samt 
skolavslutningar. 
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Musikgudstjänster  
  

  2014 2015 2016 2015 2015 
Antal gudstjänster 31 28 12   

” besökare 3 683 3 890 782   
” besökare/gudstjänst 119 139 65 94 93 

 
Tidigare har konserter redovisats under musikgudstjänster, men from nu (2016) redovisar vi 
musikgudstjänster för sig och konserter för sig. Därför skiljer sig siffrorna mot tidigare år. Utöver 
dessa förekommer ett flertal gudstjänster med musik, som finns med under andra rubriker: t.ex. 
högmässor, veckomässor. 
 
 
 
 
Konserter  
Konserter utan gudstjänstinslag, vilka under året var 34 st (8 st 2015, men då räknades en del 
konserter som musikgudstjänster därav den lägre siffran), samlade 5763 personer (1079 personer 
2015). Dessa är ej redovisade ovan bland musikgudstjänster. Medeltal besökare per konsert var 
169 (135 besökare 2015), 192 besökare i Stockholms stift 2015 och 161 besökare i hela landet 
2015). 
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KYRKLIGA HANDLINGAR 
 
Översikt över kyrkliga handlingar 
Bodals kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal dopgudstjänster 2 0 0 2 1 

” vigselgudstjänster 0 1 1 1 0 
” begravningsgudstjänster 1 4 2 0 2 

 
Breviks kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal dopgudstjänster 6 5 3 6 5 

” vigselgudstjänster 0 1 2 0 0 
” begravningsgudstjänster 8 11 4 9 2 

 
Lidingö kyrka 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal dopgudstjänster 210 206 213 208 208 

” vigselgudstjänster 48 40 55 50 67 
” begravningsgudstjänster 340 314 316 316 315 

 
Totalt 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal dopgudstjänster 219 211 218 216 214 

” vigselgudstjänster 48 42 64 51 67 
” begravningsgudstjänster 349 329 322 325 317 

 
Dessa kyrkliga handlingar har varit för både församlingsbor och icke församlingsbor.  
Här ingår även dop i hemmen. 
 
 
Dop 
272 personer, skrivna i Lidingö, har döpts under 2015 (257 döptes 2015). 
Av dessa 272 personer döptes 181 personer (195 personer 2015) i någon av våra kyrkor och 
15 personer (9 personer 2015) i hemmen på Lidingö - övriga 76 (53 personer 2015) på annan 
ort. 
 
Jämförelsetal 2016 för Lidingö församling av antalet födda = 58,2 % 
Jämförelsetal 2015 för Stockholms stift av antalet födda = 34,8 % 
Jämförelsetal 2015 för hela landet av antalet födda = 45,6 % 
 
 
Vigsel 
85 brudpar (86 par 2015). Av dessa vigdes 55 par, d.v.s. 65 % på Lidingö (47 % 2015), övriga på 
annan ort. 
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Begravning 
292 personer (305 personer 2015) kyrkobokförda på Lidingö, har begravts i Svenska kyrkans 
ordning. Av dessa hölls begravningsgudstjänst för 259 personer d.v.s. 89 % (89 % 2015) inom 
Lidingö församling, för övriga hölls begravningsgudstjänst på annan ort. 
 
Gällande begravningar för icke kyrkotillhöriga 
Generellt gäller att begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig inte hålls i Lidingö 
församling. Undantag kan beviljas av kyrkoherden efter samtal med anhöriga. En kostnad 
uttages då i enlighet med senaste beslut i kyrkofullmäktige. Ett litet antal begravningar av icke 
kyrkotillhöriga har ägt rum med hänvisning till pastorala skäl. Av de 292 personer som 
begravdes i Svenska kyrkans ordning i Lidingö församling begravdes 9 icke kyrkotillhöriga 
(12 icke kyrkotillhöriga 2015). 
 
 
Konfirmation 
I maj månad 2015 inbjöds via personligt brev ca 500 ungdomar, som var födda 2001. I april 
2017 var 421 ungdomar födda 2001 kyrkotillhöriga eller antecknade i Lidingö församling. 
 
251 ungdomar födda 2001 konfirmerades under 2016. 
Sammanlagt 239 personer (255 personer 2015), kyrkobokförda i församlingen, har 
konfirmerats. 
 
Av dessa 251 personer konfirmerades 81 personer d.v.s. 32 % (36 % 2015) i Lidingö, övriga på 
annan ort, oftast i samband med lägervistelse i regi av andra än Lidingö församling.  
 
Vid årsskiftet hade Lidingö 
421 kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar - 239 av dem är konfirmerade = 56,7 % 
 
Motsvarande siffror för 2015 var 63 %. 
 
Jämförelsetal 2015 för Stockholms stift (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 38 % 
Jämförelsetal 2015 för hela landet (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 43,2 % 
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