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Att följa sin stjärna
Mycket kan sägas om jultraditioner. Allt ifrån mat och 
seder som skiljer länder, regioner och städer emellan. 
Men det skiljer också mellan familjer och var och en av 
oss som individer. Vad är ett omistligt julinslag för dig?

När jag tänker på julen, är en bild som kommer upp julkrubban. En sådan har  
funnits där jag firat jul ända sedan jag var liten.

Mycket brukar finnas att titta på i en julkrubba. Egentligen är hela bilden av det 
som utspelar sig i stallet, i en julkrubba, en komprimerad bild. De som vill möta 
Jesus kommer vid olika tidpunkter berättar evangeliet och besökarna kommer 
från olika platser. 

Oavsett om det är från Betlehems äng, som för herdarna, eller från ett rike i 
Österland, som för de vise männen, har de alla hittat rätt. De vise männen följer 
en stjärna på himlen som lyser klart över det lilla stallet men egentligen har alla 
följt sin inre stjärna och kompass. När de möter Jesus kan de börja tro på att  
deras liv har med Guds liv att göra och att det finns en mening med alltihop 
trots ondska och lidande i världen. 

De som kommit känner att de blir förda till Betlehem, inte av tvång, utan för att 
det är något i deras inre som vill det. Detta förändrar hela deras liv, och jag tänker 
att den som en gång har skådat in i Guds eget ansikte, går inte samma väg hem. 
För hemma kanske inte längre är någon viss plats. Det är där Gud är, inom oss.

Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem.

En fridfull och välsignad jul önskar jag dig!

Magnus Östling,
kyrkoherde i Lidingö församling

  Alla evenemang och gudstjänster i Lidingö församling kan 
  komma att påverkas av restriktioner gällande covid-19.
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ONSDAG 8 DECEMBER

Morgonmässa
08.30 Lidingö kyrka

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT 
12 DECEMBER

Gudstjänst
11.00 Breviks kyrka

Högmässa
11.00 Lidingö kyrka

TISDAG 14 DECEMBER

Knattegudstjänst
10.30 Breviks kyrka

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT 
19 DECEMBER

Mässa 
11.00 Breviks kyrka

Högmässa 
11.00 Lidingö kyrka

JULAFTON 24 DECEMBER

Barnens julbön
09.30, 11.00, 12.30 Lidingö kyrka 
11.00 Breviks kyrka

Finsk julbön
14.00 Lidingö kyrka

Julbön
17.00 Breviks kyrka
17.00 Lidingö kyrka

Midnattsmässa 
23.00 Lidingö kyrka 
23.30 Breviks kyrka

JULDAGEN 25 DECEMBER

Julotta
07.00 Breviks kyrka 
07.00 Lidingö kyrka
09.00 Björnbo

Högmässa
11.00 Lidingö kyrka

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER

Gudstjänst 
11.00 Lidingö kyrka

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

Nyårsbön  
17.00 Breviks kyrka
17.00 Lidingö kyrka

NYÅRSDAGEN 1 JANUARI

Gudstjänst
11.00 Lidingö kyrka

SÖNDAG 2 JANUARI

Högmässa
11.00 Lidingö kyrka

TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI

Högmässa 
11.00 Lidingö kyrka

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER 
TRETTONDAGEN 9 JANUARI

Högmässa
11.00 Lidingö kyrka

ANDRA SÖNDAGEN EFTER 
TRETTONDAGEN 16 JANUARI

Högmässa
11.00 Lidingö kyrka

Gudstjänst och julgransplundring
11.00 Breviks kyrka

Julens gudstjänster

En fridfull och välsignad jul önskar jag dig!

Magnus Östling,
kyrkoherde i Lidingö församling

  Alla evenemang och gudstjänster i Lidingö församling kan 
  komma att påverkas av restriktioner gällande covid-19.

Alla julgudstjänster sker tillsammans med kör / solist.



Julkonserter
Kom i julstämning! Lyssna till vacker julmusik  
samtidigt som du får möjlighet att hjälpa människor  
i din närhet. Det är fri entré till alla julens konserter.  

Kollekten som tas upp går till:
Lidingö församlings diakoni

  Alla konserterna har fri entré.



5  Tyvärr kan vi inte låta någon reservera plats i kyrkan före konserterna. 

Luciakonsert 
Lidingö Kids och LYC
Måndag 13 december kl 18.00 
Breviks kyrka
Stämningsfull Luciakonsert med både  
traditionella och lite nyare sånger.

Medverkande: Lidingö Kids Midi, Lidingö 
Youth Choir, Erika Hammarberg, piano, Lina 
Lövstrand, flöjt, Anna Birgersson, dirigent.

Lussefika till alla efteråt!

I Lucias ljus 
Lidingö Cappella
Söndag 12 december kl 16.00 
Breviks kyrka
Uruppförande av  ”I Lucias Ljus” för  
damkör och instrument i luciatradition. 

Text: Ulla-Carin Nyquist. 
Musik: Maria Hulthén Birkeland  

Medverkande: Maria Hulthén Birkeland, 
sång och violin; Ulla-Carin Nyquist, text-
läsning och betraktelse; Lidingö Cappella; 
Petter Bergander, piano; Anders Johnsson, 
bas, Li Ringquist Östman dirigent.

Luciakonsert 
Crescendo och Grandioso
Måndag 13 december kl 19.00 
Lidingö kyrka
Stämningsfull Luciahögtid med  
klassiska sånger.

Medverkande: Barnkören Crescendo och  
Grandioso, Malou Meilink, flöjt, Fredrik 
Tofft, bas, David Wärn, piano, Roberta  
Sciacco, körledare.

Julkonsert 
Lidingö Gospel
Lördag 18 december kl 16.00  
Breviks kyrka
Traditionellt och svängigt. Julens sånger 
med Lidingö Gospel. 

Gästartist: Maria Nordenback Kress

Jon-Anders Marthinussen, piano, Oscar 
Mattsson, bas, Hugo Marthinussen,  
trummor, Anna Birgersson, dirigent.

Julkonsert 
Lidingö Motettkör
Söndag 19 december kl 16.00 & 
18.00 Lidingö kyrka
Medverkande: Gunnar Birgersson, baryton,
Lidingö Motettkör, Annika Hudak, dirigent.

Luciakonsert 
Piccolissimo och Piccolino
Måndag 13 december kl 16.00 
Lidingö kyrka
Stämningsfull luciahögtid för de minsta 
med klassiska sånger. 

Medverkande: barnkörerna Piccolissimo 
och Piccolino. Leylie Yekta, piano, Roberta 
Sciacco, körledare.

Julkonsert på orgel 
Stefan Själander
Torsdag 6 januari kl 16.00  
Lidingö kyrka
Stefan Själander spelar några av orgel- 
repertoarens julpärlor av J.S. Bach m.fl.

  Alla evenemang och gudstjänster i 
Lidingö församling kan komma att påverkas 
av restriktioner gällande covid-19.
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Julpyssel

Träffpunkt S:ta Anna
Spel, sång och skoj! Musikalisk julblandning  
med Ingrid Damstedt Holmberg och    
Li Ringquist Östman.

      Torsdag 9 december kl 12.30 S:ta Annagården

Välkomna stora och små att julpyssla på S:ta Anna-
gården. Vi gör bland annat julkort, adventskransar 
och julgransdekorationer. Våghalsarna sjunger. 

Glögg och julsmörgås
Kostnad 40 kr / person eller 100 kr / familj

     Onsdag 8 december kl 16.00 S:ta Annagården
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Grötfest
Välkommen till den årliga Grötfesten, ett kalas 
som har ägt rum kring trettonhelgen sedan tidigt 
1900-tal. Risgrynsgröt och frukttårta serveras. 
Sång och musikunderhållning.

Kostnad 50 kr

      Lördag 8 januari kl 12.00 S:ta Annagården

Julaftonsfirande
Välkommen till ett traditionellt julfirande  
tillsammans med barn och vuxna i alla åldrar! 
Tillsammans ordnar Lidingö församling och  
Ansgarskyrkan julfirande. Vi kommer att 
vara i Ansgarskyrkan.

      Fredag 24 december kl 16.00 Ansgarskyrkan
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Platsens betydelse
Det är inte bara träden som har djupa rötter. Det har också vi människor. 
Och allra djupast är banden till barndomens särskilda platser: gården hemma 
i kvarteret, sommarstugan, mormors trädgård. På forskarspråk kallas det 
platsanknytning – att älska, utforska, känna trygghet och tröst och 
omfamnas av sin egen plats.

Skogen där du som barn hoppade mellan stubbarna, vilade kinden mot mossan och fick  
stickor i foten. Stranden vid farfars hus där du plockat snäckskal om somrarna. Vindsrummet  
där du kunde dra dig undan, som bara var ditt. Eller grillplatsen på gården där familjen 
skrattande brukade prata i munnen på varandra innan föräldrarna skildes. De allra flesta av 
oss har minst en sådan plats, ett betydelseladdat ställe som vi återkommer till, längtar efter 
eller bevarar som ett själsligt, inre rum. 

I den djupa småländska skogen, på en bräda inkilad mellan två tallar, ligger Roland Hallgrens 
särskilda plats på jorden. Här kan han lyssna till vad fåglarna har att säga och betrakta Emåns 
ringlande bana nedanför skogsslänten.

– Ibland känner jag att jag bara måste åka till stugan och promenera upp dit. Det är som ett 
rituellt behov hos mig. Det är min tillflyktsort där jag känner mig hemma och får perspektiv 
på tillvaron.

Roland Hallgren är professor emeritus i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar och 
författare till böckerna ”Plats och känsla” och ”Rytm: en filosofisk tänkebok”.

– Platsen har alltid varit viktig för människan. Själv är jag en insjö- och skogspojk, uppväxt i 
Vetlanda. Jag bodde länge i Lund men kände mig aldrig riktigt hemma.

Landskapet vi växer upp i präglar oss. Det har forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
i Alnarp kunnat konstatera. I en enkätstudie fick människor identifiera naturen där de växt upp, 
sitt landskap. Var det hav, skog, berg eller slättbygd?

Forskarna ville ta reda på i vilken miljö människan bäst återhämtar sig från stress, sjukdomar och 
livskriser. Svaret var tydligt: det var naturen och i synnerhet i barndomens marker hon sökte sig 
till. Starkast band till uppväxtens landskap hade havsmänniskorna, följt av skogsmänniskorna, 
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bergmänniskorna och slättmänniskorna. Det var också svårare för havsfolket att anpassa sig 
och tycka om skogen än tvärtom.

– De som flyttat långt tillbringade ofta semestern i sina hemtrakter eller sökte efter något 
likartat. Och gemensamt för alla, även de som flyttat runt mycket i sitt liv, var att de drogs till 
barndomens trakter när de hamnade i en livskris, säger Patrik Grahn.

– Vi människor kan skapa starka känslomässiga band till exempelvis ett hus, en trädgård, en 
strand eller vår barndoms landskap, vår hembygd. Till en plats där vi känner tillhörighet, 
trygghet och frihet, säger hon.

En grundläggande anledning är att det mänskliga psyket till stor del orienterar sig rumsligt. 
Hippocampus, hjärnans ”kopplingsstation”, fungerar både som vårt bibliotek, vår bibliotekarie, 
och som böckerna och hyllorna de är organiserade i, förklarar Annika Tibblin. Platserna – 
rummen – där vi har varit många gånger eller stannat länge och upplevt mycket, laddas 
emotionellt av det vi upplevt just där och då blir till bild-, doft- och kroppsminnen.

Som psykolog har hon arbetat mycket utifrån teorin om anknytning. Förenklat handlar den om 
den nyföddes och det uppväxande barnets behov av att känslomässigt knyta an till sina föräldrar 
eller andra viktiga personer.

För att kunna prata om en anknytningsplats i den psykologiska mening som Annika Tibblin 
menar, ska det vara ett ställe som du har utvecklat ett oersättligt band till. En plats du upplevt 
med alla dina sinnen, där du i trygghet vågat pröva, leka och utforska dig fram. Som du älskar 
och har känt dig älskad tillbaka på.

– För en människa med otrygg anknytning, som inte fått sina grundläggande psykologiska behov 
tillfredsställda, kan den speciella platsen, eller hästen eller hunden, ibland bli den enda trygga 
tillflyktsplats du har.

Att förlora sin särskilda plats, sitt eget epicentrum, gör ont. Själv kunde hon länge börja gråta 
när hon tänkte på barndomens sommarhus som hon tvingades sälja för snart trettio år sedan. 
De trygga ekarna, havet och västkustklipporna som brukade hälsa henne välkommen.

– Det går att knyta an till nya platser, som vuxen tar det bara mycket längre tid.

– Även om du har levt länge där du bor och kanske till och med har barn som finns nära, kan det 
komma över en som ett slags vemod. Längtan efter landskapet, husen, dofterna. Platsen där du 
hörde hemma.

– Två grundläggande mekanismer förklarar bindningarna vi har till platser och även till människor. 
Ett emotionellt band: vi tycker om eller vi älskar. Och ett kognitivt: jag minns, tänker på, 
kommer ihåg.

Religionsprofessorn Roland Hallgren höll under många år ”platsseminarier” för blivande lärare.

– Studenterna fick börja med att berätta om sina favoritplatser. Idén var att det kunde vara ett 
sätt att öva upp känslan för vad helighet kan vara för människor.

Det är långt ifrån självklart i ett sekulariserat samhälle, menar han, även om många känner 
en sorts vördnad för religiösa platser, oavsett om de själva är troende eller ej, liksom för kyrko-
gårdar och vissa historiska platser. Men det studenterna nu berättade om var de personliga 
platserna, mättade med minnen och existentiell betydelse - en sorts helighet - för just dem.

– Jag tror att vi har ett behov av ett visst mått av magi. Och vissa ställen, i synnerhet under 
barndomen, kan ha en sådan dimension för oss.

Text: Hanna Welin, Verbum 
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     ACTS JULINSAMLING 2021

Luciamanifestation
För allas rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap 
handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt 
till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia.

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta 
sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon 
genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav 
sig frivilligt skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett 
svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon ut-
sattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för 
samma typ av övergrepp som Lucia utsattes 
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt 
våld och våld inom familjen är exempel på 
vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag 
könsstympas över 10 000 flickor. Varje 
dag gifts över 30 000 flickor bort. 

Legenden om Lucia ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, 
sin kropp och sin värdighet som gjort att 
vi idag firar henne med en stor ljushögtid. 
Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i 
mörkret. Legenden om Lucia kan ses som 
en påminnelse om att värna alla flickors 
rätt att få bestämma över sina egna 
kroppar och kunna göra egna val. 

Vid vårt Luciafirande i år kommer vi att 
samla in pengar till Act Svenska kyrkan 
- För varje flickas rätt till ett värdigt liv! 

Swisha din gåva till  
123 430 31 60

#BRYTENTRADITION
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KORSORDSMAKARE: HANNA FREDHOLM

PELAR-
GÅNGAR

HAR EON
GOTT OM

LITE
SPECIELL

MCC / CD VÄDRADE

SÄTTA
DEN

YNGRE

SLUTEN
TÖRSTIGA

TRÄDET

CARMEN
KANSKE

LADE
LÖPARE
GEMAK

DÄR DET
SKÄR SIG
SKAKAD

NATUR-
LIGA SOV-
RUMMET

PÅ LADA
I LIMA

DRÄNE-
RADE

BE-
HÄRSKAR

SCENEN
FABEL-
DJUR

STAM
STÖRRE

GLOSBOK

GAN-
DALFS
GEBIT

ANSÅG
FORN-
GRAV

MILD
ED

SMÅ-
AKTIG
KRITIK

LÄGGA
OM

KURSEN
TILLIT

UTFÖR

EMBRYO

FÄKTATS
OM PUCK
SLANG-

POLIS
SÅ KAN

HETA SÅ
2 CENTER-

BORD

NÄTAR-
BETARNA

HÅLLIT
HÖGT

HALVÖ
SÖDER

OM GBG

LATINSK
VILD-
KATT

RUNT
IPANEMA

STÖDGALA

”PROME-
NADLIMPA”

KAN VARA
OM LOTT

VINTER-
VÄDRET

NUMERA

STOP-
STOFF
MICKO

MÅNNE
TROND-
HEIM I

GAMLA
DAGAR

BANK
UTAN

KASSA

LÄR
VARA

SILVER
SKYLER

SKYN
GAMMALT

HJUL-
SPÅR

JUNIOR
RUS AV
LYCKA
SPAR-

SYMBOL

VÅTARV
OVULUM

DRUM-
MELN

STENRIK
SKÅNING

FÖR-
TRAMP-

ADES
STÖRT-
SKUR

Julkrysset
Lös krysset och skicka in bildens budskap (svaret från de färgade rutorna) till:  
lidingo.webb@svenskakyrkan.se, skriv ”Julkrysset” i ämnesraden.  
Eller skicka ett vykort med budskapet till: Lidingö församling, Julkrysset,  
Box 1029, 181 21 Lidingö. Glöm inte att ange ditt namn, adress och  
telefonnummer. Tre personer vinner ett presentkort på 300kr på Tehuset Java  
i Lidingö Centrum. Skicka in ditt svar senast 11 januari. Lycka till! 

Tidigare korsordsfacit hittar du på hemsidan lidingoforsamling.se/korsord.  
Genom att skicka in ditt svar godkänner du och ger Lidingö församling tillstånd  
att publicera ditt namn på vår hemsida.
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 Ge en gåva och stöd Lidingö församlings diakonala arbete

SWISH: 123 281 70 05
Märk betalningen med ”God jul”
BANKGIRO: 5586-6461

Swisha din gåva till  
123 281 70 05


