
Verksamhetsberättelse 2014
Svenska kyrkan, Lidingö församling





 1 

Inledning 
Det finns mycket att vara stolt över i Lidingö församling. Det vet vi varje år när verksamhets-
berättelsen ska skrivas. Det finns så mycket att berätta om. 2014 uppmärksammades Lidingö 
församling på ett särskilt sätt då biskop Eva tillsammans med visitationsteamet inom Stock-
holms stift visiterade Lidingö församling en dag i maj. Det var en biskopsvisitation tillsam-
mans med övriga församlingar i det kontrakt Lidingö församling tillhör sedan januari 2013. 
 
Biskop Eva gladdes över våra orgelelever. Det är en verksamhet där Lidingö församling är en 
förebild, inte bara i Stockholms stift utan även inom hela Svenska kyrkan. Att barnen är prio-
riterade i vår församling blev tydligt för biskopen när Breviks arbetslag fick berätta om sitt 
levande gudstjänstliv för visitationsteamet. 
 
Men som alltid står vi också inför utmaningar och nya perspektiv. I ett samtal, tillsammans 
med representanter från övriga församlingar i kontraktet, valde Lidingö församling att berätta 
om de många nya förhållningssätt och bruk vi möter i samband med begravningsgudstjänster-
na. Det var en del av det som blivit vanligt i Lidingö församling, som begravningsgudstjänst 
med urna istället för kista, som fortfarande var relativt nytt för biskop Eva. 
 
Det är med glädje och stolthet jag nu vill presentera verksamhetsberättelsen för 2014. Här 
finns ett glädjefyllt engagemang från såväl förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare 
som många kyrkotillhöriga. Tillsammans är vi alla Lidingö församling. 
 
”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla kroppsdelar bildar en enda kropp, så 
är det också med Kristus.” 1 Kor 12:12 Och med Lidingö Församling. 
 
Lidingö den 21 april 2015 
 
 
Carina Nilsson 
kyrkoherde 
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Sammanfattning 
Det är glädjande att konstatera att Lidingö församling väl uppfyllt målen för 2014 utifrån 
budget och församlingsinstruktion. 
 
Det finns ett rikt gudstjänstliv av olika karaktär i församlingens tre kyrkor. Delaktighet och 
mångfald präglar församlingens gudstjänstliv samtidigt som församlingens goda traditioner 
bevaras. Målet att församlingens gudstjänster ska ha körmedverkan är uppnått. Församlingens 
barnkörer har, genom samarbetet mellan Bodals- och S:ta Anna arbetslag som startade hösten 
2014 vuxit explosionsartat speciellt bland de yngsta barnen. Numera får 4-åringar stå i kö för 
att få plats i barnkören. Samtidigt har de ”gamla” lite äldre körbarnen fått ny inspiration när 
arbetslagens körer gick samman. Detta har inspirerat till ökat deltagande även i Breviks kyr-
kas barnkörer. Vuxenkörerna uppfyller väl de mål som satts för respektive kör. Till försam-
lingens musikliv hör också orgeleleverna och sommarkonserterna. Verksamheter som väl 
uppnått sina mål 2014. Den sverigefinska verksamheten har så gott som uppfyllt de mål som 
man satte för 2014. 
 
Lidingö församling har nått målet för undervisning att erbjuda samtal i grupp för alla åldrar, 
om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. För vuxna finns bibelstudiegrupper med 
olika infallsvinklar och vid olika tider för att passa såväl daglediga som arbetande. 
 
Satsningen på att utveckla församlingens barnverksamhet har visat gott resultat. De senaste 
årens goda utveckling, med större antal deltagare i barnverksamheten har fortsatt under 2014. 
Samarbetet mellan pedagoger och musiker har även 2014 visat sig vara berikande för såväl 
barnen som deras föräldrar. Mest glädjande är dock att Öppna förskolan under hösten 2014 nu 
fått den struktur och bemanning så att målen även för denna barnverksamhet för första gången 
på några år är fyllda. 
 
Den modell för skolkyrkoarbetet som startade 2011 är nu väl etablerad vilket gör att skolkyrka 
av samma kvalité kan erbjudas samtliga skolor inom församlingen. För årskurs nio var årets 
konstutställning på S:ta Annagården lika uppskattat som tidigare år. 
 
Församlingens ungdomsverksamhet har under 2014 lyckats nå även de nykonfirmerade ung-
domarna. Det medvetna arbetet med att få yngre och äldre ungdomar att lära känna varandra 
har uppnåtts. De äldre ungdomarna har fortsatt att träffas på Jernet en gång i månaden. Tyvärr 
har ungdomskören fått lägga ner under 2014. Istället har musiken i den övriga ungdomsverk-
samhetens andakter och gudstjänstliv förstärkts med de personalresurser som tidigare las på 
ungdomskören. Ledarutbildningen har även 2014 nått målet att vara länken mellan konfir-
mandtiden och ungdomsgruppen SKUM. Målet att ha en samlad ungdomsverksamhet på tors-
dagskvällarna har uppnåtts. 
 
Konfirmandverksamheten visar ännu ett år en positiv utveckling. Lidingö församling har upp-
nåt båda sina mål, att mer än 50 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna ska konfirmeras, varav 
mer än 30 % inom Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. Att det blivit medel över 
inom konfirmandverksamheten förklaras med att flera planerade konfirmandgrupper inte haft 
tillräckligt antal anmälda för att kunna startas. 
 
 
Inom Diakonin har Lidingö församling uppnått sina mål. Lidingö församling stödjer aktivt de 
föreningar inom församlingen som leds av en ideell styrelse. Gudstjänstlivet vid Lidingös 
många äldreboenden har fortsatt under 2014. Församlingens diakoner har kunnat svara mot 
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det ökade behovet av ekonomisk hjälp man mött under året. Arbetet med enskilda personer 
har, liksom tidigare år, prioriterats i diakonernas arbete. Den öppna verksamheten vid café 
Bodal har pågått under året medan Café Brevik tyvärr upphörde pga. den vakanta tjänsten som 
diakon. Diakonerna har även drivit gruppverksamhet som t ex retreater och det nystartade 
stick-caféet. Målen för den diakonala verksamheten har uppfyllts. 
 
Inom området Mission har Lidingö församling fortsatt att verka för en positiv bild av Lidingö 
församling hos dem som inte har en personlig relation till Lidingö församling. Det nära sam-
arbetet mellan församlingens kommunikatörer och de verksamhetsansvariga har gjort att må-
len uppnåtts. Genom direktmarknadsföring av exempelvis Föredrag på S:ta Anna och Film 
och Existens har bidragit till den positiva bild av Lidingö församling som troligen fått många 
att för första gången besöka en församlingsverksamhet. Samarbetet med Lidingö Loppet har 
fortsatt. Glädjande är att ett samarbete med Lidingö FN-förening startats under 2014 inom 
ramen för Föredrag på S:ta Anna. Det ekumeniska arbetet har varit sparsamt. Sammantaget 
har målet för Lidingö församling uppnåtts. 
 
Församlingens förskoleverksamhet är en av kyrkorådet prioriterad verksamhet. Förskoleverk-
samheten har, under 2014 tagit betydande steg för att uppnå de uppsatta målen att erbjuda 
barnomsorg, anpassade till småbarnsföräldrars behov, att ha en förskola av hög kvalitet, öp-
pen för alla familjer med förskolebarn. En ökad efterfrågan, vilket resulterat i att samtliga 
barngrupper varit fyllda, är ett tecken på att detta uppnåtts under 2014. Målet att minska un-
derskottet i förskoleverksamheten har därför också uppnåtts under 2014. 
 
Begravningsverksamheten och serviceverksamheten har väl uppfyllt uppsatta mål för 2014. 
Församlingens fastigheter renoveras och sköts enligt budget och vård- och underhållsplanen. 
Även 2014 har oförutsedda nya direktiv och skador gjort att planen fått omdisponeras och 
budgeten överskridits. Till de största oförutsedda händelserna var initiativet från företaget 
Lidingö Musteri att starta verksamhet i ladan på Grönsta vilket krävde medel utanför budget 
vilket kyrkofullmäktige anslog. 
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Gudstjänst – verksamhet 
Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där körverksam-
heten och delaktighet betonas.  För gudstjänstverksamheten är budgeterat för 8 prästtjänster 
samt kyrkoherden, 6 musikertjänster varav en tjänst en arbetsledare, vidare 5 kyrkvaktmästar-
tjänster varav en arbetsledare. Samtliga tjänster är på heltid. 
 

 

Gudstjänstlivet i Bodals kyrka 
 
Under 2014 har den sedan flera år medvetna satsningen på ideellt engagemang och kärnvär-
den som grund för gudstjänsterna i Bodals kyrka fortsatt att utvecklas. Det ideella engage-
manget syns genom att kyrkvärdar och gudstjänstvärdar på ett tydligt och konkret sätt, till-
sammans med anställda medarbetare, bär och utvecklar gudstjänsterna i Bodals kyrka.  
De tre kärnvärden ”Gemenskap”, ”Innerlighet” och ”Glädjefyllt engagemang” som arbetats 
fram tidigare år finns nu med i varje verksamhets lokala måldokument. På så sätt kombineras 
församlingsinstruktionens intentioner med Bodals kyrkliga centers kärnvärden. Utöver de 
fasta gudstjänstgrupperna fungerar även Bodals kammarkör som gudstjänstgrupp när kören 
sjunger i gudstjänsten. De gudstjänster där någon av barnkörerna sjunger har nu en egen guds-
tjänstordning som är gemensam för Lidingö- och Bodals kyrka där barnen utför de flesta mo-
ment som annars utförs av gudstjänstgrupp eller kyrkvärd.  
 
Gudstjänsterna i Bodals kyrka präglas av mycket musik och en enkelhet i liturgin. Kyrkkaffet 
är en viktig del av söndagens gudstjänstfirande. Gudstjänst firas på söndag eftermiddag kl. 
15.00. För sjunde året i rad firades påskhelgens gudstjänster i samverkan med Breviks kyrka. 
 
Meditation, torsdagskvällar i Bodals kyrka, är en del av Lidingö församlings verksamhet se-
dan många år tillbaka. Metoden som används är kristen djupmeditation enligt za zen. ”Att 
sitta sig till stillhet”. Alla är välkomna att meditera oavsett tro och livsåskådning. Den speci-
fikt kristna aspekten i meditationen kommer till uttryck i tanken att gruppen sitter inför per-
sonlig Gud som älskar oss med evig kärlek. Att sitta tillsammans i tystnad hjälper deltagarna 
att komma i kontakt med sina tankar och känslor, och känna hur de mår fysiskt. Efter meditat-
ionen serveras the och skorpor och då kan deltagarna umgås och samtala med varandra vilket 
bidrar till gemenskap i gruppen. Meditationen är alltså både en social och individuell aktivitet, 
kan vara en väg till andlig fördjupning och större känsla av sammanhang. Meditationen leds 
av en av församlingens komministrar. Deltagarna har varit i blandade åldrar och av olika kön, 
antalet har varierat mellan 3-12 personer. Oftast ca 7-8 personer. 
 
Gentemot församlingsinstruktionen uppfyller gudstjänstlivet i Bodal sina mål. 
Gentemot uppsatta verksamhetsmål utifrån Bodals kärnvärden uppfyller verksamheten i Bo-
dal också sina mål. 
 
 
Musiken i Bodals kyrka  
Barnkörerna 

Under vårterminen fortlöpte barnkörverksamheten med körerna Mini och MidiChorallerna 
i Bodals kyrka som vanligt. Körerna medverkade tillsammans med förskolan vid några guds-
tjänster. Minikören hade en vårkonsert i Breviks kyrka tillsammans med församlingens övriga 
minikörer. Midikören framförde Vivaldis Gloria tillsammans med S:ta Annas barnkör. Midi-
kören hade även ett körläger en helg i Bodals kyrka. 
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På höstterminen inledde ett nytt barnkörsprojekt. Bodals och S:ta Annas barnkörer slogs ihop 
och åldersindelning på grupperna förändrades. Körerna medverkar i gudstjänster både i Bo-
dals- och Lidingö kyrka. Höstens höjdpunkt blev den stora luciahögtiden i Bodals kyrka. De 
största barnen, Grandioso, medverkade, tillsammans med Bodals övriga körer, vid julkonser-
ten i Breviks kyrka. 
Målsättningen för året är uppfylld. 
 
 

Våghalsarna. 
Kören har under året sjungit vid ett flertal gudstjänster i Bodals kyrka. Därutöver har kören 
framfört folkmusikmässan ”Träd in i dansen”, sjungit i Lidingö stadshus på Seniormässan, 
medverkat på IW:s julfest samt deltagit i Bodals kyrkas julkonsert som var förlagd till Breviks 
kyrka. Kören har dessutom haft två kördagar. Antalet medlemmar ökar stadigt och är nu ca 50 
personer vid varje repetition. Målsättningen för året är uppfylld. 
 

Bodals Kammarkör 

Året inleddes enligt traditionen med Öhrwalls Trettondagsmusik. Glädjande är att antalet te-
norer och basar verkligen har ökat i kammarkören under 2014. Flera unga korister har under 
året sökt sig till kören så medlemsantalet har ökat till 37 medlemmar. Medlemmarna delades 
även 2014 in i små ensembler som medverkar i gudstjänsterna. Kören har haft ett körinternat 
på Engelbrektstunet och två kördagar på hemmaplan. Under sommaren har kören, till skillnad 
mot tidigare år inte haft uppehåll, utan fortsatt ses till ett flertal repetitioner, vilket blev väldigt 
populärt. Bodals kammarkör har under året firat ett flertal musikgudstjänster, där Misa del la 
Cruz del Sur med Rolando Pomo o musiker särskilt bör omnämnas. På hösten framförde kö-
ren Haydns Maria Theresia mässa med Stockholm Concert Orchestra och solisterna Alexan-
dra Büchel, Hedda Hasselström, Carl Unander-Scharin och Johan Wållberg. Kören har, som 
tidigare år, sjungit vid kyrkoårets stora högtider, påskdagsmässa i Brevik och midnattsmässa i 
Bodals kyrka.  Den kombinerade Advent-Lucia-Julkonserten i Breviks kyrka, tillsammans 
med Våghalsarna och barnkören Grandioso blev ett lyckat koncept. 
Målsättningen för kören är uppfylld. 
 
Kören Gråtrutarna 
Förutom församlingens egna körer repeterar seniorskören Gråtrutarna i Bodals kyrka en gång 
i veckan.  Som tack för att de får använda kyrkan gratis som övningslokal medverkar Gråtru-
tarna ett par gånger per termin vid församlingens gudstjänster i Bodals kyrka. 
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Gudstjänstlivet i Breviks kyrka 

Under 2014 har det funnits ett levande och varierat gudstjänstliv i Breviks kyrka präglat av 
delaktighet, gemenskap och glädje med gudstjänstdeltagare i olika åldrar. Hösten 2014 har 
arbete med kärnvärdena Öppenhet – Gemenskap – Berörd och arbetet med gudstjänstgrupper 
och ett tydligt barnperspektiv fortsatt. Detta för att bevara kontinuitet och trygghet under ett år 
då det varit förändringar bland de anställda medarbetarna. Det starka ideella engagemanget i 
Breviks kyrkas gudstjänstliv har även 2014 möjliggjort ett stabilt gudstjänstliv i Breviks 
kyrka. Efter flera års strävan, nåddes hösten 2014 målet att starta en tredje gudstjänstgrupp 
med en ideell ledare. Inspirations- och utbildningskvällar för gudstjänstgrupperna har genom-
förts under 2014. 
 
Ambitionen från ”barnmöjliggörarprojektet” är fortfarande hög och arbetslaget arbetar med-
vetet för att bibehålla fokus på barnets perspektiv. Barn medverkar regelbundet aktivt i guds-
tjänsterna och en av förskoletjänsterna i Brevik har 5 timmar per månad i sin tjänst att delta 
vid gudstjänsterna.  Söndagsskolan är, som tidigare år, en integrerad del i gudstjänsten. För-
samlingens sportlovskonfirmander var våren 2014 integrerade i gudstjänstlivet i Breviks 
kyrka. För att främja gemenskapen och delaktigheten ses kyrkkaffe som en del av gudstjäns-
ten. Det är gudstjänstgrupperna som ansvarar för kyrkkaffet så gott som varje söndag. Musi-
ken i gudstjänsten är viktig. Därför förekommer också någon form av körmedverkan vid de 
flesta av gudstjänsterna. Sammantaget gör detta att gudstjänstlivet i Breviks kyrka väl uppfyl-
ler inriktningsmålet i församlingsinstruktionen att delaktighet i gudstjänstlivet är för alla åld-
rar. 
 
Sinnesrogudstjänster har liksom tidigare år firats ungefär en gång i månaden också de med 
tydligt fokus på delaktighet. Här har diakonen/församlingskuratorn som är placerad i Brevik 
en viktig roll. 
 
Utifrån förutsättningarna och gentemot församlingsinstruktion och budget har verksamheten i 
Brevik i huvudsak uppfyllt målen för 2014. 
 
 
 
Musiken i Breviks kyrka 
 

Breviks Minikör 
Minikören har under 2014 bestått av omkring 10-15 barn i åldern 5-7 år. Kören har medverkat 
i fyra gudstjänster och en konsert i maj där man sjungit tillsammans med de andra minikörer-
na i församlingen. 
 
Lidingö Kids 
Lidingö Kids har medverkat på sju gudstjänster i Breviks kyrka under 2014. Vårterminen in-
leddes med ett låtskrivarprojekt tillsammans med Maria Sandell. Barnen fick möjlighet att 
skriva text och musik med inspiration från bilder utifrån temat händer. Projektet mynnade ut i 
en konsert i mars med sju nyskrivna sånger. Kören gjorde även en vårkonsert i maj. 
Under hösten medverkade barnen på Tacksägelsedagen och ordnade en Skördefest efter guds-
tjänsten. Barnen hade med sig hembakat och andra skördeprodukter som såldes under kyrk-
kaffet till förmån för Världens barn. Lidingö Kids framförde även årets Luciakonsert i Bre-
viks kyrka. Kören har drygt 30 medlemmar. 
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Breviks Kyrkokör 
Breviks Kyrkokör har 27 medlemmar. Kören har under 2014 fortsatt att vara uppdelad i två 
grupper som minst en gång i månaden deltar i söndagens gudstjänst. Vid speciella tillfällen 
och vid musikgudstjänster deltar hela kören i gudstjänsten. För 2014 har det varit en fastein-
samlingsgudstjänst i april, påskdagsmässa tillsammans med Lidingö Gospel och Bodals 
kammarkör, en gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan som anordnas av Stiftelsen Brödet, guds-
tjänsten vid 1:a advent samt vid julottan. Breviks kyrkokör har under året gett flera konserter.  
I mars framfördes Mariamusik, på långfredagen framfördes Stabat Mater för damkör av Per-
golesi, tillsammans med damkör från Bodals Kammarkör. I maj gav Breviks kyrkokör en 
allsångskonsert i maj. Årets höjdpunkt var körens turné till Portugal med tre konserter. Efter 
resan framförde kören turnéprogrammet vid en hemkomstkonsert i Breviks kyrka. I december 
framförde kören Folkmusikmässan ”Himmelen inom” tillsammans med solister och instru-
mentalister. I år var det Breviks kyrkokör som sjöng vid Julvespern i Lidingö kyrka, ett 
samarrangemang med Lidingös tre Rotaryklubbar. Tre kördagar på hemmaplan genomfördes. 
Målen för 2014 har uppnåtts för dessa verksamheter. 
 
 
Lidingö Gospel 
Lidingö Gospel har medverkat på nio gudstjänster i Breviks kyrka under 2014. Kören gjorde 
två konserter på vårterminen, en av dem tillsammans med gospelsångaren Malcolm Cham-
bers. Året präglades mycket av den USA-resa som Lidingö Gospel gjorde i oktober tillsam-
mans med Daniel Stenbaek. Kören besökte ett tiotal afroamerikanska kyrkor i Chicago, både 
stora och små samt fattiga och rika församlingar. Körmedlemmarna fick inte bara uppleva 
gospelmusiken i sitt ”rätta” forum utan även se ett annorlunda gudstjänstliv. Gospelkören av-
slutade turnén med en Homecoming Concert i Breviks kyrka. Förutom sång och musik visa-
des bilder från resan och några korister berättade om sina upplevelser. Under höstterminen 
inleddes även ett samarbete med Gustavsberg Gospel. Lidingö Gospel medverkade på en kon-
sert i Gustavsberg strax innan USA-resan. 
Lidingö Gospel har 35 medlemmar. 
 
 
Övrig musikverksamhet 
Förutom körkonserter har Paramount Big Band under ledning av Elon Wahlgren för nionde 
året haft konsert i Breviks kyrka. Storbandsjazz varvas med ett eller två orgelstycken. 
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Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
Församlingens huvudgudstjänst firas alla sön- och helgdagar i Lidingö kyrka. En gång i måna-
den, under terminerna, firas ”Gudstjänst med stora och små”. Körsång vid varje gudstjänst under 
terminerna är ett mål som väl uppnåtts även detta år. Kyrkkaffe varje söndag, som infördes för 
några år sedan är nu en integrerad del i söndagens gudstjänst, vilket stärkt gemenskapen hos den 
gudstjänstfirande församlingen i Lidingö kyrka. 
 
Liksom tidigare år inleddes gudstjänstlivet med välbesökt och uppskattad ”nyårsdagshög-
mässa” med efterföljande nyårsbuffé i S:ta Annagården. Askonsdagens mässa i firades även 
2014 som en lunchmässa på S:ta Annagården med efterföljande sopplunch med samtal. På 
samma sätt firades passionsandakterna 2014 med högklassig musik och efterföljande sopp-
lunch. Precis som tidigare år firades högmässa på Midsommardagen med den numera tradit-
ionsenliga midsommartårtan vid kyrkkaffet.  
 
Minnesgudstjänster, ”Ljusets gudstjänst” hålls en gång i månaden. Gudstjänsten har en medi-
tativ prägel där musiken har stor betydelse. 
 
Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2014 fortsatt att samlas tillsammans med en av 
församlingens präster. 
 
 
Musiken i Lidingö kyrka 
 
S:ta Anna Barnkörer 
Det har varit en god anslutning till alla barngrupper under hela 2014. Under vårterminen på-
gick barnkörverksamheten i Lidingö kyrka som tidigare om åren. Körerna övade på S:ta An-
nagården och sjöng när ”Gudstjänst med stora och små” firats i Lidingö kyrka.  
Hösten 2014 skedde en stor förändring i barngrupperna. Bodals barnkörer flyttade sina repe-
titioner till S:ta Annagården. Detta har lett till en ny indelning av barnkörerna i såväl Bodals- 
som S:ta Anna arbetslag. Nu finns det en ny kör för 4-5 åriga (Piccolissimo), åk 1-2 (Picco-
lino) åk 2-3 (Crescendo) och åk 4-6 (Grandioso). Körerna i det lägsta åldersspannet har nått 
målen för antalet körmedlemmar, körerna i den äldre åldersgruppen har inte ännu riktigt nått 
målet för antalet körmedlemmar. En ny form av gudstjänst har utarbetats för körbarnen, präg-
lad av en ökad delaktighet i alla moment. På tisdagarna samarbetar nu barnkörledare, pedago-
ger, präster och unga ledare från Bodals- och S:ta Anna arbetslag. Totalt är det omkring 100 
barnkorister som varje tisdag träffas för att öva på S:ta Annagården. 
 
Under våren har församlingens minikörer hållit den sedvanliga gemensamma konserten i Bre-
viks kyrka. Alla barnkörer har fått nya hjälpledare. Piccolino och Piccolissimo kören har hållit 
ett Luciatåg på S:ta Annagården och Crescendo och Grandioso har haft Luciakonsert i Li-
dingö kyrka. Barnens julböner har fortsatt som förra året med medverkan av barnen från 
Kvarnens förskola för den första ”Barnens julbön”. Vid den andra medverkade Piccolino och 
vid den tredje ”Barnens julbön” sjöng Crescendo. 
 
Målen för 2014 har uppnåtts inom denna verksamhet. 
 

 

Lidingö kyrkas Motettkör 
Motettkören har liksom tidigare år regelbundet sjungit vid gudstjänster i Lidingö kyrka. Spe-
ciellt vid kyrkoårets stora högtider som påsk och jul är Motettkörens medverkan betydelsefull 
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för gudstjänstlivet. Exempelvis vid långfredagens gudstjänst framfördes koraler av Bach. Lika 
betydelsefullt är att ensembler ur motettkören sjunger vid vanliga högmässor. 
 
Under året har kören gett flera större konserter. På långfredagen medverkade kören förutom 
vid gudstjänsten klockan 11 också vid en konsert klockan 15 då Passionsoratoriet Membra 
Jesu nosti av D Buxtehude framfördes. Ett större a cappella program förberedes under senare 
delen av våren inför körens resa till Perugia i Italien, där kören sjöng vid tre konserter. Pro-
grammet framfördes också i Lidingö kyrka och till vissa delar vid en Högmässa i Slottskyrkan 
vid Stockholms slott.  
Efter sommaren började kören instudera Brahms Requiem som sedan framfördes två gånger 
under Allhelgonahelgen i Breviks kyrka. Traditionsenligt sjöng kören en julkonsert på Mil-
lesgården första söndagen i advent. Fjärde söndagen i advent inbjöd kören till årets avslutande 
konserter med två julkonserter i Lidingö kyrka. Utöver detta medverkade kören på sommaren 
i SVT:s  Allsång på Skansen samt deltog med sång i ett minnesprogram för Tsunamins offer 
på Annandag jul, detta direktsändes i SVT. 
 
Målen för verksamheten har uppfyllts enligt budgetäskande. 
 
 
Koralkören 
Koralkören har fortsatt sin verksamhet under 2014. Syftet är att förstärka psalmsången. Kören 
träffas kl 10.00 och övar inför högmässan. Kören är ett led i målsättningen att varje gudstjänst 
ska ha körmedverkan. Kören har fortsatt att vid två tillfällen per år medverka vid andakter på 
något av öns äldreboenden. 
 
 
Övrig musikverksamhet 
Orgelkonserterna äger rum en gång i månaden under terminerna, med uppehåll i december 
och under sommaren. Det är Lidingö kyrkas tre musiker som turas om att spela. De har ökat i 
antal besökare efter ett medvetet arbete med marknadsföring och att bredda konceptet och 
målgrupperna. Vid en av konserterna deltog två organister på varsin orgel. Vid en annan 
konsert med ett stort Bachverk deltog en vokalgrupp i koralerna. 
 
Orgelutflykten som genomförs varje år, är ett led i att öka intresset för och levandegöra orgeln 
och dess möjligheter. En lördag i januari 2014 bar det av till Uppsala domkyrka där visning av 
kyrkan inledde dagen, följt av lunch, konsert av organisten Andrew Canning samt visning av 
orgeln. Denna utflykt genomfördes nu för femte gången och antalet deltagare har ökat stadigt. 
Under hösten gav samme organist en konsert i Lidingö kyrka. Orgeleleverna, som följde med 
på utflykten, fick spela var sitt stycke som avslutning. Dessa utflykter har blivit ett förväntat 
inslag i vårvintern och antalet deltagare ökar för varje år. 
 
Även 2014 har ett flertal musikhögmässor firats i Lidingö kyrka bl. a Kantat 51 som 
framfördes på påskdagen av stråk, trumpet, orgel och sång. Och Missa pro Defunctis av Frei 
Manuel Cardoso på Alla helgons dag. På 2 advent firades Luciahögmässa med medverkan av 
Crescendo-kören och musiker. 
 
De mål som angetts för år 2014 har uppfyllts. 
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Församlingsgemensam musikverksamhet 
 
Stora Musikalen 
På Annandag Påsk framförde barnkörer från Bodals och Lidingö kyrkan igen Gloria av Vi-
valdi i en version för barnkör. Även soloarior var sjungna av barn. Tillsammans med kören 
medverkade en mindre orkester av ungdomar från Musikskolan Lilla Akademien. Gloria hade 
förberetts bl. a genom extra gemensamma kördagar för barnen och enskilda sångrepetitioner 
för solisterna.  
 
 

Barnkörkollo 
Veckan innan midsommar genomförde barnkörledarna ett dagkollo för barn i åldrarna åtta till 
tolv på St:a Annagården. Lägret samlade 33 deltagare. Deltagarna var både barn som redan 
sjunger i församlingens barnkörer korister och barn som andra inbjudna. Barnen fick lära 
känna Mozart och hans musik. Veckan avslutades med en konsert i Stora Salen. 
 
 
Manskördag 
I januari anordnades en ”Prova-på – Manskördag” på S:ta Anna-gården med tenorer och basar 
från samtliga församlingens vuxenkörer. Syftet var att locka fler manliga körsångare till 
körerna. Nuvarande manliga korister, tillsammans med församlingens körledare träffade 
ovana och/eller intresserade män som bjudits in för att prova på körsång. Tillsammans sjöng 
man i olika genrer. Dagen resulterade i en tenor till Lidingö Gospel och en bas till Breviks 
kyrkokör. 
 
Orgelelever 
Lidingö församlings Orgelskola fortsätter att bedriva sin verksamhet enligt den läroplan som 
togs fram under sommaren 2013. Skolan har sina fasta 7 elever som har regelbundna lektioner 
varje vecka. Därutöver erbjuds 5 extra elever att få gemensamma grupplektioner varje månad 
(Orgelklass). 
 
Eleverna har lektion ca 32 gånger per läsår, medverkar i gudstjänster, deltar i orgelutflykten, 
ska gå på 2 orgelkonserter i församlingens regi samt medverka vid elevkonsert eller annan 
konsert där eleverna passar in (t.ex. Minikör eller Barnkörs konserter). De elever som nått en 
viss nivå blir erbjudna att gå en förberedande kantorsutbildning på Stora Sköndal tre veckor 
under sommaren. Även under sommaren 2014, deltog en elev på ett orgelläger för 
barn/ungdomar i Mellansel. En elev som ingick i Lidingö församlings elevgrupp (som tog 
lektioner på andra håll) har sökt och kommit in på Sköndal kantors utbildning. Orgeleleverna 
får ett månadsblad, ”Orgelnytt”, med information om orgelkonserter på Lidingö och informat-
ion på Stifts nivå som kan vara av intresse för dem. 
 
Undervisningen är gratis, men i gengäld ska eleverna som är för små för att ta sig själva till 
kyrkan eller församlingslokaler för att öva orgel, hyra in det övningsinstrumentet som hade 
tagits fram med Sensus och stiftets hjälp, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.  
 
Den nätverksgrupp som Sensus dragit igång fortsätter med Lidingö som bas. Under 2014 
hölls endast en Orgeldag i Stockholms stifts regi, även i år med stark medverkan från Lidingö 
församlings pedagoger. Ett 50-tal elever, föräldrar, syskon, pedagoger från hela Stockholm 
har anslutit sig. 
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Till Kyrkomusikersymposiet spelades en film in med våra elever som Sensus beställde i syfte 
att uppmuntra andra församlingar att starta med orgelundervisning. 
 
 
Budget för orgelelever har förbrukats enligt uppställda mål. Undervisningsböcker har köpts 
in, och eleverna har fått sina sommarkurser betalda av äskade medel. 
 
 

Musik vid kyrkliga handlingar 
Ännu ett sätt att göra orgeln mer lättillgänglig har varit att spela in förslag på musik man kan 
välja till vigsel- och begravningsgudstjänsterna. Filmerna har lagts ut på Youtube och på 
församlingens hemsida. Det har uppskattats och många har valt sin musik härifrån. Tanken är 
att spela in mer. Detta har varit enkelt att göra tack vare att det i kansliet finns personal som 
har inspelningsutrustning och kunnande. 
 
 
Instrument 
Församlingens orglar fungerar fortsatt bra. Dock står orgeln i Lidingö kyrka näst i tur på 
åtgärdslistan då den numera ofta är ostämd och i behov av en både mekanisk som klanglig 
genomgång. Förhoppningen att förbättra befintligt material i orgeln i Bodals kyrka har visats 
sig inte gå att genomföra. 
 
Beståndet av pianon är oförändrat. Standarden är i de flesta fall något åldersstigen, t ex saknas 
ett riktigt bra piano vid sommarkonserterna i Lidingö kyrka. Pianot på läktaren i Lidingö 
kyrka motsvarar inte de förväntningar man borde kunna ställa. Fuktare har satts in för att om 
möjligt få det att hålla stämningen bättre. Flyglarna är i gott skick och underhålls årligen. Vid 
körövningar används digitala pianon liksom i koret i Lidingö kyrka vid behov. Ett nytt digitalt 
piano har inköpts under 2014. Det digitala pianot ger körledaren en bättre närhet till framför 
allt barnen samt en bättre ergonomisk arbetsställning. 
 
Församlingens cembalo avyttrades under 2014. Den var i så dåligt skick och av så låg kvalité 
att församlingens musiker aldrig använde den utan tog med egna när det behövdes cembalo 
vid konserter. En ung Lidingö-kille köpte den till sitt studentrum i Uppsala. En kistorgel hyrs 
in till konserter av olika slag. Frågan har ventilerats om församlingen skulle införskaffa en 
egen kistorgel. 
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Den sverigefinska verksamheten 
Den sverigefinska verksamheten är en del av Lidingö församlings verksamhet och leds av en 
av församlingens komministrar. Målet med den sverigefinska verksamheten är att förstärka de 
sverigefinska församlingsbornas samhörighet med Svenska kyrkan, Lidingö församling och 
viljan att tillhöra densamma. Genom att mötas och samtala i grupp och fira gudstjänst får de 
sverigefinska kyrkotillhöriga använda sitt modersmål för att uttrycka sin tro och fördjupar sitt 
andliga liv i gemenskap med andra.  
 
Gudstjänstlivet 
Ungefär en gång i månaden under terminerna har de senaste 40 åren firats Gudstjänst på 
finska i Bodals kyrka med efterföljande kyrkkaffe. De senaste åren har gudstjänstdeltagandet 
minskat. Orsaken är att de sverige-finska kyrkotillhöriga blivit allt äldre och orkar inte längre 
komma till gudstjänst. Deras barn har helt integrerats i den svenskspråkiga församlingsverk-
samheten och har inte samma behov av gudstjänster på finska som första-generationens sve-
rige-finnar. Målet för det sverige-finska gudstjänstlivets ändrades 2014 till att fira 5 gudstjäns-
ter per år i Bodals kyrka med minst 10 gudstjänstfirare närvarande vid varje gudstjänsttillfälle. 
Målet uppfylldes nästan då gudstjänstdeltagandet varierade mellan 8 - 16 deltagare, vilket 
innebar i genomsnitt 12 deltagare per gudstjänst.  
 
Ett annat mål för 2014 var att fortsätta arbeta med gudstjänstens utformning så att församling-
ens gudstjänstliv upplevs angeläget för människor i alla åldrar i den sverigefinska församling-
en. De tillfällen då detta mål nåtts mest, är ”Vackraste julsånger” samt Julbön på julafton i 
Lidingö kyrka. Vid julbön i Lidingö kyrka deltar många som annars inte är med i den sverige-
finska verksamheten i Bodal - både barn och vuxna. Samarbetet med andra församlingar i 
ordnandet av Vackraste julsånger på finska i Adolf Fredriks kyrka fortsatte för tredje året i 
rad. För att skapa variation i Vackraste Julsånger i Bodals kyrka, inbjöds Helena Tuupanen 
Häggström att medverka med finska nationalinstrumentet kantele.  
 
Glädjande var att antalet deltagare i verksamheten under december månad ökade jämfört med 
året innan. Målsättningar med 40 deltagare vid Vackraste julsånger i advent och 50 vid finsk 
Julbön på julafton uppfylldes på ett ungefär. Deltagarna vid vackraste julsånger i Bodals 
kyrka var 41 och vid julbönen i Lidingö kyrka 49 personer.  På våren firades morsdagsguds-
tjänst för första gången den sista istället för andra söndagen i Maj. Antalet deltagare var 
samma som året innan, 16 personer. Nyhet var att ett barn i församlingen uppträdde med solo-
sång.  
En person har varit aktiv som kyrkvärd under året, och en som kyrkkaffevärd.  
 
Körverksamheten består sedan hösten 2011 av en ”söndagskör”, som övar före gudstjänstens 
början i kyrkan. Körledare är samma arvoderade kyrkomusiker, som spelar vid gudstjänsten, 
Målet med Söndagskören är att förstärka och inspirera församlingssången. Målet är också att 
öka sångarnas delaktighet i gudstjänster, så att de får del av och förmedlar andlig uppbyggelse 
genom musiken och bidrar till en ökad känsla av sammanhang i Lidingö församling. Vid 
större högtider medverkar arvoderad solist. Som flest deltog 5 personer i söndagskören. En 
gång fick vi klara oss utan kör. Vid en av gudstjänsterna under våren medverkade istället 
Kanton kvartetti, en liten manskör från Finland. 
 
Det tredje målet var att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning där deltagar-
na har möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska när det är viktigt för dem, och det 
uppfylldes. Under 2014 firades 5 tvåspråkiga begravningar i Lidingö församling, på finska 
och svenska. Likt året innan var det inga dop eller vigslar på finska. 
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Undervisning - Diakoni 
Enligt församlingsinstruktionen är målsättningen att skapa öppna och trygga former för ge-
menskap i församlingen. Detta mål har arbetats med och uppfyllts genom att inbjuda till sve-
rigefinska Samtalsgruppen en gång varannan vecka på eftermiddagstid. Gruppen samtalar om 
livsåskådningsfrågor, bibeltexter och andra aktuella samtalsämnen. Samtalet leds av försam-
lingens komminister. Under året har samtalsgruppen haft 15 deltagare, vilket var lika många 
som året innan. I genomsnitt har 6 personer deltagit per gång Några har haft förhinder på 
grund av sviktande hälsa. Två tidigare deltagare gick bort under året. En ny deltagare har bör-
jat i gruppen under 2014. Det kvantitativa målet att träffas i samtalsgrupp 8 gånger per termin 
med 12 deltagare uppfylldes. Under hösten träffades gruppen 7 gånger, under våren 10 
gånger. Till samtalsgruppens våravslutning med smörgåstårta i Bodals församlingshem kom 
11 personer. Hösten avslutades med ”Lilljul” med tomtebesök, jultallrik i Bodals kyrka.12 
personer deltog.  
 
Vårutflykten i samarbete med den sverigefinska verksamheten i Sundbyberg- och Solna för-
samlingar hade annorlunda upplägg med besök med guide i Yttergrans kyrka och därefter 
samvaro med program på Biskops Arnö folkhögskola . Detta år kunde inte Hammarby för-
samling från Upplands Väsby närvara. Vädret var varmt och soligt, lockade en del till skug-
gan, andra till bastubad med dopp i Mälaren. Självkostnaden för utflykten är 400 kr. Budgeten 
för den var i år 4000 kr, vilket var 1000 kr lägre än året innan, men överskreds med 1288 kr. 
Från Lidingö församling anmälde sig 6 personer men deltog 5, vilket är färre än tidigare om 
åren.  
 
Sammanfattande måluppfyllelse 
De kvalitativa målen utifrån församlingsinstruktion och budget, att motverka ensamhet och 
isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen och fort-
sätta vara samtalspart om tro och livsåskådningar med de sverigefinska församlingsborna har 
uppfyllts. De kvantitativa målen har endast delvis uppfyllts. 
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Kyrklig närvaro på äldreboenden 
Församlingen bedrev under 2014 ett regelbundet gudstjänstliv vid Nilstorpsgården, Siggebo-
gården, Baggebygårds äldreboende, Silverhöjden samt Ektorpsgården. Våren 2014 kontakta-
des Lidingö församling av det nystartade äldreboendet Agadir och hösten 2014 startade 
Lidingö församling gudstjänstverksamhet även där. Sedan hösten 2013 ansvarar Ansgarskyr-
kan ensamma för andaktslivet vid seniorboende Tor. 
 
Ansvaret för andaktslivet på äldreboendena har fördelats mellan församlingens präster och 
musiker, så att de äldre i möjligaste mån får möta ”sin” präst och ”sin” musiker.  I vissa fall 
ansvarar en ideell medarbetare för musiken, i andra fall är det församlingens musiker som 
tjänstgör tillsammans med ansvarig präst. När det är möjligt ordnas kyrkkaffe i samband med 
andakterna. Oftast är det ideella medarbetare inom Lidingö församling som ansvarar för kyrk-
kaffet. 
 
Själavård och möjlighet till enskilda samtal är viktiga delar av församlingens närvaro vid 
äldreboenden. Det finns ett samtals- och arbetsrum på f.d. Lidingö sjukhem, för samtal och 
själavård med boende, anhöriga och personal. De boende nås genom uppsökande verksamhet, 
när de boende uttrycker önskemål om samtal, på uppdrag av anhöriga eller genom hänvisning 
av personalen. För den som önskar finns möjlighet att få förbön och nattvard.  
 
Sedan starten har Lidingö församling ett nära samarbete med Lidingö hospice. En av försam-
lingens präster ansvarar för kontakten och finns regelbundet närvarande en halvdag varje 
vecka för samtal. Samarbetet är väl inarbetat så när behov av kontakt uppstår vet anhöriga, 
patienter och personal på hospice vem de kan vända sig till. 
 
Även vid Björnbo seniorboende finns ett kontinuerligt samarbete mellan församlingen och 
Björnbo kyrkokommitté. Vid 5-6 tillfällen kommer en av församlingens präster till Björnbo 
för existentiella samtal, under olika teman, som bestäms av gemensamt av Björnbo kyrko-
kommitté och prästen. Samma präst leder sedan många år den Julotta som varje år firas på 
Juldagen i Bergasalen på Björnbo seniorboende. 
 
 
 
Övrig församlingsverksamhet 
 
Sommarkvällskonserter 
Under rubriken ”Musik i sommarkväll” arrangerades 2014 sex konserter i Lidingö kyrka. Re-
pertoaren spände över många olika genrer och var allmänt uppskattat av publiken. Präst, mu-
siker och vaktmästare har varit engagerade vid varje tillfälle. Efter konserterna har serverats 
dryck med tilltugg på kyrkbacken. Sommarkonserterna fick även detta år god publicitet och 
var mycket välbesökta.  
 
Målet för verksamheten har uppfyllts enligt budgetäskande.  
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Undervisning 
Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor alla åldrar, om livs-
erfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. 
 
 
Vuxenverksamhet  
 

Forum för kritiskt tänkande 
Efter fem år är nu ”Forum för kritiskt tänkande” väl etablerat som Lidingö församlings teolo-
giska mötesplats. Forumet hålls tre kvällar per termin och leds av en av församlingens präster. 
Kvällarna är fristående och ingen anmälan behövs men för varje termin finns ett samman-
hängande tema. Höstens tema ”Att följa sin övertygelse” innebar samtal och kunskapsutbyte 
kring tre nittonhundratalsteologer, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer och Moder Te-
resa. Forumet är tänkt som ett fördjupande bibelstudium där temat kritiskt belyses ur ett ve-
tenskapligt teologiskt och existentiellt perspektiv. Här ska deltagarna kunna ifrågasätta och 
ventilera tvivel och tro. Glädjande är att deltagarantalet fortsatt att vara omkring 35-40 perso-
ner per tillfälle. De flesta kommer regelbundet medan några kom för ett enstaka tillfälle. 
 
Bibelstudium dagtid 
En bibelstudiegrupp har även under 2014 träffats dagtid på S:ta Annagården med 8 samman-
komster under två terminer. Deltagarantalet har varit cirka 10 personer. Under vårterminen 
studerades Johannesevangeliet och under hösten var temat Matteusevangeliet.. Syftet med 
bibelstudiegruppen dagtid är att bygga upp tro och det intellektuella ifrågasättande får stå till-
baka något Bibelstudiegruppen leds av en av församlingens präster. 
 
Pilgrimsvandring 
Vid fyra tillfällen under året har det erbjudits pilgrimsvandringar. Vandringarna har dels ägt 
rum i Lidingös vackra natur och en av dem genomfördes på kvällen. Vid två tillfällen har 
vandrarna har fått möjlighet att upptäcka nya vandringsstigar och miljöer utanför Lidingö 
vilket har berikat pilgrimsarbetet och antalet deltagare har ökat. Vandringen i Nyckelviken, 
Nacka inleddes och avslutades med en båttur vilket gav en extra harmoni åt dagen. Saltsjöba-
den, Skogsö har varit ett annat vandringsmål. En präst och diakon samarbetar kring två av 
vandringarna och då finns det möjlighet att fira mässa i naturen. 
 
Retreater 
Församlingens fyra retreatdagar, två per termin, har ägt rum i Breviks kyrka då denna miljö 
inbjuder till stillhet och tystnad. Präster och diakon har genomfört dessa dagar. Det är en stor 
efterfrågan på retreater och de har i stort sett varit fulltecknade. Omkring 15 personer ges 
möjlighet att delta vid varje retreat. Antalet unga människor och män som kommer till retrea-
terna ökar. Varje retreat har ett tema vilket genomsyrar dagen som t.ex. Var inte rädd, Välsig-
nad. Dagarna innehåller meditation, bibelmeditation vid några tillfällen, vägledning, möjlighet 
till enskilt samtal, klassisk massage. 
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Barn- och Ungdomsverksamhet 
För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid varav en 
arbetsledare. En stor del av församlingens barn- och ungdomsgrupper leds av unga ledare 
handledda av den anställda personalen. För ”Öppna förskolan” finns 0,6 tjänst inom försko-
lans personalorganisation. 
 
 
Barnverksamhet 0-12 år, 
 
Söndagsskolan 
I Breviks kyrka finns en söndagsskola som är kopplad till gudstjänsten, den har inga inskrivna 
barn. Antalet barn varierar i Brevik mellan ca fem till ca trettio, beroende på vilka grupper 
som är kopplade till gudstjänsten. 
 

 
Öppna förskolan 
Öppna förskolan fortsatte, under våren 2014, att ha lågt antal besökare. Vårterminen 2014 
bedrevs Öppen förskola endast en förmiddag och en eftermiddag i veckan i Breviks kyrka. 
Under vårterminen pågick rekrytering av pedagog till Öppna förskolan. Hösten 2014 kunde, 
efter flera år, äntligen en större satsning på Öppen förskola i Lidingö församlings regi starta 
igen. Verksamheten bedrivs nu halvdagar i Breviks kyrka, måndag – fredag. Målet för ”öppna 
förskolan” är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till kyrkotillhöriga som 
inte har en personlig kontakt med församlingen. Tanken är att göra det möjligt för de minsta 
barnen och deras föräldrar att lära känna församlingens förskoleverksamhet. I Breviks kyrka 
har deltagarna i Öppna förskolan bjudits in till vardagsgudstjänster. På så sätt uppnås målet att 
”Öppna förskolan” är att vara en plats där de minsta barnen och deras föräldrar får möta kris-
ten tradition, liksom att verkar för att fler barn och vuxna döps. 
 
 
Miniorer och Juniorer 

Miniorer har barn i åldrarna 7-10 år som målgrupp. Miniorgrupperna bedrevs under våren 
2014 som tidigare år i Bodals kyrka respektive S:ta Annagården. Ca.15 barn har deltagit i 
respektive grupp.  Juniorgruppen (11-13 år) på S:ta Annagården har ca.10 deltagare och i 
Bodal 5-10 deltagare. Barnverksamheten leds av ungdomsledare.  
 
Arbetet med att knyta minior och juniorgrupperna till församlingens barnkörer uppnåddes, 
efter flera års strävan, hösten 2014. När barngrupperna från Bodal flyttade sina träffar till S:ta 
Annagården på tisdagseftermiddagarna innebär det att alla barngrupper i Bodals- och S:ta 
Anna arbetslag nu sker samma dag, i anslutning till varandra. Denna samordning har gjorts 
för att underlätta för barnen att vara med i båda verksamheten. Samarbetet mellan körledare, 
präster, pedagoger och ungdomsledare har berikat både körverksamheten och minior- junior 
verksamheten. Glädjande är att antalet barn ökat i såväl barnkörerna som i barnverksamhetens 
grupper. 
 
Hösten 2014, startades ett liknande samarbete mellan musiker, pedagog och ungdomsledare 
kring barnkörerna i Breviks kyrka. Att det nu, även i Breviks kyrka finns miniorer och junio-
rer är ett mål som efter många års önskan nu är uppfyllt. Även i Breviks kyrka har samarbetet 
resulterat i att antalet deltagare i barnkörerna ökat under hösten 2014. 
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Dagkolloverksamhet på Grönsta 
Under två sommarveckor 2014 hölls dagkolloverksamhet för barn i de yngre skolårskurserna 
(7–11 år) på Grönsta. Timanställd personal underställd en av församlingspedagogerna leder 
all dagkolloverksamhet. Tyvärr är deltagarantalet vikande, jämfört med tidigare år. Verksam-
heten behöver därför ses över både till utformning och kring hur inbjudan till dagkolloverk-
samheten kommuniceras.  
 
 
Grundskoleverksamhet 
”Skolkyrkan” riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 5. Målet är att inbjuda alla 
skolklasser och förskolor till en kontakt med Lidingö församling som ett komplement till sko-
lans religionsundervisning. Projektet ”Ung Konst” riktar sig till alla elever i årskurs 9. 
En gemensam kursplan för varje årskurs har tagits fram. Ansvaret för att genomföra dessa har 
fördelats mellan församlingens tre arbetslag. På så sätt uppnås målet för skolverksamheten. 
 
Som exempel kan nämnas att S:ta Anna arbetslag tillsammans med personalen på 
kyrkogården bjöd in samtliga klasser i årskurs fyra till en allhelgonavandring om död och 
begravning på kyrkogården. Under advent bjöds alla barn i årskurs ett att delta i 
adventsamlingar om julens bakgrund i kristen tradition. Det var arbetslagen kring kyrkorna 
som var för sig bjöd in till adventssamlingarna. Alla klasser i årskurs fem inbjöds till Bodals 
kyrka där arbetslaget visar en kyrkohistorisk vandring. Eleverna får möta personer som Käthe 
Luther och Lina Sandell.  
 
 
Ung konst -: konstutställning 
Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Kreatima, Rädda Barnen, bildlärarna i grund-
skolan och alla åk 9 elever gjort en stor konstutställning i S:ta Annagården. Efter utvärdering 
av projektet 2013 beslöts att för läsåret 2014-2015 flytta Ung Konst från höstterminen till 
vårterminen. Det är anledningen till att inget konstprojekt genomförts 2014. Istället kommer 
höstens 9-klassare att ha sin konstutställning i samband med konstrundan i april 2015. 
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Ungdomsverksamhet 13-25 år 
I Lidingö församling ges goda möjligheter för dem som konfirmerats att fortsätta sitt engage-
mang i kyrkan. Det sker genom gruppverksamhet, gudstjänstliv och utbildning med ungdomar 
som målgrupp.  
 
Gruppverksamhet och gudstjänstliv 
SKUM, Svenska Kyrkans Ungas Möte, har varit välbesökt under hela 2014. SKUM har sin tid 
på torsdagar kl. 19.00 - 21.00. Varje vecka kommer ca 30 ungdomar. Programmet har ung-
domarna själva bidragit till att skapa. En gång i månaden har man en mässa i Lidingö Kyrka, 
övriga torsdagar har man i stället en andakt som till största del hålls av ledarutbildningen. 
Målet är att erbjuda ungdomar en plats där man duger som man är, där man kan diskutera 
både stort och smått. I Lidingö finns även en registrerad lokalavdelning inom organisationen 
Svenska kyrkans Unga. 
 

Under 2014 har ledarutbildning erbjudits dem som konfirmerats. 25 ledare diplomerades i 
slutet av maj, 32 personer påbörjade utbildningen. Ledarutbildningen förbereder ungdomarna 
att engagera sig både i konfirmandgrupper och i församlingens barngrupper. Många olika 
ämnen berörs och deltagarna får själva vara med och diskutera vad just denna grupp behöver 
för att bli så bra ledare som möjligt. Ledarutbildningen träffas varje vecka i anslutning till 
SKUM för att underlätta övergången från konfirmand till att bli en i den stora gruppen 
”skummare”, och så småningom ledare. Efter genomgången ledarutbildning erbjuds 
ledaruppdrag med en stigande ansvarsskala. Först som yngre ledare i någon 
terminsverksamhet, därefter att vara ledare på något av våra sommarläger, fungera som 
äldreledare och i förlängningen kvalificera för uppgiften som extrapedagog. Unga ledare är 
även aktiva i några av församlingens gudstjänstgrupper Lidingö församling har för närvarande 
mer än 100 registrerade aktiva unga ledare som har en gedigen kompetens och gör en viktig 
insats i olika grupper. 
 
En samtalsgrupp på restaurant Jernet, har samlats ungefär en gång per månad och samtalat 
om livet och tron, oftast utifrån teman som ungdomarna själva valt. Exempel på teman är: 
Livet – en kamp? Vad betyder paradiset för oss? Vad ger oss hopp?. Cirka 10- personer del-
tar, från 18 år och uppåt, vilket är något färre än tidigare år. Verksamheten på Jernet startade 
för att de som känner sig för gamla för SKUM och gamla ungdomsledare ska fortsätta ha kon-
takt med församlingen. Församlingen har inte tappat kontakten med unga aktiva som tagit 
studenten vilket tidigare var det vanliga. Samtalen på Jernet har koppling till den mässa som 
firas tidigare samma kväll i Lidingö kyrka. Jernet-kvällen blir som en form av ”kyrkkaffe” 
efter ”Ung Mässa”. 
 
Efter flera års försök att få medlemmar till en ungdomskör lades kören ned efter vårterminen 
2015. Istället har resurser lagts på att utvidga musiken vid gudstjänst- och andaktslivet bland 
ungdomarna på torsdagskvällarna på S:ta Anngården. ”Ung Mässa” firas i Lidingö kyrka en 
gång i månaden. Här får musiken stort utrymme tillsammans med nattvardsfirandet. 
 
Församlingen har sedan många år tillbaka ordnat en resa till Taizé (ett kloster i nordöstra 
Frankrike) för konfirmandledare som ett tack för deras insats. Denna resa innebär att man 
träffar ungdomar från hela Europa samt att man får en religiös erfarenhet som varar livet ut. 
Efter denna resa har man ledare som är mer andligt mogna. Under påslovet 2014 åkte en 
grupp på 14 ledare till Taizé. 
 
Målen med de olika verksamheterna är uppfyllda. 
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Konfirmandverksamhet 
Under 2014 har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge 
resultat. Detta år konfirmerades 248 ungdomar, vilket motsvarar 55 % av alla tillhö-
riga/antecknade födda 1999 (46 % av totala antalet 15-åringar). 18 av dem döptes under kon-
firmandtiden. 
 
För att lyckas med målet att 30 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna ska konfirmeras i Li-
dingö församlings egen konfirmandverksamhet, har en stor strategisk satsning på vilka kon-
firmandalternativ som Lidingös ungdomar önskar, genomförts de senaste åren. För ungdomar 
födda 1999 erbjöds 7 olika kortare eller längre lägerkonfirmationsalternativ. Redan hösten 
2013 är det klart att satsningen lyckats då samtliga konfirmandgrupper startat med gott delta-
garantal. Glädjande var att sportlovslägret till Huså/Åre liksom Frankrike-läger under 
påsklovet genomfördes med gott deltagarantal. Församlingen utökade 2014 antalet konfirmat-
ionsalternativ under terminen med två nya alternativ med intensivläsning under vårterminen, 
ett ”hemmaläger” på S:ta Annagården under påsklovet där konfirmanderna deltog aktivt i 
församlingens gudstjänster under Stilla veckan och Påsken samt en terminsläsningsgrupp i 
kombination med en långhelgsresa i maj till Rom.  
 
Liksom tidigare år genomfördes tre sommarläger varav ett dagläger på Grönsta. De två 
sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna Marielund på Ekerö och Sundborn i Dalar-
na. Konfirmandlägren leds av präst, församlingspedagog samt ytterligare en vuxen ledare med 
motsvarande kompetens. Ett antal ungdomsledare är också med i ledarteamen på lägren. 
Många Lidingö-ungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med annan arrangör än Li-
dingö församling. Det är glädjande då det inte är möjligt för församlingen att erbjuda fler 
ungdomar än idag att konfirmeras på församlingens egna läger. Det skulle kräva för stora per-
sonalresurser. Lidingö församling samarbetar med de stora externa konfirmandlägerarrangö-
rerna. Församlingen är noga med att ge god information om konfirmationsalternativ. 
 
De övergripande målen för konfirmandverksamheten har uppnåtts. Det efterlängtade målet, 
att 30 % av Lidingös kyrkotillhöriga 14 åringar ska konfirmeras inom Lidingö församlings 
egen konfirmandverksamhet har uppnåtts 2014 då 34 % av de kyrkotillhöriga födda 1999, 
dvs. 112 ungdomar, konfirmerats i Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. Även i 
år är målet, att minst 50 % av de kyrkotillhöriga/antecknade ungdomarna ska konfirmeras, 
uppnått. 
 
Alla medel som avsattes i budgeten för konfirmandverksamheten har inte används. Det beror 
delvis på att medel avsatts för fler konfirmandgrupper under terminen än vad som blev av. 
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Diakoni 
Målet för Lidingö församlings diakonala verksamhet är att motverka ensamhet och isolering 
genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Genom diakonin vill 
Lidingö församling förhindra ett ”vi och dom”-tänkande. 
 
Diakonal verksamhet  
I Lidingö församling fanns 2014 3 diakontjänster på heltid. Under hela 2014 har en av tjäns-
terna varit vakant. Trots upprepade försök, har församlingen inte fått någon sökande med ef-
terfrågad kompetens. Under våren 2014 uppehölls tjänsten av en vikarierande diakon på halv-
tid. Under hösten 2014 fanns ingen vikarie till den vakanta tjänsten.  
 
Den diakonala verksamheten 
Liksom tidigare år har caféverksamhet bedrivits under våren och sommaren i Bodal och Bre-
vik. En ideell medarbetare skötte en mycket stor del av den praktiska verksamheten vad gäller 
Brevik, med stöd av en diakon. I Bodal finns två ideella som handleds av en diakon. Det finns 
en trogen besökskärna vid varje café. Vid enstaka tillfällen har någon programpunkt erbjudits 
men som tidigare år är syftet med caféerna att erbjuda en öppen samlingsplats med gemen-
skap och samtal över en kopp kaffe. Då personalresurserna inte räckte till, upphörde verksam-
heten med Café Brevik hösten 2014.  Stamkretsen kring Café Brevik fortsatte under hösten att 
träffas hemma hos en av deltagarna, boende i Brevik.  
 
Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls ”Au pair-café” i Bodals kyrka. En av 
församlingens präster ansvarade för au-pair-verksamheten under vårterminen men hösten 
2014 tog församlingskuratorn över ansvaret för verksamheten. Ett femtontal ”au-pairer” med 
olika nationalitet har under 2014 regelbundet kommit till caféet. 
 
Under hösten startade en ny verksamhet i Bodals kyrka, Stickcafé med eftertanke, en kväll där 
man skapar och är kreativ genom att sticka, virka, brodera. Deltagarna möts av doften av 
hembakta scones och the. Kring the-bordet samtalar man och knyter nya kontakter. Det er-
bjuds möjlighet till eftertanke genom läsning från en bok där man delar tankar med varandra 
kring texten. Kvällen avslutas genom att gruppen lyssnar på musik i tystnad i cirka tjugo mi-
nuter. Verksamheten leds av diakon och en ideell medarbetare. De flesta deltagarna kommer 
regelbundet och några vid enstaka tillfällen. Glädjande är att några barn känt sig välkomna till 
caféet.  
 
En stor del av diakonernas arbete utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt 
handläggning av ideell medverkan. I den ”diakonala gruppen” finns omkring 40 personer med 
ideella uppdrag. Under året har denna grupp samlats till stormöte en gång per termin och de 
som gör hembesök har erbjudits regelbunden handledning med en diakon. De ideella medar-
betarna i den Diakonala gruppen är ett viktigt sätt att uppnå målet i församlingsinstruktionen 
att Lidingö församling skall vara kyrka för alla och av alla på Lidingö. Det bidrar också till en 
vidare diakonal kontaktyta. 
 
Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester där grötfesten, surströmmingsfes-
ten och adventslunchen hör till höjdpunkterna. Buljongserveringen på kyrkogården på Alla 
helgons dag har också i år hört till årets stora diakonala mötesplatser, även detta år i samlings-
lokalen ”Viken”.  
 
Behov av ekonomisk hjälp, förekom 2014, precis som tidigare år. Förutom församlingens eget 
stöd och kollektkonto, har andra stiftelser och ekonomiska föreningar tagits i anspråk för an-
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sökningar gällande ekonomisk hjälp. Det kan konstateras att den ”relativa fattigdomsgränsen” 
– där enskildas och familjers ekonomiska standard avviker i betydande grad från vad som är 
vanligt och accepterat i den omedelbara omgivningen, ligger högre i Lidingö än många andra 
delar av Stockholmsområdet.  
 
Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas 
regelbundet under terminerna i Bodals kyrka. Sorgegruppen leds av en av församlingens 
präster. Under 2014 har en sorgegrupp samlats under våren och en grupp under hösten. 
 
Liksom tidigare år har AA (Anonyma alkoholister) lånat lokalerna i Bodals kyrka. Tre gånger 
i veckan, året runt hålls AA- möten i Bodals kyrka. Ett samarbete som även 2014 berikat Li-
dingö församling. 
 
 
Diakonalt samarbete med Lidingö Stad 
 Lidingö församling samverkar nära med Lidingö Stad. En präst deltar i POSOM-arbetet, och 
en av diakonerna i en samverkansgrupp rörande kvinnomisshandel. Kontaktytan med hand-
läggare inom vård- och omsorg i Lidingö Stad bibehölls under våren 2014 genom att den ar-
betsledande diakonen varje torsdag hade sjukhemskyrkans rum i Lidingö sjukhem som sitt 
arbetsrum. 
 
Samarbete med socialpsykiatrin 

Sedan flera år tillbaka har en diakon ett samarbete med socialpsykiatrin och främst träffloka-
len Freja. Freja är en mötesplats för den som lider av psykisk ohälsa. Deltagarna och persona-
len på Freja inbjuds till en retreatdag i Bodals kyrka i början av året. I adventstid bjuder för-
samlingen på en julinspirerad lunch med fokus på umgänge, sång och musik. Deltagare från 
Freja medverkar med musikinslag. En pilgrimsvandring i Tyresö slottspark har genomförts 
tillsammans med personalen på Freja. Även en kyrkogårdsvandring har ägt rum som inspire-
rade till existentiella samtal. Diakonen äter regelbundet lunch på Freja för att etablera kontak-
ter och detta leder till spontana samtal om tro och kyrka.   
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Ideella medarbetare 
Lidingö församling har ett stort antal ideella medarbetare. Utan deras insats skulle försam-
lingen inte ha den rikedom i gemenskap och verksamhet som varit så tydlig. Som ett tack för 
allas insats bjöds de ideella medarbetarna på ”vårmiddag” på S:ta Annagården. Som en upp-
muntran fick alla ideella medarbetare en bok i julklapp. En av församlingens diakoner har i 
sin tjänst ett särskilt ansvar för att utveckla och rekrytera ideella medarbetare. Tyvärr avstan-
nade verksamheten hösten 2013 då denna diakontjänst blev vakant. 
 
I Bodals kyrka leds den Ekumeniska bönegruppen av ideella medarbetare. Gruppen träffas 
varje måndag förmiddag för bön, sång och samtal. Till gruppens verksamhet hör att bibehålla 
firandet av Annandag pingst. Tillsammans med församlingens anställda bjöd gruppen in till 
en gudstjänst kl 11.00 denna dag. 
 
I Lidingö församling har av tradition funnits flera föreningar ledda av ideella medarbetare. 
På S:ta Annagården. träffas Norra Lidingö kyrkliga syförening och i Breviks kyrka träffas 
Södra kyrkokretsen. Dessa föreningar har under 2014 bedrivit programverksamhet, vilket är 
mycket betydelsefull för församlingen som helhet. Lidingö församling har under 2014 gett 
ekonomiska bidrag till de fristående föreningarnas utflykter, föredragshållare samt gjort det 
möjligt för deras styrelse att åka på konferenser. 
 
Lekmannakåren beslutade vid årsmötet våren 2014 att avsluta sin verksamhet. Efter ett andra 
årsmöte upplöstes föreningen. Det var svårt att få personer att ställa upp i styrelsen. Deltagar-
antalet vid träffarna en gång i månaden på S:ta Annagården hade sjunkit kraftigt de senaste 
två åren. Styrelsen menade att de syften lekmanna kåren haft genom åren inom Svenska kyr-
kan, att samla till kulturella programkvällar och tillvarata lekmäns delaktighet och ansvar i 
församlingslivet numera uppfylls inom Lidingö församlings gudstjänstliv och missionsverk-
samhet. Vid en sista sammankomst i april 2014 avtackades styrelsen och övriga aktiva med-
lemmar i Lidingö församlings Lekmannakår.  
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Mission  
Lidingö församling vill med sin missionsverksamhet verka för en positiv bild av Lidingö för-
samling hos dem som inte har en personlig relation till Lidingö församling. Här är Hemsidan 
och Kyrkonytt viktiga redskap. Under året har 2 heltidstjänster funnits för information och 
kommunikation i församlingen. 
 
 
Informationsverksamhet  
Utvecklingen med Kyrkonytt som ett verktyg att nå de grupper av kyrkotillhöriga som är mest 
benägna att gå ur Svenska kyrkan, har fortsatt även 2014. Syftet med de fyra redaktionella 
nummer av tidningen som publicerats har varit att skapa en relation och fördjupad kontakt 
mellan församlingen som organisation och de boende på Lidingö. Två nummer av kyrkonytt 
var i form av verksamhetsfoldrar, vår och höst. Målet med foldrarna är att ge en samlad bild 
av församlingens verksamhet och tjänster till alla som bor och vistats på Lidingö. Foldrarna 
fungerar även som en telefonkatalog. Dessutom har ett kortare nummer av kyrkonytt 
publicerats. De vykort med hälsning och program inför allhelgona helgenrespektive julhelgen 
som även 2014 distribuerades till samtliga hushåll, är den andra kommunikationskanalen att 
nå så många lidingöbor som möjligt. Utskicket fick stöd av helsidesannonser i Lidingö 
Tidning, Mitt i Lidingö och information på församlingens och Stockholms stifts webbplatser.  
 
Arbetet med att göra församlingen synlig i Lidingö tidning på ett positivt sätt har gjorts av 
församlingens kommunikatörer. De rutiner för pressmeddelanden som togs fram 2011 har 
under 2014 fått mycket gott resultat. Så gott som alla pressmeddelanden har resulterat i allt 
från små notiser till helsidesreportage. Syftet att med pressmeddelanden skapa en positiv bild 
av Lidingö församling har uppnåtts. 
 
Lidingö församlingens kommunikation arbetade, som tidigare år, med personlig 
målgruppsrelaterad kommunikation. Målet är att skapa en personlig kontakt med de 
medlemmar som inte så ofta själva söker sig till församlingens verksamheter men även för att 
fördjupa kontakten mellan kyrkotillhöriga och församlingen vid speciella tillfällen. Alla nyin-
flyttade får, till exempel kan nämnas ett personligt välkomstpaket. Den som tas emot som 
tillhörig Lidingö församling får ett personligt brev och en välkomstgåva. Andra medlems-
kommunikationssatsningar under 2014 var personliga brev med inbjudan till ”Forum för kri-
tiskt tänkande”, ”Film och Existens! samt ”Föredrag på S:ta Annagården” vilka varje termin 
skickas som direktmarknadsföring till 4000 kyrkotillhöriga per projekt. 
 
 
Föredrag på S:ta Anna  
Serien med ”Föredrag på S:ta Annagården” som startade i februari 2010 är nu väl etablerat. 
Tre föredrag under ett gemensamt tema har varit formen för såväl våren som hösten 2014. 
Varje föredrag har hållits av en ny, inbjuden talare. Målet har varit att skapa en kulturell mö-
tesplats där kristen tro presenteras av välkända talare utifrån varje talares eget perspektiv. En 
av församlingens präster har varit samtalsledare och man har kunnat ställa frågor till före-
dragshållaren. Tanken, att genom föredragen skapa en mötesplats med församlingen för per-
soner som kanske inte så ofta kommer till en gudstjänst men som är intresserade av andlighet 
och kultur har uppnåtts. Även 2014 har omkring hundra personer kommit till varje föredrag. 
Målen med verksamheten har nåtts över förväntan. En stor kommunikationssatsning med per-
sonliga inbjudningar och stora annonser i Lidingö tidning har gjort detta möjligt. 
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Samarbetet mellan Lidingö församling och Lidingö FN-förening fortsatte även 2014. Inför 
FN-dagen bjöds Ove Bring in som talare inom ramen för Föredrag på S:ta Annagården. 
 
 
Film och Existens 
Församlingens verksamhet ”Film och existens” har fortsatt under 2014. Två söndagskvällar 
per termin har det visats filmer som berör olika teologiska teman och existentiella frågeställ-
ningar. Varje termins filmer hålls samman av ett gemensamt tema. Vårens filmer belyste 
drömmen om en annan värld och att vara en profetisk röst: ”De feta åren är förbi” och ”Fight 
club”. Höstens filmer, ”Into the wild” och ”Babettes gästabud” ställde frågan om det menings-
fulla livet låter sig finnas i avskildhet eller gemenskap. En av församlingens präster leder 
filmkvällarna och de efterföljande samtalen. Kvällarna har varit välbesökta med ca 25 besö-
kare per gång och 12-15 personer som stannat kvar för gemensamt samtal efteråt.  
 
 
Forum för kritiskt tänkande 
Sedan fyra år inbjuder Lidingö församling in till ”Forum för kritiskt tänkande” tre kvällar per 
termin. Kvällarna leds av en av församlingens präster. Kvällarna är fristående och ingen an-
mälan behövs men för varje termin finns ett sammanhängande tema. Vårens forum behand-
lade olika perspektiv av Martin Luthers teologi. Höstens tema ”Att följa sin övertygelse” in-
nebar samtal och kunskapsutbyte kring tre nittonhundratalsteologer, Martin Luther King, Di-
etrich Bonhoeffer och Moder Teresa. Forumet är tänkt som ett fördjupande bibelstudium där 
temat kritiskt belyses ur ett vetenskapligt teologiskt och existentiellt perspektiv. Här ska del-
tagarna kunna ifrågasätta och ventilera tvivel och tro. Glädjande är att deltagarantalet fortsatt 
att vara omkring 35-40 personer per tillfälle. De flesta kommer regelbundet medan några kom 
för ett enstaka tillfälle. 
 
 
Ekumenisk samverkan 
Med anledning av den internationella kvinnodagen hölls 2014 en ekumenisk bönegudstjänst 
för kvinnor i Bodals kyrka. En av församlingens diakoner samordnade planeringsgruppen 
med deltagare från olika samfund. När Ansgarskyrkan efter 30 år tog emot en ny församlings-
föreståndare representerades Lidingö församling vid mottagningsgudstjänsten av kyrkoher-
den. 
 
 
Församlingens medverkan vid Lidingöloppet 
Det goda och mångåriga samarbetade Lidingö församling och Lidingöloppet fortsatte under 
2014. Lidingöloppets invigningsgudstjänst med efterföljande buffé hölls i Lidingö kyrka i 
samarbete mellan församlingen och Lidingöloppet. S:ta Annagården stod under Lidin-
göloppshelgen som vanligt helt till Lidingöloppets förfogande. I utbyte fick Lidingö försam-
ling fritt förfoga över ett tält på Grönsta Gärde. Liksom tidigare år var samarbetet ömsesidigt 
uppskattat och betydelsefullt. 
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Kyrkogård och fastigheter 
På kyrkogården och med fastigheter arbetar totalt 10,25 helårstjänster samt 7 säsongstjänster 
varav 1 kyrkogårds- och fastighetschef samt 1 förman. 
 
Kyrkogården, begravningsverksamhet och serviceverksamhet 

Under 2014 har om- och tillbyggnad av ekonomibyggnaden färdigställts. Vidare har arbetet 
med att utöka belysningen på kyrkogårdens äldre delar fortsatt. Träden har säkerhetsbeskurits 
och thuja-häcken mot Klubbvägen har tagits bort. Den kommer att återplanteras våren 2015 
med idegran. Antalet askgravar på kvarter 13 har utökats. I källaren på Kyrkallén 2 har ett 
urnrum iordningställts. Bisättningsbyggnaden och Kolumbariemuren har fått nytt tak efter 
stölderna av koppartaken. Smyckningsplatesen vid Minneslunden har fortsatt att utvecklas så 
att det nu finns bänkar och blomstertunnor vid vattenfallet. 
 
Såväl begravningsverksamheten som serviceverksamheten uppfyller fatställda mål och bud-
get. 
 
Fastighetsverksamhet 

Enlig gällanden EU direktiv har säkerheten vid lekplatserna gåtts igenom vilket gjort att de på 
många sätt nu är helt nyuppbyggda. På Kvarnens förskola har nya vitvaror och tvättmaskin 
installerats. Bodals förskolas gård har fått nytt staket. 
Bodals kyrka fick en uppskattad terrass när en nödutgång från församlinssalen öppnades. 
 
Till 2014 års stora nyheter hör att ladan på Grönsta hyrs ut till företaget Lidingö Musteri. En-
ligt ett avtal mellan Lidingö församling och Lidingö Musteri har lokalerna byggts om under 
sommaren och i augusti var det färdigt så att musteriverksamheten kunde starta. 
Större markarbeten har utförts på Grönsta. Lilla Grönsta, som hyrs ut till förskolan Ur o Skur 
har målats om. På Stora Grönsta har nedervåningen renoverats med målning och tätning av 
dörrar o fönster. En ny linoleummatta har lagts in i beredningsrummet och städskrubben. 
 
Källaren Lidingö kyrka har fuktsanerats. I samband med det åtgärdades även dräneringen runt 
Lidingö kyrka 
 
Efter ett blixtnedslag fick larmanläggningen på S:ta Annagården reparereras. Toaletterna på 
S:ta Annagården har fräschats upp. Lagning av entrédörrarna visade sig också nödvändigt. 
Säkerhetsanpassning har skett av hissarna i Breviks kyrka och på S:t Annagården 
 
Pga. elrevision har diverse elarbeten utförts på flertalet av församlingens fastigheter. 
 
Sammantaget har budgeten för fastigheter överskridits. För att färdigställa musteriet på 
Grönsta beslutade fullmäktige om ett tilläggsanslag vid sitt sammanträde i maj 2014. 
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Förskolan 
I kyrkans förskola var, 2014, 10 personer varit anställda på 8,4 tjänster, varav 1 arbetsledande 
tjänst. Av förskolans personal arbetar, sedan hösten 2014 0,6 tjänst inom församlingens 
Öppna förskola. Grunden för förskolans verksamhet är respekt för den enskildes självbe-
stämmande och integritet. Målet är att utifrån varje barns behov ge lärande och stöd. Persona-
len utgör en sammansvetsad och positiv arbetsgrupp som har hög ambition i sitt arbete med 
barnen. 
 
Av kyrkorådet prioriterad verksamhet 
Under 2014 har kyrkorådet fortsatt att ägna en stor del av sitt arbete till att följa upp att de 
riktlinjer som fastställdes för förskolan 2011 nu blivit verklighet. Målet är att Lidingö försam-
lings förskolor är utformad så att de är anpassade till småbarnsföräldrars behov, att ha en för-
skola av hög kvalitet, öppen för alla familjer med förskolebarn. Kyrkorådet har därmed även 
under 2014 visat att förskolan är en högt prioriterad verksamhet i Lidingö församling. 
 
Förskolorna Kvarnen och Prästkragen är nu helt anpassade till de krav Lidingö Stad ställer för 
att erhålla hel barnomsorgspeng, dvs. helårsöppna minst kl.7.30 - 17.00 med beredskap till 
ökat öppethållande utifrån föräldrarnas behov. De ökade öppettiderna möjliggör för fler för-
äldrar att välja Kyrkans förskola, vilket visat sig i en ökad efterfrågan på plats i församlingens 
förskolor. Bodals kyrkas förskola är fortfarande en deltidsförskola, då lokalerna är för små för 
att man där ska kunna bedriva heldagsverksamhet. 
 
 
Förskoleverksamheten 

Samtliga förskolegrupper har under 2014 haft fulla barngrupper. Förskolan Prästkragen, Bre-
vik består av två avdelningar, en småbarnsavdelning med 12 barn i åldern 1-2 år, och en sys-
konavdelning med 14 barn i åldrarna 3-5 år. Kvarnens förskola, S:ta Anna, har en avdelning 
med 15 barn i åldrarna 2-5 år. Bodals förskola, Bodal, är en deltidsförskola med möjlighet att 
ta emot 15 barn. Förskolorna arbetar enligt läroplan för förskolan. 
 
Alla förskolegrupper har en veckorytm med fasta aktiviteter: ”klassrummet” tre gånger/vecka 
ute eller inne, Skogen en gång i veckan, fysiska aktiviteter en gång i veckan. Varje dag hålls 
avdelningssamlingar. Som exempel på övriga aktiviteter kan nämnas musik och sång, besök 
på bibliotek, bakning och experiment. Kyrkoårets högtider uppmärksammas, liksom andra 
traditioner som födelsedagar och förskolans dag. På Prästkragens förskola anställdes våren 
2014 en ”äventyrspedagog” vilket resulterat i att teman kring naturvetenskap och matematik 
lyfts fram. Vid Bodals förskola arbetar man främst enligt Maria Montessoris pedagogik. 
 
Kontakten med barnens föräldrar betonas i verksamheten. Föräldrarna uppmanas att själva 
vara med en dag i förskolan. Föräldramöten och utvecklingssamtal är en viktig del i försko-
lans arbete. 
 
Kyrkans förskola medverkar i gudstjänster i alla församlingens kyrkor. Inför gudstjänsterna 
på söndagarna övar förskolorna sånger och psalmer med församlingens musiker. Arbetslagets 
präster besöker regelbundet förskolegrupperna för samtal om gudstjänstens tema. Förskole- 
barnen kan på så sätt vara förebilder för alla barn som firar gudstjänst. Under året har Kyrkans 
förskola även firat många vardagsgudstjänster, då arbetslagen i Bodal och Brevik, förutom 
alla föräldrar, också bjudit in alla dagbarnvårdare med barn som har anknytning till försko-
lorna. 
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Förskolans personal har regelbundet fått inspiration och fortbildning genom kurser och före- 
läsningar arrangerade av främst Stockholms stift och Lidingö Stad. 
 
 
Måluppfyllelse utifrån budget 

Även om budgetunderskottet för förskoleverksamheten även år 2014 är betydande, så har det 
minskat jämfört med tidigare år. Orsaken är att löneökningarna, med ett nationellt avtalat ex-
tra påslag för förskollärare, är högre än budgeterat. Personaltätheten är större i församlingens 
förskolor än i förskolorna inom Lidingö Stad. Förskolorna har haft stort behov av vikarier 
under året, vilket inte varit budgeterat. Barnomsorgspengen, intäkterna, följer inte med i de 
ökande kostnaderna av löner och material. 
  
Kvalitativt har förskoleverksamheten nått sina mål, vilket efterfrågan på plats inom försam-
lingens förskoleverksamhet är ett bevis på. 
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Statistiska uppgifter avseende kyrkotillhörighet 
Vid årsskiftet 2014/2015 hade Lidingö stad 45.509 invånare (45.129 2013/2014) enligt 
preliminär rapport från SCB och 2014-12-31 hade Lidingö församling 30.853 kyrkotillhöriga 
(31.156 2013). Antalet kyrkotillhöriga utgör alltså 67,8 % (69,0 % 2013) av öns innevånare. 
 
Inträden och utträden 

När det gäller aktiva inträden för vuxna personer ser siffrorna ut på följande sätt sedan 2005: 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2013 

29 17 29 34 24 26 23 16 28 22 1 918 8 377 

 
Dessutom har föräldrarna till 18 barn meddelat, att deras barn skall tillhöra Svenska kyrkan. 
 
Sedan 2005 har antalet utträden fördelat sig på nedanstående sätt över åren: 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2013 

252 169 177 154 190 182 164 156 198 170 11 784 71 700 

 

 

Uppgifter om dop gällande barn födda 2014 

Eftersom frågan om dop sällan kommer upp i familjekretsen förrän barnet närmar sig 6 
månaders ålder, är det idag svårt att bedöma utfallet för barnen födda 2014. En undersökning 
av barnen födda 2013 är dock möjlig. 
 
Motsvarande siffror för barn födda 2012 i rött. 
 
Antal barn födda 2013 boende i Lidingö stad 2014-12-31   
enligt preliminär uppgift från SCB 494 428 

Antal barn i vårt tillhörighetsregister d v s både tillhöriga och   

antecknade födda 2013 här hos oss nu 2015-01-19: 374 401 

   

Antal döpta av dessa 374 barn ………………………………………. 241 248 

vilket utgör 64,4 % 61,8 % 
Antal döpta i annan kristen kyrkas ordning ……………………………. 1 1 

vilket utgör 0,3 % 0,2 % 
Antal ännu inte döpta men tillhöriga genom meddelande av förälder/rar 4 12 

vilket utgör 1,1 % 3,0 % 
Antal /ännu/ inte tillhöriga Sv. Kyrkan ………………………………... 128 140 

d.v.s. fortfarande s.k. "antecknade" utgör 34,2 % 35,0 % 
   
 
Det är svårt att dra några konkreta slutsatser av ovanstående siffror, men vi fortsätter att aktivt 
ta kontakt med nyblivna föräldrar genom att broschyren ”En hälsning från Lidingö 
församling” sänds till alla kyrkotillhöriga som fått barn. I den berättar vi litet om dopet och 
informerar om reglerna för tillhörighet i Svenska kyrkan. 
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Statistiska uppgifter avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
 

 

HUVUDGUDSTJÄNSTER 

Totalt vid huvudgudstjänst  
  2012 2013 2014 2013 2013 

Antal huvudgudstjänster 138 133 136   

” besökare 8 846 7 985 8 368   

” besökare/gudstjänst 64 60 62 64 46 

 

 

 

Högmässor 

Lidingö kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal högmässor 46 49 53 46 49 

” besökare 2 765 3 118 3 331 2 693 2 848 

” nattvardsgäster 1 756 2 362 2 090 1 872 1 911 

” besökare/gudstjänst 60 64 63 59 58 

” nattvardsgäster/gudstjänst 38 48 39 41 39 

 

 

 

Högmässogudstjänster (gudstjänst utan nattvard) 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal högmässogudstjänster 1 1 1 1 - 

” besökare 37 50 41 31 - 

” besökare/gudstjänst 37 50 41 31 - 

 

Breviks kyrka 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal högmässogudstjänster 1 1 2 1 - 

” besökare 67 90 291 78 - 

” besökare/gudstjänst 67 90 146 78 - 

 

Lidingö kyrka 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal högmässogudstjänster 7 5 4 7 4 

” besökare 696 664 539 716 608 

” besökare/gudstjänst 99 133 135 102 152 

 
Högmässogudstjänst firas bland annat 1 i Advent och Juldagen. 
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Söndagsmässor (enklare gudstjänst med nattvard) 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal söndagsmässor 18 13 16 21 18 

” besökare 632 482 729 796 822 

” nattvardsgäster 499 345 501 587 489 

” besökare/gudstjänst 35 37 46 38 46 

” nattvardsgäster/gudstjänst 28 27 31 28 27 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal söndagsmässor 13 16 12 13 21 

” besökare 1 002 1 233 829 751 1 303 

” nattvardsgäster 779 859 599 589 1 007 

” besökare/gudstjänst 77 77 69 58 62 

” nattvardsgäster/gudstjänst 60 54 50 45 48 

 
 
 
Söndagsgudstjänster (enklare gudstjänst utan nattvard) 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal söndagsgudstjänster 23 25 25 21 19 

” besökare 1 071 1 108 1 079 1 003 936 

” besökare/gudstjänst 47 44 43 48 49 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal söndagsgudstjänster 16 15 15 15 12 

” besökare 1 483 910 1 061 1 106 887 

” besökare/gudstjänst 93 61 71 74 74 

 
Bland annat de finskspråkiga söndagsgudstjänster som hållits i Bodal. 
 
 
 
Gudstjänster med stora och små (GSS) 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal GSS 1 1 2 - 1 

” besökare 109 122 162 - 78 

” besökare/gudstjänst 109 122 81 - 78 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal GSS 2 1 - - 1 

” besökare 127 350 - - 65 

” besökare/gudstjänst 64 350 - - 65 
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Lidingö kyrka 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal GSS 7 6 6 8 8 

” besökare 634 607 713 811 653 

” besökare/gudstjänst 91 101 119 101 82 

 
 

 

ANDRA GUDSTJÄNSTER 

Totalt vid andra gudstjänster 
  2012 2013 2014 2013 2013 

Antal gudstjänster 205 210 234   

” besökare 9 577 10 451 11 366   

” besökare/gudstjänst 47 50 49 34 32 

 

 

 

Tema- och veckomässor (mindre gudstjänster med nattvard) 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal mässor 2 3 2 2 3 

” besökare 40 87 83 84 106 

” nattvardsgäster 26 81 78 69 83 

” besökare/gudstjänst 20 29 42 42 35 

” nattvardsgäster/gudstjänst 13 27 39 35 28 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal mässor 4 4 7 7 4 

” besökare 231 251 359 356 206 

” nattvardsgäster 179 186 291 319 152 

” besökare/gudstjänst 58 63 51 51 52 

” nattvardsgäster/gudstjänst 45 47 42 46 38 

 
Lidingö kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal mässor 8 4 2 4 10 

” besökare 381 262 162 347 509 

” nattvardsgäster 279 198 117 288 396 

” besökare/gudstjänst 48 66 81 87 51 

” nattvardsgäster/gudstjänst 35 50 59 72 40 

 
Häri ingår t.ex. morgon- och kvällsmässor, mässor på askonsdag, skärtorsdag, påsknatt, julnatt, 
gospelmässor och Ung Mässa 
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Tema- och veckogudstjänster 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 35 32 27 24 28 

” besökare 516 555 297 319 333 

” besökare/gudstjänst 15 17 11 13 12 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 14 13 9 8 7 

” besökare 906 1 091 691 727 566 

” besökare/gudstjänst 65 84 77 91 81 

 
Lidingö kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 22 19 14 16 18 

” besökare 1 408 1 531 1 107 1 117 1 366 

” besökare/gudstjänst 64 81 79 70 76 

 
Häri ingår tex sinnesrogudstjänster, Ljusets gudstjänst, morgon-, jul- och nyårsbön, passions- 
och kvällsandakt, vardagsgudstjänster. 
 
 
 
Andra offentliga gudstjänster 

  2012 2013 2014 2013 2013 

Antal gudstjänster 39 26 49   

” besökare 1 166 415 849   

” besökare/gudstjänst 30 16 17 39 46 

 
Under denna rubrik ingår gudstjänster och andakter på sjukhem, servicehus och på Hustegaholm. 
 
 
 
Ej offentliga gudstjänster (icke i pressen eller på andra offentliga anslagstavlor kungjorda 
gudstjänster och andakter) 
 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 10 19 14 15 16 

” besökare 386 720 595 525 702 

” besökare/gudstjänst 39 38 43 35 44 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 18 33 22 19 9 

” besökare 2 210 2 302 1 531 660 1 579 

” besökare/gudstjänst 123 70 70 35 175 
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Lidingö kyrka 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal gudstjänster 24 21 11 20 14 

” besökare 1 406 1 543 469 1 216 945 

” besökare/gudstjänst 59 73 43 61 68 

Under denna rubrik ingår t.ex. skol- och förskoleandakter vid påsk- och adventstid samt 
skolavslutningar. 
 
 
 
Musikgudstjänster  

  2012 2013 2014 2013 2013 

Antal gudstjänster 25 36 31   

” besökare 2 533 4 092 3 683   

” besökare/gudstjänst 101 114 119 90 92 

 

Från och med 2011 ingår även konserter (där ingen entréavgift togs ut) under denna rubrik. 
Utöver dessa förekommer ett flertal gudstjänster med musik, som finns med under andra 
rubriker: t.ex. högmässor, veckomässor. 
 

 

 

Konserter  
Konserter utan gudstjänstinslag (där entréavgift togs ut), vilka under året var 10 st (12 st 2013), 
samlade 1 426 personer (1 430 personer 2013). Dessa är ej redovisade ovan bland 
musikgudstjänster. Medeltal besökare per konsert var 143 (119 besökare 2013, 189 besökare i 
Stockholms stift 2013 och 165 besökare i hela landet 2013). 
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Kyrkliga handlingar 
 
Dop 
256 personer, skrivna i Lidingö, har döpts under 2014 (263 döptes 2013). 
Av dessa 256 personer döptes 181 personer (182 personer 2013) i någon av våra kyrkor och 
20 personer (13 personer 2013) i hemmen på Lidingö - övriga 55 (68 personer 2013) på annan 
ort. 
 
Jämförelsetal 2014 för Lidingö församling av antalet födda = 58,9 % 
Jämförelsetal 2013 för Stockholms stift av antalet födda = 36,1 % 
Jämförelsetal 2013 för hela landet av antalet födda = 48,5 % 
 
 
 
Konfirmation 
I maj månad 2013 inbjöds via personligt brev drygt 500 ungdomar, som var födda 1999. Präster 
och församlingspedagoger/assistenter har också besökt åk 7 och åk 8 i skolorna för att på så sätt 
bl. a. nå även de ungdomar, som inte finns i vårt tillhörighetsregister. Antalet kan för närvarande 
inte kontrolleras men vid årsskiftet 2014/2015 var 446 ungdomar födda 1999 kyrkotillhöriga 
eller antecknade i Lidingö församling. 
 
244 lidingöungdomar födda 1999 konfirmerades under 2014, dessutom konfirmerades två 
födda 1998 och två födda 2000. 
 
Sammanlagt 248 personer (276 personer 2013), kyrkobokförda i församlingen, har alltså 
konfirmerats. 
 
Av dessa 248 personer konfirmerades 112 personer d.v.s. 45 % (34 % 2013) i Lidingö, övriga på 
annan ort, oftast i samband med lägervistelse i regi av andra än Lidingö församling. Andra 
organisationer och enskilda präster erbjuder t.ex. seglarläger, ridläger, golfläger samt 
kombinerade språk- och konfirmationsläger. 
 

Vid årsskiftet hade Lidingö; 

 
446 kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar - 244 av dem är konfirmerade = 55 % 
  
528 15-åriga invånare, - 244 av dem är konfirmerade = 46 % 
 
Motsvarande siffror för 2013 var: 59 % och 51 %. 
 
Jämförelsetal 2013 för Stockholms stift (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 32 % 
Jämförelsetal 2013 för hela landet (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 40 % 
 

 

 

Vigslar 
79 brudpar (67 par 2013), praktiskt taget alltid kvinnan skriven i Lidingö, har vigts. Av dessa 
vigdes 42 par, d.v.s. 53 % i Lidingö (34 % 2013), övriga på annan ort. 
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Begravningar 
303 personer (313 personer 2013) kyrkobokförda i Lidingö, har begravts i Svenska kyrkans 
ordning. Av dessa förrättades begravningsgudstjänst för 266 personer d.v.s. 88 % (88 % 2013) 
inom Lidingö församling, för övriga förrättades begravningsgudstjänst på annan ort t.ex. på 
krematorier, på sjukhus, på den gamla hemorten. 
 
Gällande begravningar för icke kyrkotillhöriga 

Generellt gäller att begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig inte förrättas i Lidingö 
församlings kyrkor eller kapell. Undantag kan beviljas av kyrkoherden efter samtal med 
anhöriga. En kostnad uttages då i enlighet med senaste beslut i kyrkofullmäktige. Ett litet 
antal begravningar av icke kyrkotillhöriga har ägt rum med hänvisning till pastorala skäl. Av 
de 303 personer som begravdes i Svenska kyrkans ordning i Lidingö församling begravdes 11 
icke kyrkotillhöriga (11 icke kyrkotillhöriga 2013). 
 
 
 
Översikt av Kyrkliga handlingar   
 
Bodals kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal dopgudstjänster 6 2 2 0 0 

” vigselgudstjänster 0 0 0 1 1 

” begravningsgudstjänster 2 0 1 4 2 

 
Breviks kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal dopgudstjänster 14 9 6 5 3 

” vigselgudstjänster 1 0 0 1 2 

” begravningsgudstjänster 4 8 8 11 4 

 
Lidingö kyrka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal dopgudstjänster 237 247 210 206 213 

” vigselgudstjänster 60 55 48 40 55 

” begravningsgudstjänster 355 332 340 314 316 

 
Totalt 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal dopgudstjänster 268 262 219 211 218 

” vigselgudstjänster 64 59 48 42 64 

” begravningsgudstjänster 361 340 349 329 322 

 
Dessa kyrkliga handlingar har varit för både församlingsbor och icke församlingsbor.  
Här ingår även dop i hemmen. 
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