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Lidingö församling
Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad.

Lidingö församlings uppdrag och vision
Lidingö församlings uppdrag vilar på övertygelsen att Gud, människor och hela skapelsen
hör samman.
Lidingö församlings uppdrag är att skapa en miljö där allt fler människor i gemenskap ska
kunna och vilja möta Gud. Församlingen ska genom ord och handling arbeta för kärlek,
rättvisa och försoning, såsom detta kan förstås utifrån Bibelns vittnesbörd om Jesus Kristus
och utifrån kristen trostradition.
Detta uppdrag syftar till att bevara och öka framtidstron och bidra till människors mognad
och personliga utveckling så att alla kan känna delaktighet, gemenskap och glädje.
Lidingö församling ska därför:
• vara närvarande i människors vardag
• fira gudstjänst där vi kan möta Gud i en anda av närhet och gemenskap
• vara en mötesplats i glädje och sorg
• vara samtalspart om tro och livsåskådningar
• ge stöd åt svaga och utsatta
• verka för fred, rättvisa och hållbar utveckling

Omvärldsbeskrivning
Lidingö församling omfattar geografiskt Lidingö, åtta mindre öar kring Lidingö samt ögrupperna Fjäderholmarna och Storholmen. Lidingö församling sammanfaller med Lidingö
kommun. Till Lidingö kommer man via Lidingöbron. Det kan ibland vara svårt att ta sig
mellan de olika delarna av ön med allmänna kommunikationer eftersom de flesta busslinjer
är planerade efter den stora andelen utpendlare. (Av 20 944 förvärvsarbetande är 14 448 s.k.
utpendlare.) Bussnätet utgår från att trafikanterna ska ta sig till eller från Lidingö via Ropsten.
Samtliga siffror nedan är hämtade från Lidingö stads hemsida www.lidingo.se eller från den
statistiska sammanställning som Lidingö församling årligen redovisar till kyrkokansliet.

Befolkning och kyrkotillhöriga
Vid årsskiftet 2014/2015 hade Lidingö stad 45 509 invånare enligt preliminär rapport från
SCB. Av dessa var 2014-12-31 30.853 kyrkotillhöriga. Andelen kyrkotillhöriga utgör alltså
67,8 % av öns innevånare. Andelen kyrkotillhöriga minskar med omkring 2 % per år. Det
beror främst på att de som flyttar ut från Lidingö i högre grad är kyrkotillhöriga än de som
flyttar in. Endast omkring 50 % av de som flyttar till Lidingö är kyrkotillhöriga. Äldre generationer har högre grad av kyrkotillhörighet än yngre. Genom att fler kyrkotillhöriga dör
än de nyfödda döps, minskar också andelen kyrkotillhöriga. Medan befolkningen i Lidingö
totalt har ökat har antalet kyrkotillhöriga blivit färre. I snitt beräknas Lidingös totala folkmängd öka med 350 nya invånare per år de närmaste 10 åren. Det beror på nybyggnation,
främst på södra och centrala Lidingö.
Lidingö stad har en hög utbildningsnivå. 62 % av befolkningen i åldrarna 25-64 år har en
eftergymnasial utbildning (jfr 40 % i riket). Ytterligare 30 % har gymnasieutbildning. Medellivslängden är betydligt högre i Lidingö än i riket i stort. 8 604 personer uppges i Lidingö
stads statistik ha utländsk bakgrund. Av dessa kommer en stor grupp (850) från Finland. De
senaste åren har 300 personer kommit från Irak, vilket gör att irakierna nu är en av de större
grupperna med utländsk bakgrund i Lidingö stad.
Under några år efter millennieskiftet upplevde Lidingö stad en babyboom. De stora barnkullarna från 2004-2006 har nu börjat skolan. Det gör att de närmaste åren kommer antalet
möjliga konfirmander att öka med 50 %. Lidingö har dessutom generellt stor inflyttning av
barnfamiljer med barn upp till ungefär sju års ålder. Enligt Lidingö stads befolkningsprognoser
kommer det mönstret att hålla i sig även de närmaste 10 åren.
Antalet vuxna (19-64 år) väntas öka något de närmaste åren. Men eftersom andelen äldre
(över 65 år) ökar blir de vuxnas andel av totalbefolkningen mindre. De äldre (över 65 år)
blir allt fler, både räknat i antal och i andel av befolkningen. Enligt Lidingö stad finns idag
många ”yngre äldre” (65 – 74 år). Gruppen äldre i åldern 75 – 84 år beräknas öka från 2677
personer 2013 till 4070 personer 2023.
De kyrkotillhöriga har en stark tradition kring de kyrkliga handlingarna. 2014 döptes 58,9 %
av antalet födda. 55 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna konfirmerades 2014. I Lidingö
församling hölls 64 vigselgudstjänster och 322 begravningsgudstjänster under 2014.

Trender och tendenser
Människor föredrar att själva välja de delar man finner tilltalande från olika livsåskådningar
snarare än att bekänna sig till en viss religion. Religiösa ledare ses som livsåskådningsexperter
som man kan lyssna till när man själv behöver dem. Med utgångspunkt vad som känns rimligt
byggs utifrån de svar man får en personlig livsåskådning.
Människor väljer i ökad omfattning bort kollektiva lösningar och gör allt fler individuella val
i sin konsumtion av varor, tjänster och service. Människor vill kunna välja själva. Människor
har idag möjlighet att kommunicera och umgås med varandra på andra sätt än tidigare generationer. Sociala medier hör nu till vardagslivet för de flesta, oavsett ålder. Av detta följer en
ökad individualisering och privatisering av det som tidigare var offentliga och gemensamma
kulturmönster. För många är detta en positiv utveckling som svarar mot egna förväntningar,
för andra blir den ökade valfriheten en orsak till ensamhet och stress. Tillvaron upplevs som
splittrad där man har svårt att finna sin roll och att se en mening med sitt eget liv.
En trend som blir allt tydligare i människors livsåskådning är medvetenheten om att vi lever
i en gemensam värld där vi påverkar och påverkas av varandra. Inom kommunikationsteori
kallas den här trenden för LOHAS, Lifestyle Of Health and Sustainability. Det är en trend
som kännetecknas av personer med ett särskilt intresse för hållbarhet och hälsa. Det är medvetna personer och 30 % av alla svenskar beräknas ingå i denna kommunikativa målgrupp.
Att själva vilja bidra till en hållbar utveckling och att värna om mänskliga rättigheter för alla
är den första sidan och en synbar effekt av en ökad globalisering och ett mångkulturellt samhälle. Den andra sidan av ett mångkulturellt samhälle är ökad främlingsfientlighet i sökandet
efter en egen identitet.

Förväntningar på Lidingö församling
•
•
•
•
•
•

att Lidingö församling vårdar det kristna kulturarvet
att Lidingö församling vårdar den kyrkomusikaliska traditionen
att Lidingö församling erbjuder varierade gudstjänster
att Lidingö församling finns att tillgå vid familjehögtider
att Lidingö församling kan erbjuda samtal i livsåskådningsfrågor
att Lidingö församling skapar sammanhang präglade av helhet och lugn
för att i gemenskapen motverka stress och splittring

Utmaningar för Lidingö församling
• att möta nya generationers förhållningssätt till religion
• att möta det ökande antalet ungdomar i konfirmationsåldern
• att möta det ökande antalet äldre och de nya boende- och vårdformer för äldre
som nu växer fram inom Lidingö stad
• att ge möjlighet att vid livets högtider växa vidare i kristen tro
• att ge helhet och mening till människor som pressas av samhällsutvecklingen
• att ge människor möjlighet att vara ideell medarbetare i församlingen med olika
grad av ansvar och tidsåtgång
• att omsätta tro i handling när det gäller klimat och miljö
• att omsätta tro i handling för att synliggöra Lidingö församling som en del av
den världsvida kyrkan

Lidingö församlings pastorala program
För det pastorala programmet utgår vi ifrån den grundsyn som finns i kyrkoordningen, att
församlingen har en grundläggande uppgift som kan ses ur fyra perspektiv: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. I beskrivningen av de fyra
perspektiven, utgår vi ifrån att all verksamhet i Lidingö församling innehåller samtliga
perspektiv även om fördelningen dem emellan kan variera. Det finns exempelvis ett diakonalt
perspektiv i huvudgudstjänsten, ett gudstjänstperspektiv i konfirmandarbetet och kyrkomusiken
är missionerande samtidigt som den kan vara diakonal för den enskilde körmedlemmen.

Gudstjänstperspektiv
Målet för Lidingö församlings gudstjänstliv är att erbjuda en plats i tid och rum där vi möts
för att vara tillsammans med Gud och med varandra. Genom gudstjänsterna vill Lidingö
församling ge möjlighet för oss, att utifrån vår egen livssituation, ge uttryck för sambandet
mellan Gud och Guds mänsklighet. Därför är Lidingö församlings gudstjänstliv inte bara
gudstjänsterna i kyrkor och på äldreboenden. I så gott som all församlingsverksamhet finns
gudstjänstperspektivet med som en del av verksamheten.
Genom att fira gudstjänst vill Lidingö församling vara en samtalspart i tros- och livsåskådningsfrågor för människor i alla åldrar. Gudstjänstens mål är att förmedla övertygelsen att
Gud, varje människa och allt levande hör samman. Kyrkomusiken är av stor betydelse för att
förmedla och uttrycka samhörighet mellan människor och Gud.
Gudstjänster i Lidingö församling skall inbjuda till och möjliggöra delaktighet för alla åldrar.
Gudstjänstlivet tillhör Lidingö församling. Inte heller de kyrkliga handlingarna är en privat
angelägenhet, utan firas i ömsesidig respekt mellan församlingen och den enskilda familjen.
Inriktningsmål
• att fortsätta arbeta med gudstjänsternas utformning så att församlingens gudstjänstliv
upplevs angeläget för människor i alla åldrar
• att fortsätta arbeta med delaktigheten och det ideella engagemanget i gudstjänsterna
• att arbeta för att bekräfta och vidga den tro och längtan som finns hos dem som deltar
vid de kyrkliga handlingarna
• att vidareutveckla gudstjänsternas diakonala perspektiv
• att vidareutveckla musikens möjligheter att fördjupa det andliga livet

Diakonalt perspektiv
Målet för Lidingö församlings diakoni är att i ord och framförallt handling förmedla Jesu
budskap om kärlek och upprättelse samt vara ett personligt stöd och en personlig samtalspart
för människor i andlig och/eller social nöd. Diakonin ska ha en särskild vilja och beredskap
att möta människor i en utsatt situation och i första hand vara en hjälp till självhjälp. Diakoni
är en självklar följd av kristen tro. Diakoni är kärleksfullt möte människor emellan.

Inriktningsmål
• att vidareutveckla arbetet med strukturer för ideellt engagemang
• att fortsätta, med bibehållen integritet, samarbetet med Lidingö stad i sociala frågor
• att vara en röst åt den nöd som människor inte förmår ge uttryck för själva
• att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för
gemenskap i församlingen
• att vara en mötesplats mellan de nyanlända flyktingar som Lidingö stad tar emot
och de som bott och vistats länge i Lidingö församling

Undervisnings (lärande) perspektiv
Målet för Lidingö församlings undervisning är att ge människor möjlighet att växa andligt
och intellektuellt. Undervisning sker såväl i det man gör som i det man säger, och kan ha
olika form. Därför väljer Lidingö församling att benämna Undervisningen för Lärande.
Lärandet ska ha till syfte att förmedla kunskap om vad kristen tro är. Församlingen vill, genom
sitt lärande, erbjuda olika möjligheter till personlig utveckling utifrån Bibeln och kristen
tradition. Lidingö församlings undervisning ska vara ett möte mellan varje människas egen
livsberättelse och kristen tro.
Inriktningsmål
• att prioritera verksamhet där barn och ungdomar får möta kristen tradition och
vad kristen tro är
• att fortsätta satsa på och utveckla konfirmandarbetet för 15-åringar
• att utveckla arbetet med lärande för vuxna
• att ge möjlighet för människor i alla åldrar att i grupp växa i kristen tro
• att arbeta med en mångfald av former för lärande, så att det upplevs angeläget
för människor i alla åldrar.
• att arbeta med perspektivet undervisning inom kyrkomusikverksamheten
• att ge ett kristet perspektiv på aktuella samhälls- och existentiella frågor

Missionsperspektiv
Målet för Lidingö församlings mission är att synliggöra och gestalta Guds rike för människor
som själva inte kommer i kontakt med kristen tradition. Det kristna budskapet att varje
människa är en värdefull del av Guds skapelse, vill Lidingö församling ge vidare till varje
människa som söker mening och sammanhang i sitt liv.
Lidingö församling är en del av den världsvida kyrkan och det mångkulturella samhället.
Därför ser Lidingö församling som sin uppgift att vara engagerad i internationella frågor.
Inriktningsmål
• att bistå den som längtar efter tro
• att verka för att fler barn och vuxna ska bli döpta
• att verka för en bibehållen hög grad av kyrkotillhörighet i Lidingö stad genom att
fortsätta arbetet med en medveten medlemskommunikation
• att ha en positiv hållning till samarbete med organisationer och institutioner på Lidingö
• att stärka engagemanget i Lidingö församling för Svenska kyrkans internationella arbete

lidingoforsamling.se

