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Februari Månadsbladet 
2023

3 tips i februari
Måla kyrkan
Barnklädesloppis
Föredrag med 
Gunnar Wetterberg
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Gudstjänster
Söndag 5 februari
Dagens ämne: Uppenbarelsens ljus
Högmässa 11.00 Lidingö kyrka
Kyrkokören medverkar. Magnus 
Östling, präst. Roberta Sciacco, mu-
siker. Kyrkka�e med smörgås serve-
ras i Kyrkallén e�er högmässan.
Gudstjänst med mottagande 
av Eva Sharp, diakon
11.00 Breviks kyrka
Lidingö Cappella medverkar. Sön-
dagsskola. E�er gudstjänsten serve-
ras kyrkka�e för stora och små. 
Gunnar Olofsgård, präst. Fanny Linder, 
präst. Li Ringquist Östman, musiker. 

Söndag 12 februari
Dagens ämne: Det levande ordet
Högmässa med välkomnande 
av Julia Svensson, präst
11.00 Lidingö kyrka
En ensemble ur Lidingö Motettkör 
medverkar. Julia Svensson, präst. 
Annika Hudak, musiker. E�eråt finns 
det möjlighet att måla sin bild av 
kyrkan. Läs mer på sidan 9.
Gudstjänst 11.00 Breviks kyrka
Söndagsskola. E�er gudstjänsten 
serveras kyrkka�e för stora och små. 
H Hansson, präst. Anna Birgersson, 
musiker. Hanna Åberg, pedagog. 
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Tisdag 14 februari
Knattegudstjänst 
10.30 Breviks kyrka
En gudstjänst för våra yngsta för-
samlingsbor och deras vuxna säll-
skap. Vi sjunger, dansar och upp-
täcker kyrkorummet tillsammans. 
Pedagog, präst och musiker med-
verkar. Fanny Linder, präst. Anna 
Birgersson, musiker. 

Torsdag 16 februari
Ung mässa 19.00 Lidingö kyrka
En gång per månad firar vi Ung 
Mässa i Lidingö kyrka tillsammans 
med ledarutbildningen och SKUM. 
Mässan är öppen för alla. Välkommen 
att sjunga dina favoritpsalmer och 
återuppleva den sköna stämningen 
från andakterna på konfirmationen. 
H Hansson, präst. Anna Birgersson, 
musiker. Lotta Altner, pedagog. 

Söndag 19 februari
Dagens ämne: Kärlekens väg
Gudstjänst med små och stora 
11.00 Lidingö kyrka
Anna Tersmeden, präst. Ingrid Dam-
stedt Holmberg, körledare. Linnea 
Sirborn, musiker. Nathalie Nygårds, 
pedagog. 
Mässa 11.00 Breviks kyrka
Söndagsskola. E�er gudstjänsten 
serveras kyrkka�e för stora och 
små. Gunnar Olofsgård, präst. Fanny 
Linder, präst. Li Ringquist Östman, 
musiker. Margareta Zetterberg Wallin, 
pedagog. 

Onsdag 22 februari
Dagens ämne: Bön och fasta 
Askonsdagsmässa 
8.30 Lidingö kyrka
Magnus Östling, präst. Stefan Sjä-
lander, musiker.
Askonsdagsmässa
18.30 Breviks kyrka
Fanny Linder, präst. Li Ringquist 
Östman, musiker. 

Söndag 26 februari
Dagens ämne: Prövningens stund
Högmässa 11.00 Lidingö kyrka
Koralkören medverkar.
Ann-Sofi Furegård Sandberg, präst. 
Roberta Sciacco, musiker. Kyrkka�e 
med smörgås serveras i Kyrkallén 
e�er högmässan.
Gudstjänst 11.00 Breviks kyrka
Ensemble ur Lidingö Gospel med-
verkar. Söndagsskola E�er guds-
tjänsten serveras kyrkka�e för stora 
och små. H Hansson, präst. Anna 
Birgersson, musiker. Hanna Åberg, 
pedagog. 
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Tisdag 7 februari
Andakt 13.30 Villa Agadir
H Hansson, präst. 
Li Ringquist Östman, musiker. 
Andakt 14.00 Silverhöjden
Julia Svensson, präst. 
Maria Fredén, musiker.

Onsdag 8 februari
Andakt 14.00 Högsätra
Fanny Linder, präst. 
Roberta Sciacco, musiker. 

Torsdag 16 februari
Andakt 14.00 Siggebogården
Anna Tersmeden, präst. 
Roberta Sciacco, musiker. 
Andakt 14.00 Nilstorpsgården
Tuĳa Hammare, präst. 
Stefan Själander, musiker. 

Onsdag 22 februari
Andakt 14.00 Ektorpsgården
Ann-Sofi Furegård Sandberg, präst. 
Annika Hudak, musiker. 

Andakter på äldreboenden
Vi firar andakt, sjunger och ber tillsammans.

Orgelutflykt till 
Uppenbarelsekyrkan 
Uppenbarelsekyrkan i Hägersten har fått en ny stor 
orgel. Den invigdes den 2 oktober 2022 och är byggd 
av den spanska orgelbyggaren Grenzing, som också 
byggt den nya orgeln i radiohuset i Paris. Instrumentet 
har en exceptionell kvalitet både tekniskt och konstnärligt.

Vi får lyssna på en konsert med organist Martin Blomqvist. Däre�er demonstre-
rar han orgeln för oss. Magnus Magnusson kommer att berätta om kyrkan, de 
stora glasmålningarna och kolumbariet. Avslutningsvis blir det e�ermiddagsfika 
innan hemfärd. Vi är tillbaka vid S:ta Annagården ca 17.30. Med på utflykten är 
Magnus Magnusson, Roberta Sciacco, Maria Widås och Stefan Själander. 

Kostnad 50 kr. Anmälan till Magoria Edler, magoria.edler@svenskakyrkan.se 
senast den 6 mars. Vi samlas kl. 13.00 vid S:ta Annagården och åker med SL 
tillsammans till Uppenbarelsekyrkan. 

Lördag 11 mars kl 13.00 samling vid S:ta Annagården
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Dela dina minnen med oss
Många känslor har fyllt Lidingö kyrka genom åren och många 
minnen har skapats här. Många har lovat att dela sina liv i glädje 
och sorg. Många barn, unga och vuxna har välkomnats genom 
dopet. Men det har också varit många avsked av älskade nära 
och kära. 

Vilka minnen har du av Lidingö kyrka? Vi vill gärna ta del av era 
minnen och dela med oss av vissa av dem. Skriv till oss och berätta! 
Mejla till lidingo.webb@svenskakyrkan.se, skriv ”Lidingö kyrka” 
i ämnesraden. Eller skicka ett brev till: Lidingö församling, 
Kommunikatör, Box 1029, 181 21 Lidingö. 

Genom att skicka in din berättelse godkänner du och ger 
Lidingö församling tillstånd att publicera hela eller delar av 
berättelsen och ditt namn i Kyrkonytt och digitala kanaler.

Foto: okänd/Lidingö Hembygdsförening
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Vigselträ�  
Välkommen du som går i gi� astankar! 

Präst och musiker fi nns på plats för 
att berätta om vigselgudstjänsten, 

svara på frågor och ge exempel 
på bröllopsmusik.

Lördag 11 februari kl 14.00 
Lidingö kyrka



Barnklädesloppis
Välkommen på barnklädesloppis i 
S:ta Annagården! Här kan du fynda 
begagnade barnkläder och fritidsutrustning. 

Passa på att ta en fika i Café Storstugan. Vi 
säljer ka�e, smörgås, hembakat ka�ebröd 
och frukt. Sa�en är gratis.

Vill du var med? Hyr ett bord för 150 kr. 
Ta med det du vill sälja. Det som inte blir 
sålt måste du ta med hem igen. Vi har inga 
möjligheter att ta hand om det. 

Anmälan senast 10/2 till Nathalie Nygårds: 
nathalie.nygards@svenskakyrkan.se. 

Församlingen har också ett litet loppisbord.
Intäkterna av bordshyra och fikat går direkt 
till diakonins insamling för barn och familjer 
boende på Lidingö.

Vi hoppas kunna förena nytta med nöje 
– återvinning av prylar, budgettänk och 
samvaro! För mer info, kontakta Nathalie 
Nygårds, tel: 08-410 847 38.

Lördag 18 februari kl 13.00–15.00 
S:ta Annagården
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Mötesplatser i februari
Öppna förskolan
Välkommen till en drop-in-mötesplats för barn och  vuxna. 
Alla barn 0–3 år är välkomna.
Måndag, tisdag, torsdag kl 09.30–15.00, sång 10.30
Onsdag kl 12.00–15.00, sång 13.30 Breviks kyrka

SKUM Brevik
SKUM är mötesplatsen för dig som är ung/ung vuxen, från
det året du fyller 15. Här kan du trä� a vännerna från kon-
fi rmationstiden och ledarutbildningen, käka middag, spela 
spel, plugga eller bara snacka över en kopp ka� e. Ibland gör 
vi någon större grej som bio, föreläsning eller resa. Kom som 
du är! Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt. Följ oss på 
Instagram @ungpaon. SKUM leds av församlingspedagogerna. 
Vill du veta mer om SKUM Brevik? Kontakta Hanna Åberg, 
tel 08-410 847 39 eller hanna.aberg2@svenskakyrkan.se.
Onsdagar kl 17.00–21.00 Breviks kyrka

Trä� punkt S:ta Anna
Torsdag 2/2, 16/2 kl 12.30 S:ta Annagården

Soulful Saturdays – Groove i Breviks kyrka
Dans för damer i alla åldrar! Vi möts i Breviks försam-
lingshem och dansar tillsammans i 90 minuter. Groove är 
världens enklaste dansform där fokus är mer på hur det 
känns än på hur det ser ut. Vi skapar ett tillåtande dansgolv 
tillsammans och rör oss till alla typer av musik. I Groove 
ger ledaren enkel ledning med tips på rörelser till de olika 
låtarna, som vi sen var och en utför på det sätt som passar 
vår kropp bäst. I Groove kan du inte göra fel, för DITT sätt 
är RÄTT sätt! Alla rörelser går att anpassa e� er dina förut-
sättningar. Drop in med te och ka� e 15.30–16.00. Vi börjar 
dansa 16.00, då stängs dörrarna. 
Lördag 25 februari kl 15.30 Breviks kyrka
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Sverigefi nsk samtalsgrupp – Bokcirkel 
Suomenkielinen Keskustelupiiri- Kirjapiiri Tiistaina klo 
13.30-15.00. Paikka Kvarnen, Kvarnskolan. Kahvikupin ää-
rellä jaamme ajatuksia elämästä ja luetusta. Tervetuloa myös 
Sinä, joka et ole lukenut kirjaa!
Vid ka� ebordet delar vi tankar om livet och om det vi läst. 
Du är välkommen att delta även utan att läsa boken. 
Tisdag 14 februari kl 13.30–15.00 Kvarnen

Kyrksmörgås och volontärträ� 
Välkommen på kyrksmörgås! Vi trä� as tillsammans i Kyr-
kallén e� er gudstjänsten och äter en rejäl smörgås. E� er 
smörgåsen, ca kl 13.15, stannar den som vill kvar på volon-
tärträ� . Vi berättar om vilka uppdrag och idéer som fi nns i 
församlingen, och vill gärna veta om du har idéer. Eller är du 
bara nyfi ken och vill veta mera? Kontakta Malin Samzelius, 
tel: 0766-47 05 62, malin.samzelius@svenskakyrkan.se
Söndag 19 februari kl 11.00 Kyrkallén

Soppa med gemenskap 
Öppen verksamhet för alla som vill. Vi bjuder på enkel 
förtäring, soppa med bröd och ka� e/te med kaka.Du som 
vill får spela, sjunga, läsa en dikt eller bara umgås. Ibland 
program i samarbete med Lidingö Stad. Vid frågor kontakta 
diakon Eva Sharp, tel: 08-410 847 42.
Torsdagar kl 13.00–15.00 Breviks kyrka (start 9/2)

Gubbröra
Föredrag med Sven Erik Wånell. Tillit – en förutsättning för 
ett fungerande samhälle. Om medmänsklighet i praktiken.
Onsdag 15 februari kl 9.30 Kvarnen

Au pair café
Au pair café is a place where you can meet other au pairs 
over some co� ee or tea. We alternate between Breviks 
kyrka and Ansgarskyrkan. For more information please 
contact Eva Sharp at eva.sharp@hotmail.se.
10/2 kl 13.00–15.00 Ansgarskyrkan
24/2 kl 13.00–15.00 Breviks kyrka, Skutan



ONSDAGAR I S:TA ANNA 

Samtalsgrupp om kristen tro
Vad är kristen tro? Är du nyfi ken och vill veta mer om kyr-
kan och bibeln? Vill du dela och ta del av andras tankar och 
funderingar? Varmt välkommen till vår samtalsgrupp där vi
samtalar utifrån boken Om livets mening av Merete Mazza-
rella, som vi läser tillsammans. 
Onsdagar 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 30/3 och 5/4 
kl 15.00–16.30 Kvarnen

Onsdagsmåltiden 
Vi delar en enkel måltid tillsammans. Varm mat serveras 
17.00–18.00. Ka� e med hembakat kl. 18.00–18.30. Ingen 
föranmälan behövs. Kostnad 30 kr.
Onsdagar kl 17.00 S:ta Annagården

Stickcafé med e� ertanke
Välkommen att sticka, virka, brodera, handarbeta eller 
passa på att laga dina kläder. Mellan maskorna fi nns tid för 
inspiration, e� ertanke eller en skön tystnad. Stickcafé med 
e� ertanke är en stund då vi kan varva ner mitt i veckan.
Onsdag 8/2 och 22/2 kl 18.30–20.00 S:ta Annagården

Våghalsarna
En alla kan sjunga-kör. 
Onsdagar kl 18.30–19.30 S:ta Annagården 
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Lidingö kyrkas ordinarie öppettider
Måndag: Stängt. Tisdag-söndag: 9.00-16.00

Tillfälliga avvikelser kan förekomma.
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Måla kyrkan!
Söndag 12/2 och 12/3 2023 kl 11.00–16.00 Lidingö kyrka 

Vill Du måla av miljön, människor eller händelser, eller Din egen inre 
upplevelse av Lidingö kyrka som i år fyller 400 år? Vi börjar med 
gudstjänst i Lidingö kyrka kl 11. Sedan samlas vi i Kyrkallén och äter 
medhavd matsäck och delar med oss av praktiska tips och inspiration. 
Däre� er tecknar vi av kyrkan och återvänder för att måla med 
 akrylfärger i Kyrkallén. Plats för 10 deltagare. Kostnad: 50 kronor
för pannå/uppspänd duk.
12 mars är det även möjligt att teckna inne i kyrkan. Sista helgen 
i maj har vi möjlighet att ställa ut våra bilder i Kyrkallén.
För mer information kontakta Tuĳ a Hammare tel. 0766-20 17 09. 
Anmälan: tuĳ a.hammare@svenskakyrkan.se, senast en vecka innan. 



lidingoforsamling.se

PRÄSTERNA – mellan överheten och allmogen
Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram 
i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än 
tusen år. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälp-
redor, bildningens män i byarna. 

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg följer samspelet 
mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. 
Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas 
vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur 
kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde 
prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan 
i 1900-talets stora strider?

I år fyller Lidingö kyrka 400 år. Vad passar bättre än en föreläsning 
av historikern och författaren Gunnar Wetterberg?

Söndag 5 februari kl 15.00 Lidingö kyrka

Föredrag
GUNNAR 
WETTERBERG




