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Förord 
Under våren 2010 har förtroendevalda och anställda medarbetare arbetat med att 
revidera Lidingö församlingsinstruktion. Med anledning av att församlingen 2007 
fick ny kyrkoherde gjordes ett omfattande arbete med en ny 
församlingsinstruktion. Församlingsinstruktionen utfärdades av Stockholms 
domkapitel 2008-04-16. För mandatperioden 2010 – 2013 har därför 
församlingsinstruktionen uppdaterats så att de nyvalda förtroendevalda har fått 
möjlighet att påverka församlingens inriktningsmål under innevarande 
mandatperiod.   
 
De två ord som blev kärnvärden för Lidingö församling under den omfattande 
processen med församlingsinstruktionen under 2008 har än mer betonats i 
samtalen under 2010. Det första ordet är möte. Lidingö församling präglas av 
möten, mellan Gud och människa men lika viktigt är att skapa tillfälle för djupa 
möten människor emellan. Det andra ordet är mening eller sammanhang. I 
samtalen framkom betydelsen av att vi som kyrka har synen att hela vår skapelse 
och varje människa, som en del av skapelsen, har en mening, just genom att vi hör 
samman med Gud. Dessa två ord har förstärkts som bärande värdeord för Lidingö 
församlings identitet och arbete.  
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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 allt 
levande 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 
 
- utgöras av människor i alla åldrar som tillhör Svenska kyrkan och bor eller vistas    
i Lidingö Stad. 
 
- ge stöd åt svaga och utsatta 
 
- verka för fred, rättvisa och hållbar utveckling 

 



 4

 
 
              Omvärldsbeskrivning 

Lidingö församling omfattar geografiskt Lidingö, åtta mindre öar kring Lidingö 
samt ögruppen Fjäderholmarna. Lidingö församling sammanfaller med Lidingö 
kommun. Från den 1/1 2011 kommer ön Storholmen att höra till Lidingö Stad. 
Storholmen tillhör Vaxholms församling. enligt kyrkoordningen är det inte 
möjligt att ändra församlingsgränsen förrän efter nästa kyrkoval. Det är 
stiftsstyrelsen som efter samråd med Lidingö- och Vaxholmsförsamling beslutar 
om ny församlingsindelning. Samtliga siffror nedan är hämtade från Lidingö stads 
hemsida www.lidingo.se och avser år 2009 om inte annat anges. 
 
Befolkning 
Den totala folkmängden uppgick 2010-01-01 till 43 450 invånare. Av kommunens 
invånare är 10 948 personer 0 – 18 år och 24 233 personer19-64 år och 8 262 är 
65 år och äldre. In- och utflyttning uppgick till 2 982 respektive 2 744 personer.  
6 303 var s.k. utrikes födda. Av de nyinflyttade tillhör endast 50 % Svenska 
kyrkan. 
 
Lidingö Stad räknar med att Lidingös befolkning kommer att öka med omkring 
2000 personer de närmaste 10 åren. Det är främst genom inflyttning då nya 
bostadsområden är under projektering.  
 
Bostäder 
Lidingö har en blandad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus varav 
många är hyresrätter. På senare år har flera nya bostadsområden byggts bl. a. 
Gåshaga på södra Lidingö. Det är främst på södra Lidingö som nya 
bostadsområden också är under projektering. Ett helt nytt område, Dalénum 
kommer inom de närmaste åren att byggas nära Bodals kyrka. Även i andra delar 
av Lidingö finns det planer på att förtäta bostadsbeståndet men inte i samma 
omfattning som på södra ön. 

 
Kommunikationer 
Till Lidingö kommer man via Lidingöbron, med tåg, buss, bil eller till fots. 
Lidingöbanan trafikerar södra ön. Till övriga delar av Lidingö går det buss. Det 
kan ibland vara svårt att ta sig mellan de olika delarna av ön eftersom de flesta 
busslinjer utgår från att trafikanterna ska ta sig till och från Ropsten.  

 
Arbetslivet 
Antalet arbetstillfällen på Lidingö uppgår till drygt 12 000 varav de flesta är inom 
tjänstesektorn som handel, kommunikation, vård och utbildning.  
Totalt uppgick den öppna arbetslösheten till 1,6 % (2009). Bland ungdomar 
(18 – 24 år) uppgick arbetslösheten till 1,2 %. 
 
Lidingö församlings kontakt med Lidingös institutioner 
Lidingö församling har goda kontakter med Lidingö stad. Det gäller såväl inom 
sociala frågor som inom byggnads- och fastighetsområdet. Lidingö församling 
finns med som en självklar part i stadens kris- och katastrofberedskap. Inom 
kulturområdet samarbetar församlingen och staden. 
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I Lidingö finns ett stort antal privata och kommunala förskolor och skolor. 
Lidingö församling har god kontakt med skolorna. Sedan mer än 10 år samarbetar 
församlingen med samtliga högstadie- och gymnasieskolor i ett bild- respektive 
poesiprojekt. 
 
Det finns många äldreboenden på Lidingö. På flertalet av dem hålls regelbundet 
andakter och andra samlingar för de boende i Svenska kyrkans regi. Speciellt nära 
samarbetar församlingen med det hospice som Lidingö kommun ansvarar för. En 
av församlingens präster har sitt arbetsrum på Lidingö sjukhem och kan på så sätt 
arbeta nära såväl sjukhemmets avdelningar som på Lidingö hospice.  
På Lidingö finns två folkhögskolor samt många kurs- och konferensgårdar. 
Lidingö församling har inte haft resurser att samarbeta med dessa i någon större 
utsträckning. 
 
Millesgården och Lidingö församling samverkar årligen kring ett eller flera 
projekt. Lidingö församling strävar efter att ha goda kontakter med stora delar av 
Lidingös föreningsliv, såsom Rotaryklubbarna, pensionärsföreningarna, 
scoutrörelsen och hembygdsföreningen. Lidingö församling samarbetar nära med 
arrangörerna av Lidingöloppet. 
  
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 experter i livsåskådningsfrågor som man kan lyssna till när man själv 
behöver dem. Med utgångspunkt för 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 en tidigare generationer. Ny teknik, bl. a. sociala 
medier på Internet ger nya förutsättningar för människor att skapa nätverk och 
föra samtal.  Av detta följer en ökad privatisering av tidigare offentliga tjänster. 
För många är detta en positiv utveckling som svarar mot egna förväntningar, för 
andra blir den ökade valfriheten en orsak till stress. Tillvaron kan upplevas som 
splittrad där man har svårt att se en mening med sitt eget liv. 
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Nulägesbeskrivning 
Lidingö församling har 31 852 medlemmar (1 jan. 2010). Antalet kyrkotillhöriga 
utgör 73,3% av invånarna i Lidingö Stad. 2008 minskade antal utträden ur Svenska 
kyrkan jämfört med år 2007. 2008 var det fler som valde att återuppta sin 
kyrkotillhörighet jämfört med år 2007. 2009 var statistiken tillbaka vid 2007-års nivå 
med 190 personer som utträdde ur Svenska kyrkan och 24 som valde att bli 
kyrkotillhöriga. Det är främst män födda sent -70-tal och tidigt -80- tal som väljer att 
lämna Svenska kyrkan. De som återupptar sin kyrkotillhörighet är  främst personer i 
50-60-årsåldern.. 
 
Lidingö församling har tre kyrkor. Varje kyrka har sin egen karaktär både till 
utseende, ålder och församlingsliv. Kring kyrkorna finns arbetslag av anställda och 
ideella medarbetare som tillsammans utformar gudstjänstliv och församlingsliv. En 
stor del av församlingslivet ansvarar anställda för men i varje kyrka finns också 
grupper som helt leds av ideella medarbetare. En god relation mellan anställda och 
ideella medarbetare är av stor betydelse i Lidingö församling. Vid kyrkorna finns 
förskoleverksamhet med församlingen som huvudman vilket ger en speciell 
kontaktyta till barnfamiljer i kyrkornas närmiljö. Församlingslokalerna i det som 
fram till oktober 2009 var Rudboda kyrka hyrs sedan 2006 ut till Lidingö stad. 
 
Trots att de allmänna kommunikationerna inte alltid är de bästa, är det inte bara 
det geografiska avståndet som påverkar till vilken kyrka människor söker sig. Det 
är snarare sättet kyrkan fungerar som styr. Många reser gärna tvärs över Lidingö 
bara man vet att man kommer att bli väl bemött och andligt berörd på ett sätt som 
man själv upplever som positivt.  

 
Den kyrkliga traditionen är stark i Lidingö församling. Många söker sig till 
kyrkorna vid årets stora högtider. 2008 föddes totalt 583 barn i Lidingö stad. Av 
dessa var 484 barn kyrkotillhöriga 2010-02-11. 73,7 % av alla kyrkotillhöriga 
barn födda 2008 döptes under 2009. 1 % av de kyrkotillhöriga barnen var 2010-
02-11 ännu inte döpta men tillhöriga genom meddelande av föräldrarna. 25,3 % 
var alltså ”antecknade” d.v.s. ännu inte tillhöriga Svenska kyrkan. Av alla par som 
ingår äktenskap vigs 45 % vid en vigselgudstjänst i Svenska kyrkan. Ungefär 48 
% av alla 15-åringar och 54 % av de kyrkotillhöriga konfirmerades 2009. Här 
finns utrymme för ökade insatser. Omkring 90 % av de avlidna i Lidingö begravs 
enligt Svenska kyrkans ordning. 
 
Sedan länge finns en stor grupp kyrkotillhöriga med finsk bakgrund i Lidingö. 
Gudstjänster på finska firas en gång i månaden i Bodals kyrka. I Bodals kyrka 
finns också församlingsverksamhet på finska där främst pensionärer deltar. I och 
med att en av Lidingö församlings ordinarie komministrar from 1/1 2008 ansvarar 
för församlingen sverigefinska verksamhet är denna förankrad i församlingens 
verksamhet. Lidingö är en flerspråkig församling. 
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Förväntningar på Lidingö församling 
Utifrån vad som beskrivits ovan ser vi följande förväntningar på Lidingö 
församling: 
 
- att Lidingö församling vårdar det kristna kulturarvet 
- att Lidingö församling vårdar den kyrkomusikaliska traditionen 
- att Lidingö församling erbjuder varierade gudstjänster för alla grupper 
- att Lidingö församling finns att tillgå vid familjehögtider 
- att Lidingö församling kan erbjuda samtal i livsåskådningsfrågor, inte minst vid 
kriser och katastrofer 
- att Lidingö församling skapar sammanhang präglade av helhet och lugn för att i 
gemenskapen motverka stress och splittring 
- att Lidingö församling arbetar i ekumenisk anda 

 
Utmaningar för Lidingö församling 

 
Vi ser också följande utmaningar för församlingen de närmaste fyra åren: 
- att möta nya generationers förhållningssätt till religion 
- att möta de ökande grupperna av äldre och barnfamiljer i Lidingö församling 
- att ge möjlighet att vid livets högtider växa vidare i kristen tro 
- att finnas med helhet och mening där samhällets utveckling blir en press för 
människor 
- att ge människor möjlighet att vara ideell medarbetare i församlingen med olika 
grad av ansvar och tidsåtgång 



 8

 
 

Domkapitlets regler 
 
Huvudgudstjänst firas i Lidingö kyrka söndagar och helgdagar kl. 11. Någon 
gång om året, t. ex vid Lidingöloppet och vid ”Böneveckan för kristen enhet” kan 
huvudgudstjänsten vara förlagd till någon av församlingens övriga kyrkor. 
 
Användande av annan gudstjänstordning brukar inte förekomma vid 
huvudgudstjänst i Lidingö kyrka. 
 
Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard. I Lidingö kyrka firas som 
regel huvudgudstjänst med nattvard varje söndag hela året. 
 
Huvudgudstjänst med annat trossamfund. När Lidingö kyrka är värd för 
terminens ekumeniska gudstjänst, firas den tillsammans med Marie Bebådelse 
katolska församling och Ansgarskyrkan, Svenska Missionskyrkan. Gudstjänsten 
följer då Den svenska kyrkohandboken. 
 
Huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning samt gudstjänstplan. 
Huvudgudstjänsten firas som högmässa, förutom en gång i månaden under vår- 
och höstterminen då huvudgudstjänsten firas som familjegudstjänst. 
När det gäller planering av gudstjänster, gudstjänstens uppbyggnad, utformning 
av vissa liturgiska bruk och formerna för församlingens medverkan sker 
regelbundna samråd och utvärderingar där främst de av församlingens präster och 
musiker som har sin huvudsakliga tjänstgöring i Lidingö kyrka deltar. 
Gudstjänstplanen för församlingens samtliga gudstjänster planeras terminsvis i 
samråd med församlingens samtliga präster och musiker och presenteras i vårt 
kyrkoblad, i lokalpressen samt på vår hemsida. 
 
Vem får leda en gudstjänst? Församlingens präster leder församlingens 
gudstjänster. Någon enstaka gång kan församlingens gudstjänst ledas av annan 
präst. Lekmannaledda andakter kan förekomma någon gång. 
 
Utfärdande av bestämmelser för den dopundervisning som föregår 
konfirmationsgudstjänsten. Församlingen följer i  konfirmandundervisningen de 
riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete. 
 
Kyrkliga uppdrag och befattningar 
I Lidingö församling finns för år 2010 totalt 63,65 tjänster budgeterade varav 1 
kyrkoherde, 8 komministrar, 6 kyrkomusiker, 4 diakoner och 3 inom barn- och 
ungdomsverksamheten samt c:a 8 inom församlingens förskola. 
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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. När de fyra perspektiven beskrivs utgår vi ifrån att all verksamhet 
i Lidingö församling innehåller samtliga perspektiv även om fördelningen dem 
emellan kan variera. Det finns ett diakonalt perspektiv i huvudgudstjänsten, ett 
gudstjänstperspektiv i konfirmandarbetet, kyrkomusiken är missionerande 
samtidigt som den kan vara diakonal för den enskilde körmedlemmen etc. 
 
 
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 få 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. 
 
Hand i hand med bevarandet av traditionella gudstjänster vill Lidingö församling 
utveckla gudstjänstformer som når människor, som idag söker sig någon 
annanstans för att få sina andliga behov tillgodosedda. 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 ens 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 samarbeta kring gudstjänster med Lidingös institutioner som äldreboenden, 
skolor, föreningar och Lidingöloppet 
- att vidareutveckla musikens möjligheter att fördjupa det andliga livet 
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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 de utsatta 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 vidareutveckla arbetet med olika samtalsgrupper 
- att stärka det diakonala perspektivet i all verksamhet 
- att vidareutveckla ett diakonalt förhållningssätt hos alla medarbetare, anställda 
som ideella 
- att förhindra ett ”vi och dom” - tänkande, vi kan alla tappa fotfästet i tillvaron 
- att vara en röst åt den nöd som människor inte förmår ge uttryck för själva 
- att ta emot och besöka människor som hamnat i utsatta situationer 
- att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former 
för gemenskap i församlingen 
 
  
Undervisningsperspektiv 
Målet för Lidingö församlings undervisning är att ge människor möjlighet att växa 
andligt och intellektuellt. Undervisningen ska ha till syfte att förmedla kunskap 
om vad kristen tro är. Församlingen vill, genom sin undervisning, erbjuda olika 
möjligheter till personlig utveckling utifrån Bibeln och kristen tradition. 
Undervisning sker såväl i det man gör som i det man säger, och kan ha olika form. 
Körverksamheten och konfirmandundervisningen är två olika exempel på 
undervisning i Lidingö församling. 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 
- att vidareutveckla arbetet med Kyrkans förskola  
- att vidareutveckla gruppverksamheten för barn och deras föräldrar 
- att arbeta fram en struktur för församlingens många skolkontakter 
- att fortsätta satsa på och utveckla konfirmandarbetet för 15-åringar men också 
för äldre 
- att erbjuda samtal i grupp om livserfarenheter och livsfrågor utifrån kristen tro 
- att ge möjlighet för människor i alla åldrar att i grupp växa i kristen tro 
- att tydligt erbjuda enskilda samtal och själavård 
- att arbeta med perspektivet undervisning inom kyrkomusikverksamheten 
- att församlingen är öppen för de sätt att uttrycka och tolka kristen tro som växer 
fram idag 
- att förmedla kunskap om bibeln, gudstjänster, och kristna traditioner  
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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. Därför ser Lidingö 
församling som sin uppgift att vara engagerad i internationella frågor. 
 
Inriktningsmål 
- att verka för att fler barn och vuxna ska bli döpta 
- att verka för en högre grad av kyrkotillhörighet i Lidingö stad 
- att verka för att  Lidingö församling upprättar relationer med de kyrkotillhöriga 
som inte har en personlig kontakt med församlingen 
- att ha en positiv hållning till samarbete med organisationer och institutioner på 
Lidingö 
- att fortsätta arbetet med en medveten kommunikationspolicy 
- att stärka engagemanget i Lidingö församling för Svenska kyrkans internationella  
arbete 
- att bibehålla det lokala ekumeniska arbetet i Lidingö 
- att verka för att Lidingö kyrkogård ska vara en mötesplats med människor som 
annars inte nås. 
 
 
Kyrkogården 
Lidingö församling är, på uppdrag av staten, huvudman för 
begravningsverksamheten på Lidingö. Församlingen arbetar för att skapa en ännu 
vackrare kyrkogård med värdig stillhet för den sista vilan och en mötesplats för 
alla, oberoende av trostillhörighet. 
 
 
Kyrkor och fastigheter 
Församlingen ska väl vårda och underhålla sina kyrkor och övriga fastigheter samt 
kulturskatter och göra dem tillgängliga för alla. Församlingen ska upprätta vård- 
och underhållsplaner för kyrkorna och andra fastigheter. Församlingen ska arbeta 
för ökad användning av miljövänliga uppvärmningsformer för kyrkor och andra 
lokaler för en hållbar utveckling. 
 
 
Verksamhet på andra språk än svenska och finska, samt 
teckenspråk 
Lidingö församlingen har inte egna anställda som utför sitt arbete på annat språk 
än svenska och finska, med undantag av engelska som ofta används vid kyrkliga 
handlingar och på församlingens hemsida. Arbetet på de officiella 
minoritetsspråken i Sverige sker med hjälp av de resurser som Stockholms stift 
har för detta.  
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Lidingö församling ser som en del av sitt pastorala ansvar att verka för att de som 
talar andra språk än finska och svenska får kännedom om gudstjänster på sitt 
språk. Information om detta ska finnas tillgänglig på församlingens hemsida och 
på församlingsexpeditionen. 
 
Samverkan med andra församlingar 
Lidingö församling samverkar med övriga församlingar i Östermalm- Lidingö 
kontrakt genom att medarbetare och förtroendevalda kontinuerligt träffas till 
kontraktsråd och kontraktskonvent. 
 
Lidingö församling samarbetar också sedan 1993 med S:t Johannes församling i 
Saldus, Lettland. Församlingarna besöker varandra regelbundet. Det är Lidingö 
församlings avsikt att utarbeta en strategi för detta samarbete. 
 
Lidingö församling samarbetar nära med övriga kristna samfund i Lidingö. Präster 
och pastorer från Marie Bebådelse katolska församling och Ansgarskyrkan - 
Svenska Missionskyrkan - och Lidingö församling, träffas regelbundet. 
Ekumenisk gudstjänst firas gemensamt en söndag per termin. Tillsammans med 
Ansgarskyrkan - Svenska Missionskyrkan ansvarar Lidingö församling för 
gudstjänstlivet och den andliga omsorgen vid Lidingös äldreboenden och på 
Lidingö sjukhem. Församlingarna samverkar också vid kontakten med Lidingös 
skolor.  
 
Inriktningsmål: 
- att utarbeta en plan för samarbetet med S:t Johannes församling, Saldus, Lettland 
- att bibehålla det ekumeniska samarbetet i Lidingö 
- att aktivt verka för ökad samverkan med församlingar i Svenska kyrkan i 
Stockholms stift. 





Svenska kyrkan, Lidingö församling
Box 1029, 181 21  Lidingö
Tel. 08-410 847 00 
www.lidingoforsamling.com
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