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I denna ljuva sommartid gå ut, min själ  
och gläd dig vid den store Gudens gåvor.

– Psalm 200
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Kyrkonytt delas ut av PostNord till 21 626 hushåll på Lidingö. 
Tidningen är samhällsinformation enligt PostNords bestämmelser 
och delas därför ut till alla hushåll, även de som har en dekal med 
”nej tack till reklam”. Lidingö församling kan inte påverka detta. 

En vänlig grönskas rika dräkt

När du läser det här är det full sommar och en,  
på många sätt, annorlunda vår är till ända. Flera 
har mist en kär anhörig eller vän och lever nu i sorg.  
För de flesta har våren inneburit en omställning, 
inte minst när det gäller det faktum att vi inte kan  
umgås med varandra som annars. Flera längtar till att det ska bli som vanligt  
och hämtar sin kraft i det beständiga. Kanske har du liksom jag försökt att 
tillbringa tid i naturen, Guds egen skapelse. Där kan man hämta kraft och 
inspiration. Trots den pågående pandemin blommar prästkrage, klöver och 
midsommarblomster även i år, som andra år. 

I Lidingö församling kommer vi också att kunna bjuda in till friluftsguds-
tjänster i sommar i äppelträdgården bakom Kyrkallén varje söndag kl 11.00.  
Detta känns mycket glädjande! Vi kommer också att kunna lyssna till som-
markonserter på radio eller webb, vilket gör att du kan ta del av dem även 
om du inte skulle befinna dig på Lidingö i sommar.

Till sist vill jag önska dig en välsignad sommar och avsluta med några rader 
ur en älskad sommarpsalm.

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens  
ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens ljus och lundens sus och vågens  
sorl bland viden förkunna sommartiden.  

– Psalm 201 En vänlig grönskas rika dräkt.

Magnus Östling,
kyrkoherde i Lidingö församling
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LIDINGÖ FÖRSAMLING, LIDINGÖ STAD 
OCH RÄDDA BARNEN ÄR STOLTA ÖVER ATT 

FÖR 30:E ÅRET I RAD KUNNA PRESENTERA EN  
UTSTÄLLNING DÄR NÄSTAN 600 AV ÖNS 

9:E KLASSARE MEDVERKAR

I ÅR TOLKAS TEMAT ”MOD” 

PÅ GRUND AV COVID-19 SKER ÅRETS UTSTÄLLNING  
DIGITALT.  INSPIRERAS FÖRUNDRAS OCH KÖP KONST 

TILL FÖRMÅN FÖR RÄDDA BARNEN PÅ  
UNGKONST.COM

VÄLKOMMEN!

UTSTÄLLNING ONLINE
UNGKONST.COM

UNG
K      NST

BESÖK

LIDINGÖ   1990-2020

Ta del av kyrkan hemma hos dig
Under våren var vi tvungna att ställa om vår verksamhet och istället för att  
mötas fysiskt, möts vi på hemsidan, via sociala medier och i Radio Lidingö. 
Där kan ni bland annat ta del av inspelade gudstjänster, andakter och 
söndagsskola. Glöm inte att vi också kan mötas i bönen.



Friluftsgudstjänster
När vädret tillåter så har vi friluftsgudstjänster på söndagar kl 11.00 i 
äppelträdgården bakom Kyrkallén på kyrkogården. Vi får fira gudstjänst 
tillsammans i den vackra naturen med psalmsång och bön. 

Vivi saknar det vardagliga
– Det är hemskt tråkigt ska du veta. Det är 
väldigt ensamt, säger Vivi när jag frågar om 
hur det är att vara fysiskt isolerad hemma. 

Vivi är en av alla som tillhör en riskgrupp som upp-
manats att isolera sig hemma för att minska risken 
att bli smittad av covid-19 och för att hjälpa till att 
minska smittspridningen under coronapandemin. 
Det är en stor uppoffring. Vivi har hållit sig hemma sedan 
mitten på mars. Hon brukar försöka ta sig ut och promenera ibland. Under 
promenaderna är hon noga med att hålla avstånd till alla andra. Det inne-
bär också att hon inte kan göra vardagliga saker som att handla mat. 

Fick kontakt med diakonala teamet
En av Vivis väninnor bor på Södermalm. Väninnan hade sett en annons 
i sin lokaltidning om att Svenska kyrkan kunde hjälpa med exempelvis 
mathandling. Hon tipsade Vivi om att höra med Svenska kyrkan på Lidingö 
om de kunde hjälpa henne. På så vis fick Vivi kontakt med Lidingö församlings  
diakonala team. Hon pratade med diakonen Malin och berättade vad hon 
behövde hjälp med. ”Klart vi ska hjälpa till!” var svaret Vivi fick. 

Sedan ett par veckor tillbaka får Vivi hjälp att handla hem små matkassar  
av Axel och Margareta. Axel, som vanligtvis jobbar med församlingens 
ungdomsverksamhet och Margareta från öppna förskolan har inte kunnat  
ha öppet som vanligt. Då har de stärkt upp församlingens diakonala team 
och hjälpt personer i riskgrupp med framförallt apoteksärenden men också  
med mindre matkassar. 

Längtar efter allt det vanliga
Det Vivi saknar mest av allt är hennes barn och barnbarn som inte bor på  
Lidingö. Annars så längtar hon efter ”allt det vanliga”. Att få bjuda in familjen  
när de är på ön och inte bara stå ute och vinka till dem. Att få träffa sina 
väninnor igen och dricka kaffe tillsammans på stan. Och att få göra saker 
själv, som att gå till affären och handla mat.

Är du i samma situation som Vivi? Vårt diakonala team hjälper till i den 
utsträckning som de kan. Du kan nå dem på 08-410 847 60.
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”I det diakonala teamet arbetar vi för
 att kunna hjälpa och stötta i livets alla skeden

 samt för att värna om gemenskap och
 motverka ensamhet.

 
Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Vi erbjuder bland annat stödsamtal samt
hjälp med att söka fondmedel och ekonomiskt bistånd, 

liksom hjälp vid kontakt med myndigheter.
Under coronapandemin hjälper vi även till med

 apoteksärenden samt mindre matinköp.
 

Vi ser ett ökat behov av inköpshjälp och
 samtalsstöd i den situation som nu råder och tar därför

 tacksamt emot de bidrag vi kan få.”
   Sommarhälsningar, Eva, Malin & Maria 

i diakoniteamet

Swisha din gåva till 123 281 70 05 eller bankgiro 5586-6461

Välkommen på
SOMMARKONSERTER

 på webben & på radio



 .
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Fyra onsdagar i rad kl 19.00 fylls webben med sommarmusik.
Efterföljande fredag sänds konserterna kl 11.00 på Radio Lidingö 97,8. 

 
Det är kostnadsfritt att ta del av våra webbkonserter men ge

gärna ett bidrag till vår diakonala verksamhet. Tack för din gåva.

”I det diakonala teamet arbetar vi för
 att kunna hjälpa och stötta i livets alla skeden

 samt för att värna om gemenskap och
 motverka ensamhet.

 
Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Vi erbjuder bland annat stödsamtal samt
hjälp med att söka fondmedel och ekonomiskt bistånd, 

liksom hjälp vid kontakt med myndigheter.
Under coronapandemin hjälper vi även till med

 apoteksärenden samt mindre matinköp.
 

Vi ser ett ökat behov av inköpshjälp och
 samtalsstöd i den situation som nu råder och tar därför

 tacksamt emot de bidrag vi kan få.”
   Sommarhälsningar, Eva, Malin & Maria 

i diakoniteamet

Swisha din gåva till 123 281 70 05 eller bankgiro 5586-6461

Välkommen på
SOMMARKONSERTER

 på webben & på radio
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Kanske känner du igen Bergqvistkvartetten från deras regelbundna framträd- 
anden på långfredagen i Lidingö kyrka. Med ett imponerade CV i bagaget har 
kvartetten framträtt både i Sverige och utomlands. 
 
I denna konsert får vi lyssna till Beethovens fantastiska stråkkvartett nr. 11, 
som fortsätter att drabba oss med sin genialitet.  
 
Vi får även stifta bekantskap med Herman Berens, idag relativt okänd, men 
efter sin flytt från Hamburg i unga år i mitten av 1800-talet kom han att bli 
en av Sveriges mest betydelsefulla tonsättare. Vi får höra Grosses Quartett 
nr. 1. Denna inspelning är troligen den första av detta verk.

COLLEGIUM MUSICUM 
 
Här bjuder Lidingö församlings musiker på en musikalisk sommarhälsning.  
Det blir verk av Telemann, Bach, Picchi, Brahms och Mahler. 
 
COLLEGIUM MUSICUM: ANNA BIRGERSSON - BLOCKFLÖJT • MARIA FREDÉN - 
SÅNG • ANNIKA HUDAK - SÅNG • LI RINGQUIST ÖSTMAN - VIOLIN • ROBERTA  
SCIACCO - VIRGINAL OCH SÅNG • STEFAN SJÄLANDER - ORGEL 

 
BERGQVISTKVARTETTEN: CHRISTIAN BERGQVIST - VIOLIN 1 • ROLAND KRESS -
VIOLIN 2 • JAKOB RUTHBERG - VIOLA • NATALIA GOLDMAN - CELLO

 

Stråkkvartetten 
        BERGQVISTKVARTETTEN

Lidingö församlings musiker

COLLEGIUM MUSICUM

TYSK-SVENSKE BERENS  
MÖTER 250-ÅRSJUBILAREN  
BEETHOVEN

 

15 juli

8 juli
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                                                        AV HARMONI BLIR ETT ACKORD 
 
Två fantastiska musiker, Susanne och Eric Francett, bjuder här på ett Bach- 
program med mycket innovativa arrangemang för violin, högsträngad 
kontrabas och sång. En kvartett på två! 
 
Bach, den femte evangelisten, ger oss musikalisk inspiration till att leva  
i harmoni. 
 
DUO FRANCETT: SUSANNE FRANCETT - VIOLIN & SÅNG • ERIC FRANCETT - 

KONTRABAS & SÅNG

KLASSISKT & FOLKMUSIKINSPIRERAT  
 
I denna konsert får vi lyssna till klassiska briljanta tongångar, svenska folkmusik- 
inspirerade toner och kryddig tango. 
 
I programmet finns både virtuositet och precision i ensemblespel med intryck  
från Sverige, Europa och andra delar av världen. Stockholm Wind Quartet 
består av etablerade musiker ur Stockholms musikliv. 
 
STOCKHOLM WIND QUARTET: MADELEINE JOHANSSON - FLÖJT • MARTIN VON BAHR 
- OBOE • JOHAN SÖDERLUND - KLARINETT • PETER GULLQVIST - FAGOTT

Blåsarkvartetten
        STOCKHOLM WIND QUARTET

29 juli 

Violin & kontrabas

DUO FRANCETT

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

TYSK-SVENSKE BERENS  
MÖTER 250-ÅRSJUBILAREN  
BEETHOVEN

 

22 juli
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Desperat situation på Filippinerna 
med anledning av coronapandemin
På Filippinerna riskerar den som bryter mot karantänsreglerna 
med anledning av coronapandemin att arresteras eller avrättas. 
Uttalanden som ”Shoot them dead” och ”No mercy” kommer  
från den filippinska regeringen. Flera kyrkor och människorätts- 
organisationer gör nu upprop mot att stora delar av befolkningen 
tvingas välja mellan att svälta ihjäl eller riskera att skjutas till  
döds i jakt på mat.

För majoriteten av invånarna i Manillas slumområden är det omöjligt att hålla på  
karantänsreglerna eller respektera utegångsförbudet då det innebär en risk att svälta  
ihjäl. Hungriga och desperata tvingas människor lämna sina hem i jakt på mat och 
mediciner, trots att de kan arresteras eller i värsta fall avrättas.

45 000 människor har arresterats
Filippinsk media har rapporterat om incidenter där polisen arresterat personer som 
samlats utanför sina bostäder då det spridits rykten om matutdelning. Men i stället 
för att få mat har människor arresterats, anklagade för att ha demonstrerat illegalt. 
Totalt rapporterades i slutet av april om att uppemot 45 000 människor arresterats 
på Filippinerna efter att ha brutit mot utegångsförbudet.

Kvinna och pojke i Filippinerna.  
Foto: Kat Palasi/IKON



De konstaterade covid-19 fallen fortsätter att öka på Filippinerna och statens  
program för att bistå de allra fattigaste är långt ifrån tillräckligt. Den Filippinske  
presidenten Dutertes svar: ”Kommer inte att tveka att låta skjuta de som bryter  
mot karantänsreglerna”.

Upprop för solidaritet och medmänsklighet
Kyrkor och människorättsorganisationer på Filippinerna har skrivit under ett upprop 
som manar den Filippinska regeringen till solidaritet och medmänsklighet. Uppropet  
innehåller skarp kritik mot den filippinska regeringens militäriska inställning och fixering  
vid arresteringar och förföljelse av människor, i stället för att skydda och värna dem 
som lever i störst utsatthet och fattigdom i en mycket sårbar tid.

Act Svenska kyrkan bistår med matransoner
Act Svenska kyrkan bistår med matransoner, och i slutet av april hade över 1500 hushåll  
i Manillas närområden nåtts i flera omgångar. Familjerna har bland annat fått ris, salt, 
socker, konserver, nudlar och grönsaker.
– Vi räknar med att skala upp stödet så fort karantänen öppnas upp. I nuläget är alla 
våra partner kraftigt begränsade i sin möjlighet att analysera den totala situationen  
och arbeta fullt ut i hela landet men vi gör så gott vi kan, säger Ingrid Bergenholm- 
England, programsamordnare för Filipperna på Act Svenska kyrkan.

Vill du hjälpa till? Swisha din gåva till 123 430 31 60
Läs mer på svenskakyrkan.se/act/corona
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Matutdelning i Filippinerna.  
Foto: NCCP/ACT



Sommarkrysset

KORSORDSMAKARE: MATS ÅBERG

Lös krysset och skicka in bildens budskap (svaret från de färgade rutorna) till:  
lidingo.webb@svenskakyrkan.se, skriv ”Sommarkrysset” i ämnesraden. 
Eller skicka ett vykort med budskapet till: Lidingö församling, Sommarkrysset,  
Box 1029, 181 21 Lidingö. Glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer. Tre 
personer vinner ett presentkort på Millesgården värde 300 kr. Skicka in ditt 
svar senast 7 aug. 

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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Gör skillnad på Lidingö 
– bli medlem i Svenska kyrkan
Tack vare ditt medlemskap kan vi finnas här för människor på Lidingö. 
Vi möter människor i både glädje och sorg i alla livets skeden. Läs mer 
om hur ditt medlemskap gör skillnad på nästa sida. 

Kryssa för lämpliga alternativ:

  Jag är döpt i Svenska kyrkan

  Jag är inte döpt, men vill bli kontaktad om dop

  Jag är döpt i annan kristen kyrka

  Jag vill vara medlem i väntan på dop

för- och efternamn 

telefon

personnummer

postnummer och ort

gatuadress

namnteckning

e-post

För kyrkoherdens/expeditionens anteckningar:

Ankomstdatum:  ................................................................

Samtal med:  .......................................................................

Aviseringsdatum:  .............................................................

Registrerat i kyrkobokföringen:  ...................................

Registrerat av:  ..................................................................

Skriftligt bevis utsänt/överlämnat: 

................................................................................................

Sign:  .....................................................................................
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Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan 
– fyll i talongen på andra sidan, vik,  
tejpa och skicka in blanketten

Tack för att du, med ditt medlemskap i Svenska kyrkan gör det möjligt 
för oss att finnas för de mest utsatta i samhället. Vi möter människor i både 
glädje och sorg. Vi möter människor i själavård, dop, konfirmation, vigsel,  
begravningar och gudstjänster. Vi har körer för alla åldrar och en organistskola  
för unga. Vi har konserter och föreläsningar med dagsaktuella ämnen. Vi har 
öppen förskola för de allra minsta och skapar mötesplatser över generationer.  
Vi hjälper människor i nöd i hela världen med vårt internationella arbete.  
Vi värnar och vårdar om våra kyrkobyggnader och fastigheter. Vi har stickcafé  
och söndagsskola. Vi har retreat och mycket mer. Du gör skillnad. 

Avsändare: Svenska kyrkan, Lidingö församling, Box 1029, 181 21 Lidingö

lidingoforsamling.se

lidingö församling 

svarspost
20074640
181 20 lidingö 


