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Kyrkonytt delas ut av PostNord till 21 295 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. 

Efterlängtade sommar 
– snart är du här 

Snart har vi sommaren här och den är efterlängtad 
efter tider av corona och oroligheter i världen!
En aktivitet som jag gärna ägnar mig åt sommartid 
är vandring. Det är fantastiskt att få vara ute 
i naturen och andas frisk luft och det behöver
inte vara så komplicerat. Lidingö har fantastiska vandringsstigar utanför 
husknuten. När jag är på vandring upplever jag också att jag får tid för 
stillhet och andlig reflektion.

Lidingö kallas ibland för Hälsans ö. Jag tänker att en god hälsa innefattar 
god fysisk och mental hälsa men också en god andlig hälsa. Den kan vi 
skapa tillsammans genom många av de aktiviteter som vi erbjuder 
i Lidingö församling. Det viktiga är att du hittar en aktivitet eller ett 
sammanhang som passar dig.

I det nummer av Kyrkonytt som du nu har framför dig kan du läsa om 
många av sommarens spännande verksamheter. Förhoppningsvis är 
det någon av dem som passar dig, vare sig det handlar om vandring, 
gemenskap i någon av våra mötesplatser eller att lyssna till vacker musik.

Hoppas att du får en fin och avkopplande sommar!

Magnus Östling,
kyrkoherde i Lidingö församling
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Hallå där!

AXEL 
GÖTHBERG
Kyrkorådets nya ordförande som 
tidigare arbetat i Lidingö församlings 
ungdomsverksamhet och strävar 
efter att församlingen ska ha 
Stockholms bästa konfirmations-
verksamhet.

Hur kom det sig att du engagerade 
dig i kyrkan?

– Jag fick upp ögonen för församling-
en i samband med att jag konfirmerade 
mig 2014. Jag hade väldigt duktiga ung-
domsledare. De var så sympatiska och 
roliga, så jag tänkte att då vill jag också 
bli ledare.

När Axel Göthberg arbetade inom 
församlingen, först som ung-
domsledare sedan som extra 
pedagog, växte en frustra-
tion fram, han tyckte inte de 
förtroendevalda gjorde rätt 
prioriteringar.

- Jag tänkte att jag kan ju 
inte bara sitta här på läktaren 
och gnälla, så jag och några 
ungdomsledare drog igång 
POSK (Partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan) lokalt på Lidingö inför 
kyrkovalet. 

- Men jag kunde aldrig drömma om att 
vi skulle gå från 0 till 22 procent. När jag 
såg resultatet kände jag att det verkligen 
fanns ett behov. Vi drev de frågor som 
många i församlingen stod bakom.

Axel Göthberg skrattar när han berät-
tar om valrörelsen. Han deltog i ett quiz 
om Svenska kyrkan på TV4-nyheterna. 
Som 22-åring bland andra nominerade 
var han den enda som fick alla rätt. 

- I intervjun råkade jag svära, och 
det citerades överallt. Men alla verkade 
tycka att det var kul, som att äntligen 
någon i kyrkan som är ”down with the 
people”.

Vad vill POSK göra de kommande 
fyra åren i Lidingö församling?

– Målet är att ha Stockholms stifts 
bästa konfirmationsverksamhet. 

De ungas delaktighet är avgörande för 
kyrkans framtid, anser Axel Göthberg. 
Enligt honom är det statistiskt större 
chans att du döper ditt barn om du själv 
är konfirmerad.

- Här sitter jag åtta år sena-
re som kyrkorådets ordföran-
de! Jag är ju ett kvitto på hur 
viktig konfirmationen är, och 
att ha bra ledare. 

Något speciellt kyrko-
besök du kan berätta om?

- Konfirmationsgudstjänster, 
att se föräldrar sitta och gråta 
över sina barns fina sång. 

– Då är det kul att ha varit med i 
teamet som fått någon utan kyrklig eller 
körbakgrund till att sjunga så bra så att 
folk sitter och gråter. Det känns verkli-
gen så konkret, att man gör skillnad.

AXEL GÖTHBERG
Ålder: 22 år.
Gör: Studerar till civilingenjör, 
ordförande i kyrkorådet.
Familj: Föräldrar och en storebror.
På fritiden: Aktiv i studentlivet, 
gymmar, spelar golf, löpning.
Något få vet om mig: Har gjort 
komedisketcher, skämt som jag skickat 
till mina kompisar. En video fick över 
800 000 visningar på sociala medier.

Jag är ju ett 
kvitto på hur 
viktig kon  -
firmationen 
är, och att ha 
bra ledare.

”



VÄLKOMNA TILL

sommarens mötesplatser

Sommartorsdagar i Rosenträdgården
Förra årets junitorsdagar var så trevliga, så nu kör 
vi samma koncept även i år! Vi dukar upp med bord 
och stolar i Rosenträdgården vid Breviks kyrka (på 
bak sidan av kyrkan). Det kommer finnas kaffe och 
kaka att köpa. Den som vill får självklart ta med egen 
fikakorg. Det kommer finnas präst på plats och våra 
 musiker bjuder på härlig musik. Någon gång under 
varje sommartorsdag firas en kort andakt, med möj-
lighet att önska psalmer för besökarna. Du kan komma 
och gå som du vill under öppet-tiderna. 
Varmt välkomna till Breviks kyrka! 
Torsdagar 2/6, 9/6, 16/6, 23/6 kl. 14.00-16.00
Rosenträdgården vid Breviks kyrka

Trädgårdscafé
Kom och dela gemenskapen i Kvarnens trädgård. Den 
som vill hjälper till med trädgårdsarbetet, men det går 
också bra att bara sitta ner med en kopp kaffe och en 
bit hembakat. Vi avslutar med en kort andakt.
Onsdagar start 8/6 till och med 31/8 
kl. 13.00-15.00 Kvarnen

Fyll sommaren med gemenskap på någon av våra 
sommaröppna mötesplatser. Alla evenemang är 

kostnadsfria om inget annat anges. Vi reserverar 
oss för att det kan bli ändringar i programmet.

För senaste information se lidingoforsamling.se.
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VÄLKOMMEN!
- Ласкаво 
просимо
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Grillkväll
Välkommen på grillkväll i Kvarnens trädgård. Vi delar 
solens sista strålar under en måltid, och får ta del av 
ett musikinslag. I händelse av regn finns det gott om 
plats inomhus. Alla åldrar är välkomna. 

 Har du frågor, ring församlingens växel 
tel. 08-410 847 00.
Torsdagar 7/7, 4/8 kl. 18.00-20.30 Kvarnen

Promenad med eftertanke
Vi går tillsammans på promenad med lättgånget under-
lag och räknar med att vara ute i två timmar. När vi 
stannar till och rastar reflekterar vi över tillvaron och 
njuter av vårt eftermiddagsfika som vi själva tagit med. 

 För information och anmälan ring dagen innan till 
Malin Samzelius, tel. 08-410 847 63. 
Då får du också veta vår startpunkt.
Fredagar 1/7, 8/7, 15/7, 22/7 kl. 13.00

Pilgrimsvandringar
Denna sommar bjuder vi in till olika pilgrimsvandringar 
på ön. I juni har vi en vandring runt sydöstra ön mot 
Långängen samt en vandring runt nordöstra ön 
mot Elfvik. I juli vandrar vi runt nordvästra ön mot 
Sticklinge urskog. Våra vandringar blir en del av den 
internationella pilgrimsrörelsen Walk for Future. 

 Begränsat antal platser. För information och anmälan 
maila eva.sharp@svenskakyrkan.se. 
Söndag 12 juni kl. 11.00
Lördag 18 juni kl. 11.00
Lördag 9 juli kl. 11.00

Fira gudstjänst utomhus
Från midsommardagen den 25 juni fram till 21 augusti 
firar vi gudstjänst utomhus i Äppelträdgården bakom 
Kyrkallén på Lidingö kyrkogård.  
Söndagar kl. 11.00 Äppelträdgården



Sommarkonserter
onsdagar 19.00 i Lidingö kyrka

Äntligen! Sommarkonserterna i Lidingö kyrka är tillbaka 
igen efter två somrar på webben. Boka in  följande onsdagar! 
 Förköp av biljetter på  biljettmonster.se för 100 kr – gratis för 
alla under 18 år. Kvarvarande biljetter säljs vid kyrkan 30 minuter 
innan konserten.

13 juli

TANKAR OCH TONER 
I SOMMARKVÄLLEN
Maria Hulthén 
Birkeland, riksspel-
man, violinist,  sångerska 
och kompositör och 
Ulla-Carin  Nyquist, 
dramaturg, känd från 
 radioprogrammet 
”Tankar för dagen”. 
 Konsertprogrammet 
innehåller kloka, reflek-
terande och finurliga 
 tankar i samspel med 
 folkton, fiolspel och sång. folkton, fiolspel och sång.

6 juli

ÄNNU EN DAG
Martina Möllås, 
 välkänd singer/song-
writer och gospel  -
kör ledare  sjunger egna 
och andras sånger. Med 
sig har hon gitarristen 
Daniel Hector.



27 juli

3 aug

10 aug

MUSIKALISKA VYKORT 
Rebecka Karlsson, 
 barockviolin och 
Peter  Lönnerberg, cembalo. 
Vi dyker ned i musik gömmorna 
hos senbarockens främsta 
 furstehov i Berlin och Dresden 
och finner tidens dolda musik-
skatter. Det blir också någon 
musik pärla från Stockholms 
slott.

20 juli

PULS
Vokalgruppen AORA består av sex 
starka, unga röster, från sex olika 
bakgrunder, som tillsammans ger 
dig en varierad upplevelse. 
Pop, jazz och visa, allt inbäddat 
i egenskriven musik och i original-
arrangemang skrivna för gruppen. 

NÄKTERGALEN OCH DROTTNINGEN
Per Gross, blockflöjter och Johan  Hansson 
Lindström, kistorgel. Vi får höra holländskt 
1600-tal av Sweelinck och van Eyck, engelskt 

16- och 1700-tal av bland annat Locke och 
Anonymus samt några minimalistiska verk.

HYMM OCH HORN
Stråkkvartetten HYMM och hornisten Johan Ahlin bjuder 
på konsert med Mozarts vackra kvintett för horn och stråkar 
i Ess dur, Beethovens  stråkkvartett i c moll och stråkkvartett 
av Haydn i Ess dur. 
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Sommarkrysset
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 i de gröna rutorna till: Lidingö församling, 
Sommarkrysset, Box 1029, 181 21 Lidingö. Glöm inte att ange ditt namn och 
telefonnummer. Tre personer vinner en lunch med församlingens kyrkoherde 
Magnus Östling. Skicka in ditt svar senast 8 juli.
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Konstruktör: lena-holmlund.com / lena.v.holmlund@gmail.com   
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kyrkogården
En levande mötesplats
Lidingö kyrkogård är först och främst en
plats dit du ska kunna komma för att sörja, minnas och för 
att finna ro och stillhet. Samtidigt vill vi att denna vackra
plats ska bjuda in till umgänge för att vi alla ska få njuta av
våra vackra blommor och planteringar.

Välkommen på cykel-, joggingtur eller på en promenad med 
hunden (rastad). Ta bara hänsyn till de som tar sig fram i lång-
sammare takt än du. 

Det finns många bänkar att slå sig ner på runt om på kyrko-
gården för att njuta av medhavd lunch. Eller varför inte vid din 
egna anhöriges grav? Tänka på att inte sitta i Minneslunden, 
Vilokullen eller alltför nära någon annans gravplats. Vänligen 
visa hänsyn gentemot de sörjande som besöker platsen.

     Vill du veta mer? Kontakta kyrkogårdsexpedition 
      på 08-410 847 10

nätverket omsorg
För ett humant flyktingmottagande

Nätverket Omsorg bildades för ungefär ett år sedan och består 
av aktörer som verkar för ett humant flyktingmottagande och 
god integration på Lidingö. Vi är Svenska kyrkan, Röda korset, 
Ansgarskyrkan, Vänverksamheten* och Rädda barnen.

När kriget bröt ut i Ukraina kom nätverket att träffas oftare för 
att på bästa sätt bistå kommunen och Migrationsverket när det 
gäller mottagandet av Ukrainska flyktingar.

Känner du någon från Ukraina får du gärna tipsa dem om för-
samlingens verksamheter. I sommar bjuder vi in till grillkvällar, 
trädgårdscafé i kvarnen, torsdagar i rosenträdgården i Brevik 
och i höst blir det språkcafé i Ansgarskyrkan. 

*Vänverksamheten består av ideella privatpersoner som sedan 
trettio år hjälpt nyanlända och flyktingar på Lidingö.

         Vill du veta mer om att vara volontär? 
         Kontakta Diakon Malin Samzelius på 08-410 847 63
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Svenska kyrkan hjälper 
folk som flytt från Ukraina
Lidingö församling är beredd att 
finnas som stöd inför vad som 
befaras bli största flyktingkri-
sen på decennier. Aktiviteten 
är stor i anslutning till det nya 
genomgångsboendet som finns 
i kommunen. 

Lidingö församling finns till stöd för 
människors oro i den tur-
bulenta tid som kriget i 
Ukraina innebär för oss 
alla. Här har försam-
lingens diakoner och 
präster en viktig roll. 
Enligt dem fungerar 
samarbetet kring 
stödet för flykting-
arna mycket bra. 

Ungdomarna som 
kommer hit är enga-
gerade, lär sig spela 
instrument på genom-
gångsboendet och träffar andra 
ungdomar på språkcafét som drivs av 
församlingen i samarbete med Ansgars-
kyrkan. Rädda Barnen ordnar skapande 
verksamhet för de små barnen och en 

ukrainsk kvinnoförening stöttar flykting-
arna vare sig de bor på flyktingboendet 
eller, som i många fall, har ordnat boen-
de själva med hjälp av privatpersoner. 

ACT Svenska kyrkan hjälper till med 
stöd på plats i Ukraina. Detta görs genom 
ACT-alliansens lokala partner. som hittills 
bidragit med 278 ton mat och andra för-

nödenheter till Ukraina och när-
området, samt medicinska 

produkter till ett värde av 
sju miljoner euro.

Act Svenska kyrkan 
skickar inte material 
från Sverige utan 
alla produkter till 
insatserna inför-

skaffas i närområdet. 
På så sätt gynnas den 

lokala ekonomin och man 
slipper långa transporter av 

material vilket sparar både tid 
och miljö.

Behovet av pengagåvor är fortfarande 
stort. Vill du bidra, swisha valfritt bidrag 
till ACT Svenska kyrkans arbete, ange 
UKRAINA: 123 099 67 77.

I kristider 
behöver alla 
goda krafter 
samverka.

Så här kan 
ditt bidrag göra nytta:

280 kronor räcker till ett 
matpaket (mjöl, ris, olja, gryn, 
kött- och fiskkonserver, mjölk, 

mörk choklad, pasta, ärtor, kakor).
180 kronor räcker till ett 

hygienpaket (tvål, schampo, 
tvätt- och diskmedel, 

toalettpapper, tandkräm, 
handsprit).
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       Du är inte ensam  

       om att fundera  

       över livet.  

Konfirmation 2023 
Anmälan till konfirmation för dig som 
är född 2008 öppnar 1 september. 
Varför händer det onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? 
Vad ska jag bli i framtiden? Här är inga frågor dumma eller konstiga. 
Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. 
En upplevelse som skapar minnen för livet. 

       Läs om alla våra alternativ på lidingoforsamling.se/konfirmation
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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 



Vill du veta mer om vad som händer i våra kyrkor?
Prenumerera på månadsbladet och få information om vad som 
händer i Lidingö församling direkt i hem i brevlådan varje månad. 
Maila ditt namn och adress till lidingo.webb@svenskakyrkan.se.

drop-in-dop
15 OKTOBER

VÄLKOMMEN TILL

Blev det aldrig tid? Eller sköts dopet upp på grund av pandemin? 
I oktober bjuder vi in till drop-in-dop i Lidingö kykra. Drop-in-dop 
är en möjlighet att komma till kyrkan och låta döpa sitt barn 
eller sig själv. Inga förberedelser behövs och det är kostnads-
fritt. Välkommen på drop-in-dop i Lidingö kyrka!

      Vill du veta mer om dopet, besök lidingoforsamling.se/dop/

1

Maj
Månadsbladet 

2022

Tre tips i maj:

 Gå på konsert

 Åk med till Enköping

Vandra på kyrkogården 

eller pilgrimsvandra



EN GÅVA 
FÖR VÄRLDEN

I en tid då krig, coronapandemin och klimatförändringar tvingar 
miljoner människor på flykt och till ett liv i extrem fattigdom och 
hunger, är behoven av gåvor större än någonsin. Act Svenska kyrkan 
bidrar till att människor på flykt undan kriget i Ukraina får mat, att 
barn i Syrien tryggt kan ta sig till skolan och att jordbrukare på 
Afrikas horn har alternativ försörjning när torkan slår till. Vi finns 
på plats vid katastrofer och för att människor ska få möjlighet att 
leva värdiga liv arbetar vi även långsiktigt mot fattigdom, förtryck 
och orättvisor.

För allas rätt till ett värdigt liv.
Din gåva gör skillnad.

SWISHA TILL

900 1223




