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Inledning 
 
Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det 
dör ger det rik skörd. (Joh. 12:24) Det är med blandade känslor vi kan se tillbaka på 2017. 
Sorgen över att behöva avveckla förskoleverksamheten. Det är tomt nu i våra förskolelokaler. 
Tomheten när vi var tvungna att stänga Bodals kyrka. Den speciella innerlighet och närhet 
som ”satt i väggarna” i Bodals kyrka saknar vi. Samtidigt innebär båda dessa svåra avslut 
möjligheter för framtiden. Och redan under hösten 2017 har vi sett hur arvet från Bodals 
kyrka och från förskoleverksamheten växer vidare i församlingen. När barnkörerna avslutade 
församlingens firande av ”reformationsåret” med att framföra musikalen ”Luthers ungar” 
gladdes vi alla åt barnen i vår församling. Under hösten har barnkörerna fått sin barnkörspräst 
som undervisar dem i bibelberättelser och nattvardens betydelse. De ideella medarbetarna från 
Bodals kyrka har funnit nya gemenskaper i Breviks kyrka och i Lidingö kyrka. De tar med sig 
”bodalsandan” som nu inspirerar övriga ideella medarbetare i vår församling. Hösten 2017 har 
varit en tid av andlig växt och nytänkande i vår församling. 
 
”Vetekornets lag” brukar vi kalla Jesus ord i Johannesevangeliet. Ibland måste något avslutas 
för att något nytt ska kunna växa fram. Det har blivit tydligt för oss i Lidingö församling. 
Verksamhet och platser som betytt mycket i vår församling under mer än 40 år har avslutats. 
Och det är nödvändigt för att vi ska kunna ha möjligheter att vara relevanta i vår tid och ta 
vara på de nya möjligheter som finns just nu. Vi måste få sörja och sakna det som avslutas 
samtidigt som vi bärs av hoppet om att det är nödvändigt för att Guds vilja ska kunna 
förverkligas i framtiden. 2017 har vi levt i tro och förtröstan på ”vetekornets lag”. 
 
Trots att 2017 inneburit svåra vägval och beslut, är det med stolthet jag vill presentera 
verksamhetsberättelsen för 2017. Och kanske är det just år, som 2017, som inneburit så 
mycket glädje men också en hel del svårigheter, som det är gott att veta att vi är burna av Gud 
själv. Jesus sa: Jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Nu får vi lägga 2017 till 
handlingarna, i vår Herres Jesu Kristi namn.  
 
Lidingö den 14 april 2018 
 
 
Carina Nilsson 
kyrkoherde  
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Fem avgörande händelser i Lidingö församling 2017 
 
 
1. Förskolan – beslut att avveckla förskoleverksamheten 
 
Budgetunderskottet för förskoleverksamheten var under år 2016 betydande. Det stora 
budgetunderskottet, i kombination med svårigheter att rekrytera personal, gjorde att 
Kyrkorådet, i samband med 2017-årsbudgetarbete, beslutade att se över möjligheterna för 
Lidingö församling att fortsätta bedriva förskoleverksamhet. Ett förslag till beslut om 
avveckling av förskoleverksamheten togs fram under hösten, men bordlades i december 2016. 
Den 9 februari 2017 beslutade kyrkofullmäktige att avveckla förskoleverksamheten. 
 
Beslutet innebar att samtliga förskolor stängde för gott den 30 juni 2017. I gott samarbete med 
Lidingö stad erbjöds sommarförskola i Lidingö stad för de barn som hade behov av 
barnomsorg under sommaren. Flera föräldramöten hölls under våren för att en så god dialog 
med föräldrarna som möjligt skulle upprätthållas. Närvaro och tydlig information var 
ledorden från församlingens sida kring ett för många familjer negativt och omtumlande beslut.  
 
Under hösten 2016 utarbetades en kommunikationsplan för att ha struktur så att rätt personer 
fick information vid rätt tillfälle. Vid varje nytt steg i processen att avveckla förskolan 
informerades först den berörda personalen personligen av kyrkoherden på varje förskola, 
senare samma dag gavs information till samtlig personal vid en extra medarbetarsamling samt 
via e-post. Information via e-post sändes till alla berörda familjer där kyrkoherden avsatte tid 
för samtal med de som så önskade. En möjlighet många föräldrar använde sig av under 
avvecklingsperioden. Så snart det var praktiskt möjligt hölls föräldrainformation. Därefter 
sändes pressmeddelande ut till lokala medier samt till Kyrkans tidning. Nära kontakt hölls 
med biskopen och stiftets kommunikatörer. Kyrkoherden avsatte all sin tid, i anslutning till att 
pressmeddelandet gick ut för att vara tillgänglig för samtal och personlig dialog. 
Kommunikationsplanen visade sig fungera väl och var helt avgörande för att ett så 
genomgripande beslut som att avveckla förskolan skulle kunna genomföras på ett så värdigt 
sätt som möjligt, trots den oro och ilska den väckte hos många som berördes av beslutet. Det 
gällde inte minst alla mor- och farföräldrar som engagerade sig å sina barnbarns vägnar. 
 
I kyrkans förskola var, den 9 februari 2017, 11 personer anställda på hel- eller deltid inom 
förskoleverksamheten. Dessa varslades och sades sedan upp enlig gällande lagstiftning. Stöd 
till personalen gavs dels genom att kyrkoherden själv var aktivt närvarande för information 
och samtal, dels genom krissamtalsstöd inom företagshälsovården. Det främsta stödet gavs 
genom Svenska kyrkans Trygghetsråd. Varje person fick en egen coach som gav stöd och 
rådgivning bland aannat med att söka nytt arbete. Beslutet att bordlägga beslutet om 
avveckling innebar att personalens uppsägningstid inte kom att stämma överens med när 
verksamheten stängdes. De flesta medarbetarna var anställda tom 31 augusti. Det innebar att 
intäkterna, barnomsorgspengen upphörde 30 juni medan kostnaderna för löner fortsatte två 
månader till. Detta bidrog till ett större underskott för förskoleverksamheten än budgeterat.  
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2. Bodals kyrka – beslut att stänga kyrkan och ta den ur bruk 
 
Vid påsk 2017 upptäcktes fuktskador i Bodals kyrka. Dessa visade sig vara så allvarliga att 
när kyrkorådet den 15 juni tagit del av provresultaten beslutade att omgående stänga kyrkan 
för all verksamhet. Beslutet grundade sig på att analysen i sig inte kunde garantera att 
mögelsporerna inte var hälsofarliga. Att sätta in fläktar för att rena luften skulle innebära en så 
stor extra kostnad att den inte ansågs rimlig. Då företaget som utfört analysen 
rekommenderade rivning som lösning på problemet med fukt i Bodals kyrka, gav kyrkorådet 
kyrkoherden i uppdrag att påbörja processen att ta Bodals kyrka ur bruk. Eftersom syftet var 
att riva fastigheten påbörjades även processen med att söka rivningstillstånd. 
 
Då verksamhet var inplanerad hela sommaren och hösten påbörjades omgående ett arbete med 
att dels informera alla som i sin verksamhet direkt berördes av beslutet, dels att snabbt 
omfördela den planerade verksamheten till församlingens övriga fastigheter. Erfarenheterna 
från avvecklingen av förskolan, av vikten av att snabbt ta fram en kommunikationsplan kom 
nu till användning. I sitt beslut att omgående stänga Bodals kyrka betonade kyrkorådet 
möjligheterna att nu arbeta vidare med den redan påbörjade beredningen av en ny 
kyrkobyggnad på Bodalsberget. 
 
Som framgår av verksamhetsberättelsen, påverkades hela församlingen av beslutet att stänga 
Bodals kyrka. De flesta verksamheter som var planerade har under hösten 2017 kunnat 
genomföras i nya lokaler. Det har öppnat nya perspektiv och möjligheter. Gudstjänstlivet i 
Bodals kyrka, med sitt speciella nära och innerliga engagemang saknas nu i församlingen. Inte 
heller de uppskattade ”Meditationerna” har kunnat genomföras. Trots det har det under hösten 
2017 blivit tydligt att den speciella ”Bodalsandan” nu vitaliserat och lever vidare i andra delar 
av församlingen – på ett nytt sätt. 
 
 
3. Kyrkovalet – ett ökat engagemang för en demokratisk kyrka 
 
Ett kyrkovalår innebär alltid ett speciellt engagemang i församlingen. Valnämnden 2017 
samarbetade nära med församlingens administration för att valdagen skulle fungera så bra 
som möjligt. En nyhet för valet 2017 var att kyrkorådet beslutade att satsa extra på 
valkommunikation genom sociala medier. En extra kommunikatör timanställdes sex veckor 
för valet för att arbeta med detta. För att valet ska kunna genomföras behövs ca 50 
valförrättare. Så gott som all personal engagerades också i förhandsröstningen. Nytt för 
kyrkovalet 2017 var att hearingen med de personer som stod först på samtliga 
nomineringsgruppers listor i år hölls i Lidingö kyrka. Moderator var som tidigare år Anita 
Jekander. Kyrkovalet 2017 präglade hela församlingen under augusti och september. Den 
sista veckan för valet uppmärksammade nationella medier hur viktig den demokratiska 
processen som ett kyrkoval är för vilka värderingar som kommer att prägla Svenska kyrkan. 
Detta gav ett landsomfattande engagemang för kyrkovalet. För Lidingö församlings del kom 



7 
 

det till uttryck i ett högre valdeltagande, inte minst på valdagen, än vid de senaste två 
kyrkovalen.  
 
 
4. Utträden – en avgörande framtidsfråga 
 
Tyvärr har antalet kyrkotillhöriga som valt att gå ur Svenska kyrkan fortsatt under 2017. En 
analys av dem som utträdde 2017 visar att det skett en förändring av vilka som väljer att 
avsluta sitt medlemskap. Den största gruppen som väljer att gå ur Svenska kyrkan är män, 
men även kvinnor födda under 1990-talet. Av de studier som analysenheten på Kyrkokansliet 
gjort kan man anta att det även i Lidingö församling handlar om unga vuxna som inte är 
konfirmerade och eventuellt även odöpta. Vikten av en fortsatt satsning på 
konfirmandverksamheten blir tydlig då konfirmation visat sig vara den tydligaste faktorn för 
att man som vuxen fortsätter att tillhöra Svenska kyrkan. 
 
Den andra nya stora gruppen av personer som utträder är kvinnor mellan 35–45 år. Tidigare 
var det män i denna åldersgrupp som var den enskilt största gruppen som lämnade Svenska 
kyrkan. Under 2017 blev det tydligt att en ny kommunikation kring medlemskap är 
nödvändig. 
 
 
5. Reformationsåret – Luther har präglat verksamheten 
 
Som framgår av verksamhetsberättelsen har Reformationsjubiléet präglat verksamheten i 
Lidingö församling under 2017. Vår tradition och teologiska arv som luthersk kyrka har lyfts 
fram och aktualiserats i musik, teologi och gemenskap. Församlingens Reformationsår 
kulminerade söndagen den 22 oktober, 19 sönd e Tref då temat är Trons kraft, med en 
temasöndag i Breviks kyrka. Det blev en framåtblickande Lutherdag som inleddes med en 
festgudstjänst för att fira glädjen i att vara en framåtblickande kyrka i luthersk tradition. En 
1500-tals inspirerad vegetarisk lunch serverades. Sedan erbjöds workshops där gemenskap, 
allvar och lek blandades. Dagen avslutades med att barnkörerna framförde musikalen 
”Luthers ungar”. 
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Gudstjänstverksamhet 
 
Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där 
körverksamheten och delaktighet betonas.  För gudstjänstverksamheten är budgeterat för 8 
prästtjänster samt kyrkoherden, vidare 5 kyrkvaktmästartjänster varav en arbetsledare. 
Samtliga tjänster är på heltid. From september 2016 finns 6 musikertjänster på heltid, varav 
en arbetsledande organist samt en musikertjänst på 40 %. 
 
 
Gudstjänstlivet i Bodals kyrka 
 
Våren 2017 fortsatte gudstjänstlivet i Bodals kyrka att präglas den, sedan flera år medvetna 
satsningen på ideellt engagemang. Söndagens gudstjänst planerades och leddes av 
gudstjänstgrupper, där ideella och anställda medarbetare ingår. De tre värdeord ”gemenskap”, 
”innerlighet” och ”glädjefyllt engagemang” som arbetats fram tidigare år, var fortfarande 
grund för gudstjänst och övriga verksamhet i Bodals kyrka. På så sätt kombinerades 
församlingsinstruktionens intentioner med Bodals kyrkas kärnvärden. När Bodals kyrka 
stängdes i juni 2017 erbjöds samtliga deltagare i gudstjänstgrupperna att antingen bli kyrkvärd 
i Lidingö kyrka eller gå in i gudstjänstgrupperna i Breviks kyrka. Så här, ett år senare, är det 
glädjande att se att så gott som alla ideella medarbetare i Bodals kyrka nu funnit sig en ny 
plats i Lidingö församling. 
 
Hösten 2016 kompletterades Lidingö församlings gudstjänstliv med en enkel veckomässa, 
Mässa After Work som firades varje onsdag kl. 18.00 i Bodals kyrka. Dessa vardagsmässor 
fortgick hela våren 2017. Mässa After Work var i musik och liturgi inspirerad av både 
sinnesrotradition och gudstjänstlivet i Taizé och samlade mellan 5 och 10 gudstjänstfirare. 
 
 
Musiken i Bodals kyrka 2017 
 
Bodals Kammarkör 
Året inleddes traditionsenligt med Öhrwalls Trettondagsmusik. Kören medverkade under 
våren, regelbundet i Bodals kyrkas gudstjänster. Kammarkören medverkade bl. a.  i 
Påsknattsmässan i Bodals kyrka. Till körens traditioner hör att körens damer framför 
Pergolesis Stabat mater i Breviks kyrka tillsammans med damerna ur Breviks kyrkokör. Till 
årets höjdpunkt i Bodals kyrka hörde Maria Hulthén-Birkelands dansmässa ”Din ljusa 
skugga” som framfördes av kammarkören. Alla i församlingen inbjöds att dansa till musiken. 
Det blev en glädjefylld och innerlig avslutning på det långa regelbundna gudstjänstlivet i 
Bodals kyrka.  
 
Under Kristi himmelsfärdshelgen var Kammarkören på turné i Eisenstadt, Österrike. 
Tillsammans med orkester o solister från Eisenstadt framförde kammarkören bl. a Haydns 
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Maria Theresiamässa i Haydns kyrka, Bergkirche.”Hemkomstkonsert” i Bodals kyrka blev 
den sista konserten i byggnaden. 
 
Körens slutliga medverkan för vårterminen blev på Nationaldagsfirandet på Slottet 
 
Hösten 2017 förlades kammarkörens repetitioner till Breviks kyrka. 
Höstterminen inleddes med konsert tillsammans med Anders Widmark. Kören medverkade 
vid Lidingöloppets invigningsceremoni, musikhögmässa i Lidingö kyrka. Vid första advent 
framfördes Maria Hulthén-Birkelands adventsmusik ”Böner i advent”. Vidare gav 
kammarkören en julkonsert tillsammans med Våghalsarna och brassensemble från Stockholm 
Concert Orchestra samt till sist Julotta i Lidingö kyrka. Kören består av 38 korister. 
 
Våghalsarna 
År 2017 inleddes med mässa i Slottskyrkan. Därefter följde medverkan i ett flertal 
gudstjänster i Bodals kyrka. Kören har haft fyra kördagar under året. Repetitionerna är 
förlagda till S:ta Anna, där också Per Harlings mässa ”Träd in i dansen” framfördes. För 
första gången medverkade kören i en Passionsandakt på S:ta Annagården.  På nationaldagen 
medverkade kören både på Lidingös hembygdsmuseum. Kören sjöng också på Kungliga 
Slottet i Stockholm och var därmed en del av det kungliga nationaldagsfirandet. 
 
Eftersom Bodals kyrka stängdes på försommaren sjöng kören hösten 2017 vid en gudstjänst i 
i Breviks kyrka. Våghalsarna medverkade under hösten även vid gudstjänster på Julkonsert i 
Breviks kyrka tillsammans med Bodals Kammarkören blev terminens slutkonsert. Kören har 
öppna repetitioner, och deltagarantalet är mellan 40–50 korister per repetition. 
 
Kören Gråtrutarne 
Förutom församlingens egna körer repeterar seniorkören Gråtrutarne i församlingens lokaler 
en gång i veckan. Under våren var repetitionerna förlagda till Bodals kyrka. Som tack för att 
de får använda lokalerna gratis som övningslokal medverkar Gråtrutarne ett par gånger per 
termin vid församlingens gudstjänster i Bodals kyrka. När Bodals kyrka stängdes hösten 
2017, flyttades repetitionerna till Breviks kyrka. Det är glädjande att det goda samarbetet 
fortsätter på ny plats. 
 
 
Gudstjänstlivet i Breviks kyrka  
 
Under 2017 har gudstjänstlivet i Breviks kyrka präglats av delaktighet, gemenskap och glädje. 
Varje söndag möter vi gudstjänstfirare i alla åldrar – små och större barn, konfirmander och 
unga ledare, föräldrar, människor i medelåldern samt pensionärer och äldre. Det är ett uttalat 
mål för Breviks kyrka att möta och stimulera till delaktighet oavsett ålder. Arbetslag och 
gudstjänstgrupper går regelbundet tillbaka till det arbete som finns dokumenterat i 
”barnmöjliggörarprojektet”. Breviks kyrkas värdeord är gemenskap, delaktighet och berörd. 
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Det starka ideella engagemanget har precis som tidigare år, möjliggjort ett stabilt 
gudstjänstliv. 
 
Breviks kyrkas gudstjänstgrupper har under många år utgjort grunden i gudstjänstfirandet. 
Under 2017 har två personer valt att sluta i gudstjänstgrupperna och två har tillkommit. Under 
våren uttryckte grupperna att det kändes tungt med alltför många gudstjänster per grupp. 
Personalen har därför inbjudit till ”öppen grupp” två gånger per termin. Detta för att inte 
överbelasta befintliga grupper, men också i syfte att inbjuda nya medlemmar. Försöket föll 
inte väl ut i den meningen att fler tillkom. Däremot har personer som inte har möjlighet till 
kontinuerligt engagemang tagit kontakt och önskat delta genom mailkontakt och insatser just 
på gudstjänstdagen. Det sker en förskjutning från kontinuerligt månatligt engagemang till 
punktinsatser, där man har större möjlighet att välja tider och grad av engagemang på 
individuell basis. Detta blir en utmaning för kommande år. 
 
Breviks kyrka har alltjämt tre gudstjänstgrupper som har ansvar för en gudstjänst i månaden. 
Gudstjänst med söndagsskola firas kl. 11.00 varje söndag, två söndagar i månaden firas 
gudstjänst med nattvard, två söndagar i månaden firas gudstjänst utan nattvard. 
Gudstjänstgruppernas planering av gudstjänsten innefattar reflektion över söndagens 
bibeltexter samt fördelning av arbetsuppgifter (läsa texter, skriva böner, vara gudstjänstvärdar, 
ordna kyrkkaffe mm). Vid varje planeringstillfälle deltar pedagog (ansvar för söndagsskolan) 
samt präst och musiker. Utgångspunkten är att kör eller ensemble ur kör skall medverka i 
varje gudstjänst. 
 
Inspirations- och utbildningskvällar för gudstjänstgrupperna har genomförts under 2017. 
Under vårterminen utbildades gudstjänstgruppernas medlemmar i röst och tal av 
skådespelerskan och röstcoachen Sophie Tolstoy. Under hösten fick vi besök av präst och 
teol. dr Helena Inghammar som föreläste om Svenska kyrkans gudstjänst och dess historia. 
 
Våren 2017 satsade Brevik speciellt på två dagar; familjedagen Annandag påsk med äggjakt, 
ansiktsmålning, Emmausvandring, familjemässa och grillning. Det blev en härlig dag för barn 
och vuxna. Brevik 80 år firades i dagarna två; ett kvällsevenemang med musikcafé och 
vernissage 31 maj, samt festgudstjänst på Pingstdagen 4 juni, med efterföljande lunch, tårta, 
utställning och miniaktiviteter. 
 
Under året 2017 har 500-årsminnet av reformationen uppmärksammats i hela Svenska kyrkan. 
I Breviks kyrka har detta uppmärksammats genom att ha som mål att i varje gudstjänst sjunga 
en psalm skriven av Martin Luther. Vid varje kyrkkaffe har ett citat av Luther presenterats, 
som utgångspunkt för tankar eller samtal. 
 
Öppen förskola finns i Breviks kyrka fyra dagar i veckan. Musiker, präst och pedagog 
inbjuder öppna förskolans deltagare till Knattegudstjänst en gång i månaden. Under våren 
2017 inbjöds Förskolan Prästkragen till kyrkstund, en gång i månaden. En vardagsgudstjänst 
där förskolebarnen fick uppleva kyrkorummet och göra det till sitt.  
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Musiken i Breviks kyrka 
 
Breviks Minikör och Lidingö Kids Mini 
Breviks Minikör för barn i åldrarna 4-5 år har under året ca 10 deltagare. Lidingö Kids Mini 
för barn i åldrarna 6-7 år (åk 0-1) hade under året ca 15 deltagare. 
 
Barnen har sjungit i fyra gudstjänster och haft en vårkonsert tillsammans med minikörerna 
från S:ta Anna. 
 
Lidingö Kids 
I januari fick Lidingö Kids ny körledare när Anna Birgersson började sin tjänst i Lidingö 
församling. Lidingö Kids har medverkat i fyra gudstjänster i Breviks kyrka under 2017. 
Kidsen har knappt 25 medlemmar och är uppdelade i två grupper. Lidingö Kids Midi, skolår 
2-3 och Lidingö Kids Maxi, skolår 4 och uppåt. Förutom gudstjänstmedverkan har kören 
tillsammans med en danspedagog haft en kördag och en konsert på våren. Lidingö Kids Maxi 
medverkade på Soulchildrenfestival i Göteborg i augusti.  
 
Under hösten övade körerna in en Musikal – Luthers Ungar – och efter två kördagar 
tillsammans med barnkörer från S:ta Annagården framfördes den två gånger i oktober i 
Breviks kyrka. 
 
Lidingö Kids medverkade på två julkonserter i december och avslutade terminen med en 
Luciakonsert på Lucidagen. 
 
Lidingö Gospel 
Anna Birgersson tillträdde även som ny körledare för Lidingö Gospel, när hon började i 
januari. Lidingö Gospel har, både som helhet och i ensembleform, medverkat vid sju 
gudstjänster i Breviks kyrka. Kören har haft två kördagar, en i mars och en i september. 
I maj hade Lidingö Gospel en Gospelkonsert i Breviks kyrka och i juni medverkade de 
tillsammans med en annan gospelkör på en konsert i Hässelby. 
 
Under hösten hade kören fokus på sin resa till USA. Resan gick till Atlanta (Georgia) och där 
fick kören sjunga vid flera gudstjänster och konserter, men också lyssna på andra körer och 
vara med på deras körövningar. 
 
Den 12 november bjöd kören in till ”Homecomingconcert” i Breviks kyrka. 
 
Lidingö Gospel medverkade sedan på två julkonserter den 10 december. Både på egen hand 
och tillsammans med övriga körer i Breviks kyrka. 
 
Kören har under året haft 33 medlemmar. 
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Breviks Kyrkokör 
Breviks Kyrkokör har haft ca 25 medlemmar. Kören har under 2017 fortsatt att vara uppdelad 
i två grupper som ca en gång i månaden deltar i söndagens gudstjänst. Vid speciella tillfällen 
och vid musikgudstjänster deltar hela kören i gudstjänsten. Hela kyrkokören sjöng vid 
Stiftelsen Brödets vårgudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan. Kören medverkade i november vid en 
gudstjänst i Slottskyrkan. 
 
I mars, framfördes Misa Criolla av Ariel Ramirez tillsammans med solister och musiker. På 
Långfredagen framförde damerna ur kören tillsammans med Bodals Kammarkörs damer 
Stabat Mater av Pergolesi. I maj gjorde kören en mini-turné i Värmland och sjöng bl.a. i 
Västra Ämteviks kyrka. 
 
Kören samarbetade i oktober med medeltidsensemblen Scaramella. Tillsamman med dem 
framförde Breviks kyrkokör ett program med medeltids- och renässansmusik.  
 
Två julkonserter gavs i advent tillsammans med Breviks kyrkas alla körer. 
 
Övrig musikverksamhet 
Förutom körkonserter har Paramount Big Band under ledning av Elon Wahlgren för tolfte året 
haft konsert i Breviks kyrka. Storbandsjazz varvas med ett eller två orgelstycken. 
 
En konsert för två flyglar blev det också i februari. 
 
 
Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
 
Församlingens huvudgudstjänst firas alla sön- och helgdagar i Lidingö kyrka. En gång i 
månaden, under terminerna, firas ”Gudstjänst med små och stora”. Under hösten 2017 startades 
nattvardsundervisning för barn vilket resulterat i en mässa för små och stor i Lidingö kyrka. 
Körsång vid gudstjänsterna under terminerna har ofta förekommit. Orgelelever och unga har 
spelat och musicerat. Kyrkkaffe varje söndag, som serveras utanför kyrkan så gott som varje 
söndag hela året, stärker gemenskapen hos den gudstjänstfirande församlingen i Lidingö kyrka. 
Liksom tidigare år inleddes gudstjänstlivet med välbesökt och uppskattad ”nyårsdagsmässa” 
med efterföljande nyårsbuffé i S:ta Annagården. Askonsdagens mässa firades även 2017 som 
en lunchmässa på S:ta Annagården med efterföljande sopplunch med samtal. Precis som 
tidigare år firades högmässa på Midsommardagen med den numera traditionsenliga 
midsommartårtan vid kyrkkaffet.  
 
Minnesgudstjänster, ”Ljusets gudstjänst”, hålls en gång i månaden. Gudstjänsten har en 
meditativ prägel där musiken har stor betydelse. 
 
Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2017 fortsatt att samlas tillsammans med en av 
församlingens präster. Under 2017 var 14 personer utsedda av kyrkorådet att vara kyrkvärdar i 
Lidingö kyrka. Kyrkvärdarna har träffats vid 4 tillfällen. Det har dels varit för andlig fördjupning 
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men också för att få vara tillsammans för att lära känna varandra. Vid ett tillfälle möttes 
kyrkvärdarna och S:ta Anna arbetslag för att samtala och stärka gemenskapen grupperna 
emellan. När Bodals kyrka stängdes valde flera av gudstjänstgruppsmedlemmarna att bli 
kyrkvärdar i Lidingö kyrka. Det har berikat kyrkvärdsgruppen som därmed blivit fler jämfört 
med tidigare år. 
 
Efter ett stort engagemang i många av de grupper som deltar i gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
har tre stycken värdeord utkristalliserats som viktiga. Dessa värdeord är tillsammans, hopp 
och berörd. Vid en kyrklunch efter högmässan hösten 2016 samtalade deltagarna under 
ledning av kyrkvärdarna och S:ta Anna arbetslag om möjliga områden för 
gudstjänstutveckling med värdeorden som grund. En tanke som mynnade ut ur 
värdeordsarbetet var de s.k. kyrksöndagarna i Lidingö kyrka. Söndagarna följde mönstret 
gudstjänst i Lidingö kyrka, kyrklunch på S:ta Annagården med föredrag och samtal och 
därefter avslutning i kyrkan med orgelkonsert. Då Svenska kyrkan firade lutherjubileum 
under 2017 så var Luther temat för söndagarna och det som band samman dagens olika 
aktiviteter till en röd tråd. 
 
 
Musiken i Lidingö kyrka 
 
S:ta Anna Barnkörer 
Det har varit en god anslutning till alla barngrupper under hela 2017. Alla barnkörer övade 
under vårterminen i S:ta Annagården på tisdagar. Hösten 2017 flyttades Grandioso (åk 4-7) 
körens repetitioner till torsdagarna för att kunna samarbeta med den nystartade 
ungdomskören. Problemet med att rekrytera hjälpledare till barnkörer kvarstår (pga. tidiga 
klockslag för aktiviteterna), vilket inte passar ungdomarna som går i skolan. Så har pedagoger 
tagit en större del av ansvaret själva. Glädjande är att barnkörerna fått sin egen präst som 
funnits med för undervisning och samtal under hela 2017. Totalt är det omkring 70 
barnkorister och deras föräldrar, träffas för att öva på S:ta Annagården.  
 
Även under 2017 har körerna Piccolino och Piccolissimo, körerna för de yngsta barnen, firat 
egna gudstjänster en tisdagskväll per termin i Lidingö kyrka med efterföljande middag med 
pannkakor och tillbehör för hela familjen på S:ta Annagården. De äldre körbarnen sjöng, som 
tidigare år, när ”Gudstjänst med små och stora” eller ”Mässa med små och stora” firades i 
Lidingö kyrka. Gudstjänstordningen för ”Gudstjänst med små och stora” med medvetet stor 
delaktighet av barnen i alla moment, har utökats ytterligare med Kyrie delen. ”Mässa med 
små och stora” har utökats med Gloria och Agnus Dei. Det innebär att barnens gudstjänstliv 
har stärkts i Lidingö kyrka. På Reformationsdagen har barnkören Grandioso sjungit på 
högmässa i Luthers psalmer och musik från musikalen ”Luthers ungar”. 
 
Medan de yngre åldersgrupper har ett antal medlemmar som överskrider det tilltänkta målet 
(Piccolissimo och Piccolino har 30–35 anmälda), körerna, Crescendo och Grandioso, i den 



14 
 

äldre åldersgruppen har inte ännu riktigt nått målet för antalet körmedlemmar. Crescendo och 
Grandioso har haft i genomsnitt 10–15 körsångare vardera. 
Under våren har församlingens minikörer hållit den sedvanliga gemensamma konserten i 
Breviks kyrka med medverkan av församlingens orgelelever. Körerna Crescendo och 
Grandioso har fortsatt sitt samarbete med Karin Runow och hennes barnkörer genom att spela 
upp musikalen ”Luthers ungar” i Tureberg kyrkan. Under hösten har körerna Crescendo och 
Grandioso tillsammans med Lidingö Kids uppfört ”Luthers ungar” i församlingens egen regi. 
Kördagar och gemensamma repetitioner har ägt rum i Breviks kyrka. Musikalen spelades 
under ”Luthers helg” i Breviks kyrka.  
 
Piccolino och Piccolissimo har hållit ett luciatåg på S:ta Annagården; Crescendo och 
Grandioso har blivit inbjudna att sjunga Luciasånger på TV4 i direkt sändning under ”Lucia 
morgon” och haft två Luciakonserter i Lidingö kyrka tillsammans med gästmusiker. Barnens 
julböner på julafton har haft medverkan av barnkören Piccolissimo för den första. Vid den 
andra medverkade Crescendo och Grandioso och vid den tredje ”Barnens julbön” sjöng 
Piccolino. 
 
Lidingö kyrkas Motettkör 
Motettkören har liksom tidigare år regelbundet sjungit vid gudstjänster i Lidingö kyrka. 
Speciellt vid kyrkoårets stora högtider som påsk och jul är Motettkörens medverkan 
betydelsefull 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. Vårterminen ägnades åt ett konsertprogram 
med körmusik a cappella som först sjöngs i Breviks kyrka och sedan vid körresan till Litauen. 
Körresan gick av stapeln den 25 maj med destination Vilnius med guidad tur och besök på 
svenska ambassaden. Därefter heldagsutflykt till Dzukija nationalpark och konsert i 
Druskininkai. Åter i Vilnius och konsert i St Bernardinu kyrkan tillsammans med den kyrkans 
kör. På söndagen deltog motettkören med sång i mässan i evangeliska kyrkan i Vilnius. En 
mycket trevlig och lyckad resa. Höstterminen ägnades huvudsakligen åt ett stort 
samarbetsprojekt med Svenska kyrkan i Sundbyberg och dess Motettkör. Gemensamt gavs två 
konserter med Brahms requiem. Fjärde söndagen i advent inbjöd kören till årets avslutande 
konserter med två julkonserter i Lidingö kyrka. 
 
Koralkören 
Koralkören låg nere under våren men kom igång igen from maj. 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. Vid jul medverkade kören vid andakt 
vid Högsätra och Silverhöjdens 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. Under våren 
spelades ett antal temakonserter under rubriken Luther x 3 i gudstjänst, samtal och konsert. 
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Orgelkonserterna blev en del av en heldag i församlingen där musiken speglade Luther och 
hans psalmer ur olika perspektiv. Höstens orgelkonserter fick ett helt annat tema, nämligen 
Sagolika orgelkonserter.  Först ut var Prokofjevs Peter och Vargen. Både berättare och 
slagverkare fanns med och förgyllde det hela. Sedan följde Poulencs Babar – den lilla 
elefanten och serien avslutades med brittisk musik av Chilcot, Mr Majeika och den magiska 
orgeln. De sistnämnda konserterna hade båda en berättare med på konserten.  
 
 
Kyrkliga handlingar 
 
Traditionen kring de kyrkliga handlingarna är stark i Lidingö församling. 2016 döptes 58,2 % 
av antalet födda i Lidingö församling. Motsvarande jämförelsetal 2015 för Stockholms stift 
var 34,8 % och i landet som helhet 45,6 %. 
 
Även om Lidingö församling har många vigslar och begravningar är trenden att även dessa 
kyrkliga handlingar numerärt minskar. Då riterna och traditionerna kring dop, vigsel och 
begravning idag har en större grad av individuell utformning, minskar inte arbetstiden för de 
kyrkliga handlingarna totalt för vaktmästare, präster och musiker. Trenden är snarare att 
arbetstiden för varje enskild kyrklig handling ökar, då familjernas önskemål och förväntningar 
på ett personligt bemötande och en individuellt utformad gudstjänst blivit större. 
 
I likhet med budgeten 2016 avsatts i 2017 års budget för att förordna t ex pensionerade 
präster, som önskas till kyrkliga handlingar. Omkring en gång i månaden har en präst, som 
önskats av en familj vid kyrklig handling, förordnats för tjänst i Lidingö församling. 

 
 
Kyrklig närvaro på boenden för äldre 
 
Församlingen bedrev under 2017 ett regelbundet gudstjänstliv vid Nilstorpsgården, 
Siggebogården, Baggebygård, Silverhöjden, Agadir, Högsätra samt Ektorpsgården. Sedan 
hösten 2013 ansvarar Ansgarskyrkan ensamma för andaktslivet vid Tor. Vid Björnbo firades, 
som vanligt Julotta på Juldagen i Bergasalen. 
 
Andakt firas omkring en gång i månaden, hela året. Ansvaret för andaktslivet på boendena har 
fördelats mellan församlingens präster och musiker, så att de äldre i möjligaste mån får möta 
”sin” präst och ”sin” musiker. Själavård och möjlighet till enskilda samtal är viktiga delar av 
församlingens närvaro vid boenden för äldre. För den som önskar finns möjlighet att få förbön 
och nattvard. 
 
Sedan starten har Lidingö församling haft ett nära samarbete med Lidingö hospice. Hösten 
2017 återupptogs samarbetet med Lidingö Hospice. En diakon fanns närvarande en 
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eftermiddag i veckan. Genom att ha nära kontakt med kuratorn på Hospice fick diakonen 
kontakt med de patienter som önskade samtal och andakt. 
 
 
Den sverigefinska verksamheten 
 
Den sverigefinska verksamheten är en del av Lidingö församlingsverksamhet och leds av en 
av församlingens komministrar. En kyrkvärd och en kyrkkaffevärd är engagerade i det 
sverigefinska gudstjänstlivet. Genom att samtala i grupp och fira gudstjänst får de 
sverigefinska kyrkotillhöriga använda sitt modersmål för att uttrycka sin tro och fördjupa sitt 
andliga liv i gemenskap med andra.  
 
Gudstjänstlivet 
De senaste 40 åren firas Gudstjänst på finska i Bodals kyrka med efterföljande kyrkkaffe. Så 
när Bodals kyrka stängdes 2017 var det en sorg för denna trogna gudstjänstgemenskap, som 
nu firar sina gudstjänster i S:ta Anna kapell. De sverigefinska kyrkoaktiva har med åren blivit 
allt äldre och orkar inte längre komma till gudstjänst. Yngre personer har endast visat intresse 
för sverigefinska gudstjänsten vid jul. Sedan några år kan även boende i Lidingö Stad tillhöra 
Finska församlingen i Stockholm. Under 2017 firades därför endast 4 gudstjänster på finska 
(5 gudstjänster 2016). År 2017 deltog 5–10 personer per gång i sverigefinsk gudstjänst. (2016 
var genomsnittet 12 personer, 2015 var det 17 personer per gudstjänst.) I mars 2017 bjöds 
gästande 11-mannakör från Vilunda kyrka till Bodals kyrka tillsammans med 
körledare/organist Jani Kenttälä. Körsången var stark och svängig, gudstjänsten var 
uppskattad, deltagarna vid gudstjänsten var 23. (varav 11 korister) En gudstjänstutflykt från 
Lidingö församling gjordes i februari 2017 till Sundbybergs kyrka, som prov på 
utbytesverksamhet. Det var dock endast en deltagare från Lidingö verksamheten följde med 
på utflykten till Sundbyberg förutom tjänstgörande präst. År 2017 blev Finland 100 år, vilket 
firades gemensamt i Stockholms stift med en gudstjänst i Storkyrkan på 
Självständighetsdagen. Tre personer från Lidingö församling följde med tjänstgörande präst 
från församlingen. 
 
Julbönen på julafton 2017, samlade fler deltagare än föregående jul julbön på finska: 57 
personer på julbönen, vilket var 10 fler än året innan, (2016 var deltagarna 43, 2015 var de 
61) Både barn, ungdomar och vuxna deltog i julbön på finska. Församlingen bidrog med 
textläsning och solosång som året innan, vilket var uppskattat. 
 
Körverksamheten består sedan hösten 2011 av en ”söndagskör”, som deltar genom att stötta 
psalmsången. De leds av den 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. 3 eller 4 
personer har deltagit i söndagskören. 
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Ett annat mål är att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning där deltagarna har 
möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska när det är viktigt för dem, och det 
uppfylldes. Under 2017 medverkade församlingens finsktalande komminister vid två 
begravningar där det var viktigt att använda det finska språket och där en sverigefinsk prästs 
kulturella kompetens kom till användning. 
 
Undervisning - Diakoni 
Målsättningen är att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Detta mål 
har uppfyllts genom att inbjuda till sverigefinska Samtalsgruppen en gång varannan vecka på 
eftermiddagstid. Gruppen fortsatte under 2017 att använda från Martin Lönnebos Frälsarkrans 
av glaspärlor samt en medföljande bok om pärlorna på finska, som arbetsmaterial. Samtalen 
handlar om livsfrågor av olika slag Gruppen leds av församlingens komminister. 
Deltagarantalet har i genomsnitt varit 7–8 personer vid varje tillfälle, vilket är något färre 
jämfört med 2016. Hösten 2017 flyttades samtalsgruppen till Kyrkallén efter många år i 
Bodals kyrka. 
 
Den årliga Vårutflykten i samarbete med Sundbyberg/Solna- och Hammarby församling, 
återupptogs efter ett års uppehåll, och gick enligt gemensam planering till Oxelösund. 
Utflykten blev mycket lyckad och en liten grupp, ungefär samma antal från Lidingö 
församling som tidigare år följde med. 
 
 
Församlingsgemensam musikverksamhet 
 
Orgelelever 
Lidingö församlings Orgelskola fortsätter att bedriva sin verksamhet enligt den läroplan som 
togs fram under sommaren 2013. Skolan har sina sju fasta elever som har regelbundna 
lektioner varje vecka. Därutöver erbjuds några extra elever att få gemensamma eller enskilda 
lektioner varje månad, beroende av ålder och färdigheter. Under hösten har ytterligare en elev 
kommit in på en musikskola med orgel som första instrument. 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 det övningsinstrumentet som hade tagits fram med Sensus och stiftets 
hjälp, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. På grund av de många intresserade barn 
som vill prova på att spela orgel, har en äldre orgelelev anställts som extra hjälp i 
undervisningen. 
 
Eleverna har lektion ca 34 gånger per läsår, medverkar i gudstjänster, deltar i orgelutflykten, 
ska gå på två orgelkonserter i församlingens regi samt medverka vid elevkonsert eller annan 
konsert där eleverna passar in (t.ex. Minikör- eller Barnkörskonserter). De elever som spelar i 
Lidingö kyrka medverkar alltid på de tre Barnens julbön på julafton. De elever, som nått en 
viss nivå, blir erbjudna att gå en förberedande kantorsutbildning på Stora Sköndal tre veckor 
under sommaren. Även under sommaren 2017 deltog fyra elever på ett orgelläger för 
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barn/ungdomar i Mellansel och en elev på förberedande kantors kurs på Sköndals högskola. 
Total fyra stipendier har delats ut till dessa elever för att delta på sommarkurserna.  
 
Lidingö församlings elever har medverkat även det här året på kulturveckan på Lidingö under 
hösten med en lunchkonsert i Ansgarskyrkan. Tidigare under våren har eleverna spelat även 
på en egen orgelelevskonsert i Lidingö kyrka. 
 
Den nätverksgrupp som Sensus och Stockholms Stift dragit igång fortsätter med Lidingö som 
bas. Under våren har en orgeldag organiserad i Norrmalmskyrka och under hösten har 
eleverna inbjudits till Organspace (internationellt orgelfestivalen) med ett specifikt program 
för barn och ungdomar. 
 
Budget för orgelelever har använts enligt uppställda mål. Undervisningsböcker har köpts in, 
eleverna har fått sina sommarkurser betalda av äskade medel så som arvode till den äldre 
orgeleleven. 
 
Instrument 
Ett kombinationssystem har installerats i Lidingö kyrkas läktarorgel. Enkelt uttryckt är det en 
dator i orgeln som möjliggör förprogrammering av bestämda registerkombinationer. Med 
hjälp av digitala minnen kan antalet fria kombinationer göras nästan oändligt. Arbetet utfördes 
av firma Åkerman & Lund. 
 
 
Övrig församlingsverksamhet 
 
Sommarkvällskonserter 
Under rubriken ”Musik i sommarkväll” arrangerades 2017 sex konserter i Lidingö kyrka. 
Repertoaren spände över många olika genrer och var allmänt uppskattat av publiken. Präst, 
musiker 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.  
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Undervisning 
 
Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor alla åldrar, om 
livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. 
 
 
Barn- och Ungdomsverksamhet 
 
För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid. 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 förskolans 
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. Under hösten 2017 har tre pedagoger varit knutna till 
söndagsskolans arbete. Det har tagits fram en agenda till söndagsskolan för att det skall finnas 
en tydligare struktur för barnen. Under vårterminen fokuserades det på texter ur NT och under 
hösten ur GT. Det har även påbörjats ett arbete med att förbättra den pedagogiska miljön i 
församlingssalen samt i kyrkan. 
 
Öppna förskolan 
Öppna förskolan är en drop-in-mötesplats för barn, 0–3 år, och deras föräldrar. Här kan 
föräldrar diskutera och hjälpa varandra. För barnen är det en tidig möjlighet till 
gruppsamvaro, vilket kan underlätta inskolning till förskola och familjedaghem. 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 var 
ursprungligen att även att göra det möjligt för de minsta barnen och deras föräldrar att lära 
känna församlingens förskoleverksamhet. Nu när förskoleverksamheten har avvecklats är 
Öppna förskolan församlingens viktigaste mötesplats, vid sidan om dopgudstjänsterna, med 
Lidingös småbarnsfamiljer. 
 
Verksamheten bedrivs nu kl. 9:30–15.00 måndag, tisdag, torsdag och mellan kl. 12.00–15.00 
på onsdagar. En glädjande nyhet är att en förskollärare har knutits till verksamheten i augusti 
2017. Den pedagogiska tanken har genom det utvecklats för de allra yngsta barnen. Även 
2017 har en av församlingens musiker varit verksam inom Öppna förskolan. Två gånger varje 
vecka leder musikern sång och rytmik för föräldrar och barn i Öppna förskolan och de två 
andra dagarna leds sångsamlingarna av förskolläraren. Sedan hösten 2017 är en av 
församlingens präster speciellt knuten till Öppna förskolan. 
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I Breviks kyrka har deltagarna i Öppna förskolan bjudits in till Knattegudstjänster på 
vardagarna. På så sätt uppnås målet att ”Öppna förskolan” ska vara en plats där de minsta 
barnen och deras föräldrar får möta kristen tradition, liksom målet att verka för att fler barn 
och vuxna döps. 
 
Gruppverksamhet för barn i åldrarna 6–13 år 
Arbetet med att knyta gruppverksamheten för barn i åldrarna 6–13 år till församlingens 
barnkörer fortsatte under 2017. Pedagoger, präst och ungdomsledare finns för pyssel, 
mellanmål och samtal.  För de mindre barnen erbjuds bibelstund och nattvardsundervisning 
för de som går i årskurs 2–4. Det är en mycket uppskattad verksamhet och många nya familjer 
har hittat in till Storstugan på S:ta Annagården 
 
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 
skolans religionsundervisning. Det utvecklingsarbete som tog sin början under 2015 och 2016 
har fortsatt under 2017. Under 2016 lades större vikt vid att fokusera på de mer etablerade och 
populära samlingarna kring påsk, allhelgonahelg och advent. Under 2017 har det arbetet lönat 
sig i form av ökat intresse för samlingarna och större beläggning. I och med Bodals stängning 
sammanslogs adventssamlingar för Lidingö och Bodal i Lidingö kyrka. Skolsamlingarna i 
advent (åk F+1), påsk (åk 3) och allhelgonatid (åk 4) har totalt samlat 26 klasser och 6 
förskolegrupper.  
 
 
Ungdomsverksamhet 13–25 år 
 
I Lidingö församling ges goda möjligheter för dem som konfirmerats att fortsätta sitt 
engagemang i kyrkan. Det sker genom gruppverksamhet, gudstjänstliv och utbildning med 
ungdomar som målgrupp. De olika verksamheterna har varit samlade till torsdagskvällar, 
oftast på S:ta Annagården. 
 
Gruppverksamhet och gudstjänstliv 
SKUM, Svenska Kyrkans Ungas Möte, som är en öppen verksamhet på torsdagskvällar på 
S:ta Annagården, har under 2017 sett en kärna av ungdomar känna sig alltmer hemma i 
lokalerna och i gruppen. Kring dem har SKUM kommit att regelbundet samla 10–15 deltagare 
varje torsdagskväll. 
 
Under 2017 flyttades Ung Mässa, som tidigare firats i Lidingö kyrka, ner till S:ta Anna kapell 
och har fortsatt firats en torsdagskväll i månaden. Det föranleddes av att mässan såg färre och 
färre gudstjänstfirare till den punkt då enbart de som gick ledarutbildningen och hade 
obligatoriska träffar i anslutning till Ung Mässa deltog. Flytten till S:ta Anna kapell har lett 
till att flera av ordinarie SKUM-deltagare i betydligt högre utsträckning också firar Ung 
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Mässa, samt att fler av deltagarna i ledarutbildningen stannar kvar för mässa och SKUM. 
Efter flytten har Ung Mässa haft omkring 20–30 besökare per tillfälle under hösten 2017. 
Hösten 2017 anställdes en musiker för att starta en ungdomskör i Lidingö församling. En 
handfull ungdomar från ungdomsgruppen och några ur ledarutbildningen anslöt och kören 
kom att vid flera tillfällen att stå för postludium efter SKUM-andakter och Ung Mässa. 
 
Under 2017 har ledarutbildning erbjudits för dem som konfirmerats. 17 ledare diplomerades i 
slutet av maj 2017, och under hösten började 29 nykonfirmerade ungdomar ledarutbildningen 
2017/18. Under 2016 fick ledarutbildningen en ny struktur med helgläger som 
vidareutvecklades under 2017. 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 en specifik grupp behöver för att ledarskapet 
ska bli så bra som möjligt i gruppen. 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. Lidingö församling har för närvarande omkring 
60 registrerade aktiva unga ledare som har en gedigen kompetens och gör en viktig insats i 
olika grupper. 
 
Dagkolloverksamhet på Grönsta – blev Ungdomscafé 
Tyvärr fick sommarkolloverksamheten på Grönsta ställas in sommaren 2017 på grund av för 
få anmälda deltagare. Den pedagog och de ungdomsledare som anställts för 
sommarkolloverksamheten valde då att använda tiden till storstädning av förråden på Grönsta. 
Då de var effektiva och hade städat klart allt på några dagar, såg de behovet av ett 
ungdomscafé SKUM sommartid. Det var främst ensamkommande nyanlända ungdomar som 
när skolan slutat saknade meningsfull mötesplats under sommarlovet.  Den driftiga pedagogen 
startade tillsammans med ungdomsledarna Sommar-SKUM. Under en vecka möttes 
ungdomar varje eftermiddag på Sta Annagården för att spela spel, umgås över saft och 
nybakat kaffebröd och bara vara tillsammans på gräsmattan utanför Storstugan. 
 
Ung konst 2017: konstutställning 
Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Kreatima, Rädda Barnen, bildlärarna i 
grundskolan och alla åk 9 elever gjort en stor konstutställning i S:ta Annagården. 2017 deltog 
alla skolor på Lidingö, som har årskurs 9, 10 skolor/resursenheter. För första gången på 
många år kunde projektet göra anspråk på att erbjuda alla som gick i årskurs 9 på Lidingö att 
måla och ställa ut en tavla. 521 tavlor ställdes ut. En av församlingens pedagoger och en av 
församlingens präster ansvarar för Ung Konst. Tillsammans besöker de samtliga deltagande 
skolklasser vid minst ett tillfälle, för att presentera årets tema och arbeta med existentiella 
frågor knutna till temat. Utställningen hängde uppe en dryg vecka på S:ta Annagården och 
drygt 1 000 personer besökte den. 
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Konfirmandverksamhet 
 
Under 2017 har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge 
resultat. Detta år konfirmerades 268 ungdomar av 485 kyrkotillhöriga/antecknade födda 2002, 
vilket motsvarar 55 %, (2016 56,7 %) Även i år är målet, att minst 50 % av de 
kyrkotillhöriga/antecknade ungdomarna ska konfirmeras, uppnått. 
 
Av dessa har 93 (32 %) konfirmerats i församlingens egen verksamhet. Målet att 30 % av de 
kyrkotillhöriga 15-åringarna ska konfirmeras i Lidingö församlings egen 
konfirmandverksamhet har därmed, för fjärde året i rad uppnåtts. Det är samma nivå som 
förra året. De alternativ till konfirmandläger som församlingen erbjuder har nu utvärderats 
och konfirmandalternativen har anpassats efter vad ungdomarna efterfrågar till sommaren 
2018, vilket gör att det finns goda skäl att tro att målet med 30 % i egen regi kommer att 
uppnås även kommande år. 
 
Många Lidingö-ungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med annan arrangör än 
Lidingö församling. Lidingö församling samarbetar med de stora externa 
konfirmandlägerarrangörerna. Församlingen är noga med att ge god information om 
konfirmationsalternativ. 
 
För ungdomar födda 2002 erbjöds 7 olika kortare eller längre konfirmationsalternativ (Malta, 
Italien, Åre, Grönsta, Marielund, Follökna och ”Stjärnkonfa”). För att år 2017 nå målet, att  
30 % av de som konfirmeras ska delta i Lidingö församlings konfirmandverksamhet, erbjöds 
även hösten 2016 ett Höstlovsläger på Malta med konfirmation i april 2017. Lägret blev 
snabbt fulltecknat även denna gång. Såväl konfirmander, ungdomsledare som anställda 
medarbetare ansåg lägeralternativet som lyckat, dock togs ett beslut om att förlägga 
Maltaresan över påsklovet till kommande år då alternativet med en Frankrikeresa inte finns 
mer. Lägerkostnaden för detta läger redovisades under 2016. Vårterminsläsningsgruppen, som 
med en långhelgsresa i maj till Rom erbjöds för femte året. Liksom tidigare år var gruppen 
uppskattad. 
 
Av de tre erbjudna sommarlägren fick ett ställas in under 2017, detta på grund av för få 
sökande till daglägret på Grönsta. De som valt Grönsta erbjöds plats på andra läger till 
samma kostnad som Grönstalägret. De två sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna 
Marielund på Ekerö och Follökna i Södermanland. Konfirmandlägren leds av präst, 
församlingspedagog samt ytterligare en vuxen ledare med motsvarande kompetens. Ett antal 
ungdomsledare är också med i ledarteamen på lägren.  Sommarlägren på Marielund och 
Follökna hade ett större antal deltagare under 2017 än året innan, vilket ger förhoppning om 
en ökad popularitet även 2018. Efter utvärdering beslöts att plocka bort alternativet Grönsta 
för 2018 års konfirmationsalternativ och istället erbjuda alternativet Italien med resa till Rom 
två gånger istället. En resa under våren och en under sensommaren. 
 
 



23 
 

Vuxenverksamhet 
 
Forum för kritiskt tänkande – tema Luther 
Efter åtta år verkar tyvärr ”Forum för kritiskt tänkande” ha spelat ut sin roll som Lidingö 
församlings teologiska mötesplats. Liksom tidigare år hölls Forumet tre kvällar under våren 
2017 med teman ur Luthers teologi. Kvällarna var fristående och ingen anmälan behövdes. 
Liksom under hela 2016 deltog endast en handfull endast personer vid varje kväll, jämfört 
med15-20 personer per tillfälle när Forum startades. Den krets som tidigare år har deltagit i 
Forumen, verkar nu ha blivit för gamla, och går inte längre ut på kvällstid. Nya deltagare har 
inte anslutit sig. Verksamheten genomfördes därför inte hösten 2017. 
 
Meditation 
Meditation utövas, sedan mer än 10 år, de allra flesta torsdagskvällar under terminerna i 
Bodals kyrka. Metoden som används är kristen djupmeditation enligt za zen. ”Att sitta sig till 
stillhet”, vaken och uppmärksam hållning kombinerat med ergonomisk sittställning på 
sluttande underlag. Alla är välkomna att öva meditation oavsett tro och livsåskådning. Att 
meditera tillsammans i grupp kan inspirera deltagarna att öva även i sin ensamhet. Den kan 
också leda till ökad självkännedom. Efter meditationen serveras te och skorpor och deltagarna 
umgås och samtalar med varandra vilket också bidrar till gemenskap i gruppen. Meditationen 
är alltså både en social och individuell aktivitet, den kan vara en väg till andlig fördjupning 
och användas som stresshantering. Den leds av en av församlingens komministrar. Deltagarna 
har varit i blandade åldrar och av olika kön, antalet varierade under våren mellan 5–8 
personer, i genomsnitt 6 personer. (2016 3–11 personer. I genomsnitt 8 personer.) Då det inte 
fanns någon ny lokal för meditation i grupp tillgänglig, efter stängningen av Bodals kyrka, 
erbjöd församlingen ingen meditation under hösten 2017. Det resulterade i förfrågningar från 
intresserade deltagare under hösten. 
 
Pilgrimsvandring 
En pilgrimsvandring som ledde fram till högmässan i Lidingö kyrka genomfördes en 
söndagsmorgon i maj 2017. Vandringen förlades en sträcka utmed Kyrkvikens norra del av 
stopp gjordes för bön och läsning. Omkring 10 personer deltog på vandringen som leddes av 
en diakon och en präst.  
 
Retreater 
Församlingens retreatdagar, två på våren och en på hösten 2017, har ägt rum i Breviks kyrka 
och på S:ta Annagården då dessa miljöer inbjuder till stillhet och tystnad. Präst och personal 
inom diakonin har genomfört retreaterna. Tyvärr har deltagarantalet minskat 2017 jämfört 
med tidigare år. Omkring 20 personer ges möjlighet att delta i varje retreat. Tidigare år har 
retreaterna snabbt blivit fulltecknade, men under 2017 stod många platser tomma. Ett försök 
att höja deltagaravgiften till vad retreatdagar kostar i genomsnitt i en Stockholmsförsamling 
antas vara en orsak till nedgången. Då deltagarantalet måste ses som viktigare än intäkterna 
från deltagaravgifterna kommer detta att utvärderas för år 2018. Dagarna innehåller 
meditation, bibelmeditation vid några tillfällen, vägledning, möjlighet till enskilt samtal, 
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klassisk massage. Att kunna erbjuda detta till alla lidingöbor, utan att den egna ekonomin ska 
vara avgörande, bör vara ett diakonalt mål för framtidens retreatdagar. 
 
 

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 också ge stöd till de som hamnat i en utsatt livssituation samt stödja och 
uppmuntra människor att i egen kraft söka ändra sin situation. 
 
 
Diakonal verksamhet  
 
I Lidingö församling fanns 2017 3 diakontjänster på heltid. Tyvärr präglades även våren 2017 
av vakanser inom diakonin då två av tjänsterna var vakanta. Svårigheten att rekrytera personal 
inom diakonin är ett problem Lidingö församling delar med hela Svenska kyrkan. Till årets 
glädjeämnen hörde att vid sommaren 2017 var tre diakoner heltidsanställda i Lidingö 
församling och kunde arbeta tillsammans hela hösten. 
 
 
Mötesplatser för gemenskap 
En viktig del av församlingens diakoni är att skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap, 
nya möten och ett socialt sammanhang. Syftet med de olika mötesplatserna att erbjuda en 
öppen samlingsplats med gemenskap och samtal över en kopp kaffe och/eller ett gemensamt 
intresse, ibland kombinerat med ett program. 
 
Kaffestugan i Kyrkallén som startades 2012 av personalen vid kyrkogårdsexpeditionen, är nu 
en väletablerad diakonal mötesplats. Många kombinerar en stunds samtal och gemenskap med 
promenad och besök vid en grav. Andra kommer för gemenskapen. Kaffestugan är öppen 
måndagar kl. 9-15. Någon måndag varje månad ordnas ett gemensamt program. Intäkterna 
från Kaffestugan har skänkts till gemenskapsaktiviteter för de ensamkommande 
flyktingpojkarna på ”Vårljus”. Under våren 2017 ansvarade personalen på 
kyrkogårdsexpeditionen för kaffestugan. Eftersom kaffestugan är en diakonal verksamhet som 
hör till församlingsverksamheten, och inte kan bekostas av begravningsavgiften, tog personal 
anställd inom församlingsverksamheten, över ansvaret för Kaffestugan hösten 2017. 
 
Kaffe med Hopp i Brevik är en lunchgemenskap med avslutande andakt på onsdagar som 
startade 2015 och har fortsatt 2017 med uppehåll under sommaren. Omkring 15 personer 
samlas på onsdagarna i Brevik. 
 
Liksom föregående sommar, ersattes Kaffe med hopp av ett Trädgårdskafé den här sommaren 
i Breviks kyrka. Trädgårdscafé var ett helt nytt projekt för 2016 initierat och drivet av 
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diakonin. Det bestod av två delar – dels pallkrageodlingar av blommor, kryddor och grönsaker 
utanför S:ta Annagården och i trädgården vid Bodals kyrka, dels en caféverksamhet på tisdag 
eftermiddag från midsommar fram till augusti månads slut. Så var planerna även för 2017. Då 
Bodals kyrka hastigt stängdes, just när odlingarna utanför kyrkan tog fart, beslutades att 
Trädgårdsodlarna skulle få fortsätta sin verksamhet utomhus på Bodalsberget under 
sommaren. Ett tiotal ideella ansvarade för att sköta odlingarna. De grönsaker som odlas 
används i verksamheten och blommorna används bland annat till att smycka altaret. En 
skördegudstjänst i Lidingö kyrka avslutade odlingssäsongen. 
 
Vid fyra kvällar under sommaren har församlingen bjudit in till BBQ på S:ta Annagården. 
Korvgrillning, samvaro, musik, samtal och avslutande andakt, oftast med musikinslag, gjorde 
BBQ-kvällarna till en mycket omtyckt och välbesökt träffpunkt. Fina möten har också 
uppstått mellan olika generationer. En sommarutflykt arrangerades i år till Skansen. 
Sommarverksamheten avslutades med en Kräftskiva i Brevik i augusti.  
 
En ny form av mötesplats startades inom diakoniverksamheten under 2016 och den har 
fortsatt under 2017. De populära Pysselkvällarna i samband med kyrkoårets högtider fortsatte 
även 2017. Kvällarna har varit riktade till alla ådrar, barn som vuxna. Glädjande är att så 
många familjer deltagit tillsammans. Till påsk samlades ca 50 personer i alla åldrar för 
påskpyssel med vårblommor i Bodals kyrka. Vid allhelgonahelgen arrangerades 
kranstillverkning. Församlingsbor i olika åldrar träffades, samtalade och gjorde 
gravdekorationer. I början av december samlades ett 60-tal personer i alla åldrar till Julpyssel 
med blomdekorationer. S:ta Annagården sjöd av liv när färgen forsade, glittret glänste och det 
gjordes blomsterdekorationer av alla möjliga slag. Pysselkvällarna har varit mycket 
uppskattade. 
 
Stickcafé med eftertanke, som startade hösten 2014, har fortsatt i Bodals kyrka under våren 
2017 och på S:ta Annagården under hösten. En kväll varannan vecka, samtalar deltagarna och 
knyter nya kontakter, samtidigt som man stickar eller broderar. Det erbjuds 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 minuter. 
Verksamheten leds av diakon och en ideell medarbetare. De flesta deltagarna kommer 
regelbundet och några vid enstaka tillfällen. 
 
Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls ”Aupair-café” i Breviks kyrka. En av 
diakonerna ansvarar för au-pair-verksamheten. För deltagarna som oftast har varit runt 15 
personer är aupair-caféet alltjämt en viktig träffpunkt i en ny och ofta främmande miljö. 
 
Gubbröra, som startade hösten 2015 som ett frukostmöte med män som målgrupp, har fortsatt 
att vara uppskattat hela 2017. Tre gånger i halvåret bjuder församlingens diakoni in till frukost 
med gubbröra som stående inslag på menyn och ett spännande föredrag eller samtal.  
 
Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester där grötfesten och adventslunchen 
hör till några av höjdpunkterna. Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons dag har 
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också i år hört till årets stora diakonala mötesplatser, även detta år i samlingslokalen ”Viken”.  
På julafton 2017 bjöd församlingen in till jullunch och samvaro på S:ta Annagården. Att få 
möjlighet att dela en gemensam måltid under julhelgen betyder mycket. 45 personer kom till 
jullunchen. Det är en viktig diakonalverksamhet där också ideella medarbetare erbjuds att 
delta. Jullunchen på julafton är nu väl etablerad inom diakonin. 
 
Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas 
regelbundet under terminerna. Sorgegrupperna leds av en av församlingens präster. Under 
2017 har en sorgegrupp samlats dagtid under våren i Bodals kyrka. Höstens sorgegrupp, också 
dagtid, samlades i Kyrkallén. Varje grupp har sex träffar samt en avslutande lunch på Foresta. 
Den efterföljande terminen inbjuds gruppen till en återträff. Varje grupp har plats för 6–8 
deltagare. 
 
Stödjande samtal, besök och ekonomiskt bistånd 
En stor del av diakonigruppensarbete utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt 
hjälp och stöd till människor i deras kontakt med olika myndigheter. Syftet är att vara ett stöd 
och till hjälp att bryta en kortare eller längre period i olika typer av utsatthet.  
Behov av ekonomiskt bistånd, förekom 2017, precis som tidigare år, även på Lidingö. 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. Men också här finns reell 
utsatthet och fattigdom. Förutom församlingens eget stöd och kollektkonto, har andra 
stiftelser och ekonomiska föreningar tagits i anspråk för ansökningar gällande ekonomisk 
hjälp.  
 
Diakoniteamet hjälper människor i en ekonomiskt problematisk situation att få det 
samhällsstöd de har rätt till, hjälper till med ansökningar till olika fonder, ekonomiska 
föreningar och stiftelser samt förmedlar tillfälligt ekonomiskt bistånd ur församlingens egna 
diakonala medel. Målet är att i möjligaste mån få till stånd en varaktig förändring. 
 
En av de diakoner som började sin tjänst i Lidingö församling hade som särskilt ansvar att ha 
kontakt med nyanlända familjer. En grupp, som under hösten 2017 var i stort behov av stöd. 
Det var till stor del familjer som kommit till Sverige under den stora flyktingvågen 2015 och 
som nu fick besked om de fick stanna i Sverige eller inte. Diakonen arbetade så gott som 
heltid från juni till december 2017 med att stödja dessa familjer. 
 
Diakonalt samarbete 
Lidingö församling samverkar nära med Lidingö Stad. Lidingö församling finns med i stadens 
POSOM-grupp genom att en präst eller diakon ingår i ledningsgruppen. Diakonerna 
samarbetar nära med handläggare inom socialtjänsten. 
 
Sedan flera år tillbaka har en av diakonerna haft ett samarbete med socialpsykiatrin och 
främst träfflokalen Freja. Freja är en mötesplats för den som lider av psykisk ohälsa. Vidare 
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har diakonerna haft kontakt med ”Vårljus” – de boenden för ensamkommande flyktingbarn, 
som finns i Lidingö. 
 
Liksom tidigare år har AA, Anonyma Alkoholister, hyrt Bodals kyrkas församlingslokaler. När 
kyrkan stängdes erbjöds AA att istället få träffas i Lilla salen på Sta Annagården, ett 
erbjudande som AA tacksamt antog. Tre gånger i veckan, året runt, hålls AA-möten i 
församlingens lokaler. 
 
Under hösten 2017 så har en av diakonerna med socionombakgrund haft en stående tid för 
samtal på Lidingö hospice. 
 
Ideella medarbetare 
Lidingö församling har ett stort antal ideella medarbetare. Utan deras insats skulle 
församlingen inte ha den rikedom i gemenskap och verksamhet som varit så tydlig. En av 
församlingens diakoner har i sin tjänst haft ett särskilt ansvar för att utveckla och rekrytera 
ideella medarbetare. Glädjande för 2017 är att arbetet med att engagera ideella medarbetare 
tagit fart igen. De ideella medarbetarna har varit engagerade i trädgårdsodlingarna, i tältet 
under Lidingöloppet, ansvarat för kyrk-luncher, varit engagerade vid pysselkvällarna och 
julaftonslunchen. Listan kan göras lång över verksamheter där de ideella medarbetarnas 
ansvar gör det möjligt att bedriva verksamheten. 
 
Efter att ha varit en viktig del av ekumeniken i Lidingö avslutade den Ekumeniska 
bönegruppen sina möten våren 2017. Gruppen träffades varje onsdag förmiddag för bön, sång 
och samtal i Breviks kyrka, för att sedan ansluta sig till Kaffe med Hopp. 
 
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 2017 bedrivit programverksamhet, vilket är 
mycket betydelsefull för församlingen som helhet. Lidingö församling har under 2017 gett 
ekonomiska bidrag till de fristående föreningarnas utflykt. 
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Mission 
 
Lidingö församling vill med sin missionsverksamhet verka för en positiv bild av Lidingö 
församling hos dem som inte redan har en personlig relation till Lidingö församling. Här är 
Hemsidan och Kyrkonytt viktiga redskap. Under året har 3 heltidstjänster funnits för 
information, kommunikation och mission i församlingen. 
 
Informationsverksamhet  
Den stora satsningen inom kommunikationen under 2016, att tillsammans med en webbyrå, 
arbeta fram en ny webbplattform har under 2017 visat sig vara positiv då webbplattformen har 
fått beröm för att den är snygg och lätt att finna information på. Målet är att hela 
webbplattformen ska spegla den kyrkosyn som är Lidingö församlings. Att Lidingö 
församling ”är alla som bor och vistas och tillhör Svenska kyrkan i Lidingö stad”. Den som 
söker information om Lidingö församling ska uppleva att här möter vi varandra och här möter 
vi tillsammans Gud. Sökfält och menyrader har utformats utifrån det man vet, utifrån de 
medlemsundersökningar som gjorts på nationell nivå, att kyrkotillhöriga mest efterfrågar från 
sin församling. 
 
Utvecklingen med Kyrkonytt som ett verktyg att nå de grupper av kyrkotillhöriga som är mest 
benägna att gå ur Svenska kyrkan, har fortsatt även 2017. 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 2017 distribuerades till samtliga hushåll, är den andra kommunikationskanalen att 
nå så många lidingöbor som möjligt. 
 
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 2017 varit av stor betydelse då det funnits inarbetade rutiner för presskommunikation 
när stora beslut som att avveckla förskoleverksamheten och att stänga Bodals kyrka tagits. 
När Lidingö Tidning lades ner vid midsommar 2017 förändrades församlingens möjlighet att 
annonsera och kommunicera via lokalpress. Gratistidningen ”Mitt i Lidingö” och tidskriften 
”Lidingö Magasin” samt den webb-baserade ”Lidingösidan” är nu den lokalpress som 
Lidingö församling kommunicerar genom. Under hösten har en ny kommunikationsstrategi 
för dessa medier arbetats fram. 
 
En av Lidingö församlings kommunikationsstrategier var 2017, som tidigare år, 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 
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nyinflyttade får, till exempel kan nämnas ett personligt välkomstpaket. Den som tas emot som 
tillhörig Lidingö församling får ett personligt brev och en välkomstgåva. Andra 
medlemskommunikationssatsningar under 2017 var, liksom tidigare år, inbjudan till 
”Föredrag på S:ta Annagården” vilka varje termin skickas som direktmarknadsföring till 1500 
kyrkotillhöriga. 
 
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 2017. 
Varje föredrag har hållits av en ny, inbjuden talare. Målet har varit att skapa en kulturell 
mötesplats 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 
föredragshållaren. Tanken, att genom föredragen skapa en mötesplats med församlingen för 
personer som kanske inte så ofta kommer till en gudstjänst men som är intresserade av 
andlighet och kultur har uppnåtts. Även 2017 har omkring hundra personer kommit till varje 
föredrag. Målen med verksamheten har nåtts över förväntan. En stor kommunikationssatsning 
med personliga inbjudningar och stora annonser i Lidingö Magasin har gjort detta möjligt. 
 
Film och existens 
Församlingens verksamhet ”Film och existens” har fortsatt under 2017. Två söndagar per 
termin har det visats filmer som berör olika teologiska teman och existentiella 
frågeställningar. Varje termins filmer hålls samman av ett gemensamt tema. En av 
församlingens präster leder filmkvällarna och de efterföljande samtalen. Film och Existens 
har under 2017 haft något färre besökare än tidigare år. 12–15 personer har sett filmen och 
deltagit i det gemensamma samtalet efter filmen.  
 
Ekumenisk samverkan 
Med anledning av den internationella kvinnodagen hölls 2017 en ekumenisk bönegudstjänst 
för kvinnor i Breviks kyrka. En av församlingens präster samordnade planeringsgruppen med 
deltagare från olika samfund.  
 
Församlingens medverkan vid Lidingöloppet 
Det goda och mångåriga samarbetet mellan Lidingö församling och Lidingöloppet fortsatte 
under 2017. Lidingöloppets invigningsgudstjänst med efterföljande buffé hölls i Lidingö 
kyrka i samarbete mellan församlingen och Lidingöloppet. S:ta Annagården stod under 
Lidingöloppshelgen som vanligt helt till Lidingöloppets förfogande. I utbyte fick Lidingö 
församling fritt förfoga över ett tält på Grönsta Gärde. Liksom tidigare år var samarbetet 
ömsesidigt uppskattat och betydelsefullt. 
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Fastigheter 
 
Av församlingens totalt 17 stycken byggnader har under 2017 gjorts en del mindre och större 
underhållsarbeten. De tre största renoveringarna är utförda på Breviks kyrka, Kvarnskolan och 
Vagnslidret på Grönsta. 
 
På Breviks kyrka har det genomförts renoveringar av klocktornet så som stabilisering och 
omputsning av muren med avfärgning. Byta av värmepumpar på Kvarnskolan/S:ta Anna och 
på Grönsta har Vagnslidret fått ett nytt tegeltak samt ommålade ytterväggar. 
Bodals kyrka stängdes för verksamhet under tidig sommar då det under en besiktning 
konstaterades att större delen av byggnaden var skadad av mögel. Processen att få riva 
byggnaden startades med att lämna in rivningstillstånd till Lidingö Stad efter beslut att kyrkan 
skall tas ur bruk och rivas.  
 
 

Administration 
 
På administrationen arbetar totalt 5 helårstjänster inklusive en administrativ chef. 
 
Administrationsverksamheten  
I början av året uppgraderade administrationen tillsammans med systemleverantören Agrando 
församlingens bokningssystem som efter uppgraderingen har ändrat namn från Insidan till 
Medarbetaren. Administrationen har under året tillsammans med systemleverantören LJ 
System implementerat FAS Online, som är ett webbaserat system för elektronisk 
handläggning av leverantörsfakturor. Med ett webbaserat system fungerar systemet både på 
PC, smartphone och surfplatta. Administrationen har deltagit i seminarier och utbildningar i 
syfte att förbereda församlingen inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer 
att gälla som lag i EU:s alla medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 
 
Administrationen har under året arbetat med att öka redundansen i de arbetsuppgifter som 
utförs vid administrationen. Ett prioriterat arbetsområde där redundans har påbörjats är inom 
löneadministration. Under det gånga året har ytterligare en medarbetare blivit certifierad i 
kyrkobokföring och arbetar med kyrkobokföring, vilket innebär att tre medarbetare kan vara 
varandras back-up vid sjukdom eller semester. Administrationen har utökat redundansen inom 
den kundfakturering som är relaterad till konfirmationsundervisning. En medarbetare har 
deltagit i ett utbildningsprogram om 14 utbildningsdagar fördelade under en tolv-månaders-
period och har under året blivit certifierad controller.  
 
Kyrkovalet 
Administrationen har ansvarat för församlingens förberedelser, planering, genomförande och 
uppföljning av 2017 års kyrkoval. September månad som var den månad som kyrkovalet 
pågick var en särskilt arbetsintensiv månad för administrationens medarbetare.   
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Begravningsverksamheten 
 
På kyrkogården och med fastigheter arbetar totalt 10,25 helårstjänster samt 7 säsongstjänster 
varav 1 kyrkogårds- och fastighetschef samt 1 tjänst på heltid som förman. 
 
Verksamheten styrs av begravningslagen. Detta innebär bland annat att församlingen är 
skyldig att tillhandahålla gravplats för alla folkbokförda inom församlingens gränser – oavsett 
trosinriktning. Begravningslagen ger också en viss myndighetsutövning och då ingår att 
verksamheten ska bistå med medling ifall oenighet skulle uppstå i samband med gravsättning. 
Kyrkogården ska bevaras och skötas för kommande generationer och den ska vara en plats för 
kontemplation, eftertanke, rekreation och lugn. 
 
Förutom de ordinarie arbetsuppgifterna med att sköta kyrkogården har kyrkogårdspersonalen 
bland annat arbetat med att föryngringsbeskära häckar samt med underhållsarbete av 
trädbestånd runt kyrkogården. En heldagskurs om skötsel, säkerhet och arbetssätt hölls för 
både fast och säsongspersonal av arbetsledarna under våren. Varje dag startar 
kyrkogårdspersonalen med morgongymnastik. Detta för att minska till exempel 
belastningsskador och att värma upp kroppen innan arbetet börjar för dagen. 
 
Personalen vid kyrkogårdsexpeditionen har bokat gravvisningar, gravsättningar, tagit emot 
besökare och fört gravbok på ett välordnat sätt. Två välbesökta guidningar har genomfört runt 
vår vackra kyrkogård på exemplariskt sätt. 
 
På Alla helgons dag arbetade många med att hjälpa besökare att hitta gravplatser, tända ljus 
och sälja ljus till självkostnadspris under större delen av dagen. I Kaffestugan på Kyrkallén 
serverade besökare kaffe eller the med bröd och om någon hade en gravrättsfråga fick de även 
hjälp med detta.  
 
Serviceverksamheten 
Församlingen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötselavtal. Totalt hade vi under året 3500 
stycken betalande gravskötsel och 350 stycken avräkningsavtal. Vi tillhandahåller en 
gravskötselbroschyr med prislista där vi erbjuder alla våra tjänster. 
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Statistiska uppgifter avseende kyrkotillhörighet 
 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade Lidingö stad 47 185 invånare (46 853 2016/2017) enligt 
preliminär rapport från SCB och 2017-12-31 hade Lidingö församling 29 883 kyrkotillhöriga 
 (30 339 2016). Antalet kyrkotillhöriga utgör alltså 63,3 % (64,7 % 2016) av öns innevånare. 
 
Inträden och utträden 
När det gäller aktiva inträden för vuxna personer ser siffrorna ut på följande sätt sedan 2008: 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2016 

34 24 26 23 16 28 22 28 39 39 1940 8116 
 
Sedan 2008 har antalet utträden fördelat sig på nedanstående sätt över åren: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2016 
154 190 182 164 156 198 170 162 295 352 14 919 90 259 

 
Uppgifter om dop gällande barn födda 2017 
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 2017. En undersökning 
av barnen födda 2016 är dock möjlig. 
 
Motsvarande siffror för barn födda 2015 i rött. 
 
Antal barn födda 2016 boende i Lidingö stad 2017-12-31  2016 2015 
enligt uppgift från Lidingö stad  518 531 
Antal barn i vårt tillhörighetsregister d v s både tillhöriga och    
antecknade födda 2016 här hos oss nu 2018-04-13:  243 243 
Antal /ännu/ inte tillhöriga Sv. Kyrkan   275 288 
vilket utgör  53 % 54 % 
    
Antal döpta av dessa 243 barn   243 243 
vilket utgör  100 % 100 % 
Antal döpta i annan kristen kyrkas ordning   0 0 
vilket utgör  0 % 0 % 
Antal ännu inte döpta men tillhöriga genom meddelande av 
förälder/rar  0 0 
vilket utgör  0 % 0 % 
    
    
 
Det är svårt att dra några konkreta slutsatser av ovanstående siffror, men vi fortsätter att aktivt 
ta kontakt med nyblivna föräldrar genom att skicka en inbjudan och en broschyr ”Inbjudan till 
dop” till alla kyrkotillhöriga som fått barn. I den berättar vi lite 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  

  2015 2016 2017 2016 2016 
Antal huvudgudstjänster 128 127 110 5988 83 284 

” besökare 7 134 7400 6675 358 173 3 721 002 
” besökare/gudstjänst 56 58 61 60 45 

 
 
Högmässor 
 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal högmässor 46 49 47 69 47 

” besökare 2 693 2 848 2 740 3851 2913 
” nattvardsgäster 1 872 1 911 1 951 2667 2102 
” besökare/gudstjänst 59 58 58 59 62 
” nattvardsgäster/gudstjänst 41 39 42 43 45 

 
 
Högmässogudstjänster (gudstjänst utan nattvard) 
 
Bodals kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal högmässogudstjänster 1 - - 4 - 

” besökare 31 - - 91 - 
” besökare/gudstjänst 31 - - 23 - 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal högmässogudstjänster 1 - - 2 3 

” besökare 78 - - 187 387 
” besökare/gudstjänst 78 - - 93 129 

 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal högmässogudstjänster 7 4 3 2 3 

” besökare 716 608 285 135 410 
” besökare/gudstjänst 102 152 95 67 137 

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

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal söndagsmässor 21 18 17 16 9 

” besökare 796 822 721 727 288 
” nattvardsgäster 587 489 518 469 150 
” besökare/gudstjänst 38 46 42 45 32 
” nattvardsgäster/gudstjänst 28 27 30 29 17 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal söndagsmässor 13 21 19 - 18 

” besökare 751 1303 1 154 - 1153 
” nattvardsgäster 589 1007 912 - 921 
” besökare/gudstjänst 58 62 61 - 64 
” nattvardsgäster/gudstjänst 45 48 48 - 51 

 
Söndagsgudstjänster (enklare gudstjänst utan nattvard) 
Bodals kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal söndagsgudstjänster 21 19 9 2 1 

” besökare 1 003 936 337 38 6 
” besökare/gudstjänst 48 49 37 19 6 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal söndagsgudstjänster 15 12 19 16 15 

” besökare 1 106 887 832 1306 849 
” besökare/gudstjänst 74 74 44 82 57 

 
Gudstjänster med stora och små (GSS) 
Bodals kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal GSS - 1 2 1 2 

” besökare - 78 61 33 105 
” besökare/gudstjänst - 78 31 33 52 

 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal GSS 8 8 8 9 4 

” besökare 811 811 653 723 296 
” besökare/gudstjänst 101 101 82 80 74 

 
Breviks kyrka 

      2017 
Antal GSS     1 

” besökare     39 
” besökare/gudstjänst     39 
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Andra gudstjänster 
 
Totalt vid andra gudstjänster 

  2015 2016 2017 2016 2016 
Antal gudstjänster 180 201 175 4876 39 481 

” besökare 8 599 7366 5687 99 710 838 816 
” besökare/gudstjänst 48 37 32 20 21 

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

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal mässor 2 3 3 16 19 

” besökare 84 106 152 232 141 
” nattvardsgäster 69 83 132 201 111 
” besökare/gudstjänst 42 35 51 14 7 
” nattvardsgäster/gudstjänst 35 28 44 12 6 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal mässor 7 4 3 3 3 

” besökare 356 206 180 151 126 
” nattvardsgäster 319 152 123 109 94 
” besökare/gudstjänst 51 52 60 50 42 
” nattvardsgäster/gudstjänst 46 38 41 36 31 

 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal mässor 4 10 10 6 10 

” besökare 347 509 361 344 355 
” nattvardsgäster 288 396 256 264 157 
” besökare/gudstjänst 87 51 36 57 35 
” nattvardsgäster/gudstjänst 72 40 26 53 16 

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

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal gudstjänster 24 28 40 33 17 

” besökare 319 333 615 442 166 
” besökare/gudstjänst 13 12 15 13 10 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal gudstjänster 8 7 6 3 4 

” besökare 727 566 585 328 445 
” besökare/gudstjänst 91 81 98 109 111 
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Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal gudstjänster 16 18 18 18 18 

” besökare 1 117 1 366 1 238 1300 1283 
” besökare/gudstjänst 70 76 69 72 71 

 
Häri ingår t.ex. jul- och nyårsbön, passions- och kvällsandakt, vardagsgudstjänster. 
Minnesgudstjänsten ”Ljusets gudstjänst” förrättades nio gånger under året med i genomsnitt 
23 besökare/gudstjänst (27 besökare/gudstjänst 2016). 
 
 
Andra offentliga gudstjänster 

  2015 2016 2017 2016 2016 
Antal Gudstjänster 26 28 68 2959 31 606 

” Besökare 366 1274 1133 116 676 1 469 828 
” besökare/gudstjänst 14 45 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 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal Gudstjänster 15 16 8 7 1 

” Besökare 525 702 340 276 54 
” besökare/gudstjänst 35 44 43 39 54 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal Gudstjänster 19 9 1 2 1 

” Besökare 660 1 579 185 643 23 
” besökare/gudstjänst 35 175 185 321 23 

 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal Gudstjänster 20 14 5 4 1 

” Besökare 1 216 945 207 293 97 
” besökare/gudstjänst 61 68 41 73 97 

 
 
Under denna rubrik ingår t.ex. skol- och förskoleandakter vid påsk- och adventstid samt 
skolavslutningar. 
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Musikgudstjänster  
   2015 2016 2017 2016 2016 

Antal gudstjänster 28 12 5 2315 19 270 
” besökare 3 890 782 291 229 827 1 774 047 
” besökare/gudstjänst 139 65 58 99 92 

 
Tidigare har konserter redovisats under musikgudstjänster, men sedan 2016 redovisar vi 
musikgudstjänster för sig och konserter för sig. Därför skiljer sig siffrorna mot tidigare år. Utöver 
dessa förekommer ett flertal gudstjänster med musik, som finns med under andra rubriker: t.ex. 
högmässor, veckomässor. 
 
Konserter  
Konserter utan gudstjänstinslag, vilka under året var 33 st (34 st 2016) samlade 4157 personer 
(5763 personer 2016). Medeltal besökare per konsert var 172 (169 besökare 2016). Medeltal 
besökare i Stockholms stift var 193 besökare 2016 och 157 besökare i hela landet 2016. 
 
 
Kyrkliga handlingar 
 
Översikt över kyrkliga handlingar 
Bodals kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal dopgudstjänster 0 0 2 1 0 

” vigselgudstjänster 1 1 1 0 0 
” begravningsgudstjänster 4 2 0 2 0 

 
Breviks kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal dopgudstjänster 5 3 6 5 5 

” vigselgudstjänster 1 2 0 0 0 
” begravningsgudstjänster 11 4 9 2 7 

 
Lidingö kyrka 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal dopgudstjänster 206 213 208 208 186 

” vigselgudstjänster 40 55 50 67 52 
” begravningsgudstjänster 314 316 316 315 328 

 
Totalt 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Antal dopgudstjänster 211 218 216 214 191 

” vigselgudstjänster 42 64 51 67 52 
” begravningsgudstjänster 329 322 325 317 335 

 
Dessa kyrkliga handlingar har varit för både församlingsbor och icke församlingsbor.  
Här ingår även dop i hemmen. 
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Dop 
243 personer, skrivna i Lidingö, har döpts under 2017 (272 döptes 2016). Av dessa 243 
personer döptes 153 personer (181 personer 2016) i någon av våra kyrkor och 12 personer (15 
personer 2016) i hemmen på Lidingö - övriga 78 (76 personer 2016) på annan ort. 
 
Jämförelsetal 2016 för Lidingö församling av antalet födda = 58,2 % 
Jämförelsetal 2015 för Stockholms stift av antalet födda = 34,8 % 
Jämförelsetal 2015 för hela landet av antalet födda = 45,6 % 
 
Vigsel 
63 brudpar (85 par 2016). Av dessa vigdes 26 par, d.v.s. 41 % på Lidingö (65 % 2016), övriga på 
annan ort. 
 
Begravning 
315 personer (292 personer 2016) kyrkobokförda på Lidingö, har begravts i Svenska kyrkans 
ordning. Av dessa hölls begravningsgudstjänst för 288 personer d.v.s. 91 % (89 % 2016) inom 
Lidingö församling, för övriga hölls begravningsgudstjänst på annan ort. 
 
Gällande begravningar för icke kyrkotillhöriga 
Generellt gäller att begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig inte hålls i Lidingö 
församling. 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 315 personer som 
begravdes i Svenska kyrkans ordning i Lidingö församling begravdes 15 icke kyrkotillhöriga 
(9 icke kyrkotillhöriga 2016). 
 
Konfirmation 
I maj månad 2016 inbjöds via personligt brev ca 450 ungdomar, som var födda 2002.  
 
268 ungdomar födda 2002 konfirmerades under 2017. 
 
I april 2018 var 486 ungdomar födda 2002 kyrkotillhöriga eller antecknade i Lidingö församling. 
 
Sammanlagt 274 personer (251 personer 2016), kyrkobokförda i församlingen, har 
konfirmerats. 
 
Av dessa 274 personer konfirmerades 89 personer d.v.s. 32 % (32 % 2016) i Lidingö, övriga på 
annan ort, oftast i samband med lägervistelse i regi av andra än Lidingö församling.  
 
Vid årsskiftet hade Lidingö 
486 kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar - 268 av dem är konfirmerade = 55 % 
 
Motsvarande siffror för 2016 var 56,7 %. 
 
Jämförelsetal 2016 för Stockholms stift (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 37,3 % 
Jämförelsetal 2016 för hela landet (kyrkotillhöriga/antecknade 15-åringar) = 42,4 % 
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