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Inledning 
I Joh 14:6 säger Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig. 
 
Året i Lidingö församling har i större eller mindre omfattning inneburit både sorg och glädje, 
små och stora förändringar. Min företrädare Carina Nilsson slutade sin tjänst som kyrkoherde 
i augusti efter 11 år i församlingen. Under hösten var Leif Lindström tillförordnad 
kyrkoherde och i december tillträdde jag tjänsten. Trots en turbulent tid som förändringar 
innebär, är det något gott att konstatera att oavsett vem som leder församlingsverksamheten 
så fortsätter församlingens liv och verksamheter med oförändrad kraft i en församling som är 
levande. Jag har sedan första dagen jag klev in i Lidingö församling för 5 år sedan upplevt ett 
stort engagemang både hos personal, förtroendevalda och församlingstillhöriga. För många 
på Lidingö har kyrkan en given plats och när man läser verksamhetsberättelsen kan man inte 
bli annat än ödmjuk inför allt det fina som görs inom församlingens ram. Jag tänker att 
engagemanget och livet i församlingen är byggd på ingen mindre än Jesus Kristus själv, han 
som är vägen, sanningen och livet.  
 
Nu får vi lägga verksamhetsåret 2018 till handlingarna, ett år som andra år för Lidingö 
församling, i Jesu Kristi namn. 
 
Lidingö den 24 april 2019 
Magnus Östling, kyrkoherde 
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Sammanfattning för 2018 
Tack vare våra kyrkvärdar och gudstjänstbesökare kan vi med glädje lyfta fram ett rikt 
gudstjänstliv av olika karaktär i församlingens två kyrkor, kapell och lokaler. 2018 års 
gudstjänstliv präglades av delaktighet och mångfald. Musiken har varit en stor och viktig del 
till församlingens gudstjänstliv där barnkörer, körsångare och musiker tillsammans med 
präster, pedagoger och diakoner samarbetat och haft en viktig roll i gudstjänstlivets 
mångfald. Till församlingens musikliv hör också orgeleleverna och sommarkonserterna.  
 
Det är med glädje vi kan se att antalet kyrkliga handlingar, (dop, vigslar och begravningar) 
har brutit den minskande trenden och under 2018 ökat i Lidingö församling. Traditionen att 
fira familjehögtider enligt Svenska kyrkans ordning är jämförelsevis stark i Lidingö.  
 
Mycket gott kom från 2018 inte minst församlingens ungdoms och konfirmationsverksamhet. 
267 ungdomar valde att konfirmera sig i Lidingö församling, vilket motsvarar 57% av öns 
ungdomar. Det är en ökning med 2% till skillnad från föregående år.  
 
Satsningen på att utveckla församlingens barnverksamhet har visat gott resultat. Samarbetet 
mellan pedagoger och musiker har varit berikande för såväl barnen som deras föräldrar. Mest 
glädjande är dock att Öppna förskolan, som under 2018 fick en struktur och bemanning som 
gjorde att verksamheten tog fart och har fortsatt att utvecklas.  
 
Liksom tidigare år har samtliga Lidingös skolor bjudits in till skolkyrkoverksamhet vid 
kyrkoårets stora högtider med påsk- advents och allhelgonavandringar. För årskurs nio var 
årets konstutställning på S:ta Annagården lika uppskattad som tidigare år. 
 
Inom diakonin har Lidingö församling fortsatt att aktivt stödja de föreningar inom 
församlingen, som leds av en ideell styrelse. Gudstjänstlivet vid Lidingös många boenden för 
äldre har fortsatt under 2018. Församlingens diakonala team har kunnat svara mot behovet av 
ekonomisk hjälp man mött under året. Arbetet med enskilda personer har, liksom tidigare år, 
prioriterats i diakonala teamets arbete. Den öppna verksamheten vid Stickkaféet 
och au pair- caféet har pågått under året.  
 
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 
samarbetet mellan församlingens kommunikatörer och de verksamhetsansvariga har gjort att 
målen uppnåtts. Direktmarknadsföring av exempelvis Föredrag på S:ta Anna och Tack vare 
dig som medlem har bidragit till den positiva bild av Lidingö församling som troligen fått 
många att första gången besöka en församlingsverksamhet.  
 
Det ekumeniska arbetet har inneburit samarbete med Ansgarskyrkan vid Världsböndagen, 
påsknattsmässan och julaftonsfirande och har varit mycket lovande och gott.  
 
Efter 11 år som kyrkoherde i Lidingö församling avslutade Carina Nilsson på egen begäran 
sin tjänst den 31 augusti 2019. Den 1 december tillträdde församlingens nya kyrkoherde 
Magnus Östling, tidigare komminister i församlingen. 
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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 9 
stycken ordinarie prästtjänster inklusive kyrkoherden, vilket motsvarar det minimiantal av 
tjänster som stiftsstyrelsen och församlingens organisationsplan föreskriver. Stiftsstyrelsen 
beräknar minimiantalet präster för att klara av den grundläggande uppgiften på stadens 
invånarantal och antalet tillhöriga i Svenska kyrkan i Lidingö. Församlingens 
organisationsplan föreskriver också att en av komministrarna ska vara arbetsledande.  

 

Gudstjänstlivet i Breviks kyrka 
Under 2018 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 upprätthålla delaktighet oavsett 
ålder. Breviks arbetslag och gudstjänstgrupper går regelbundet tillbaka till det arbete som 
finns dokumenterat i ”barnmöjliggörarprojektet”. Breviks kyrkas värdeord är gemenskap, 
delaktighet och berörd. Det starka ideella engagemanget har precis som tidigare år 
möjliggjort ett stabilt gudstjänstliv.  
 
Ett nytillskott i gudstjänstlivet är den tavla med kort som ställs upp vid kyrkgången varje 
söndag. Gudstjänstbesökare har möjlighet att ta ett kort med en uppgift – t.ex. att ringa i 
kyrkklockan eller ta upp kollekt. Mestadels är det barn som använt dessa kort men vi alla 
tycker att det har bidragit till en lättsamhet, låga trösklar och större delaktighet.  
 
Breviks kyrka har tre gudstjänstgrupper som har ansvar för en gudstjänst i månaden. Under 
2018 har två nya medlemmar anslutit sig. En utmaning är fortfarande hur vi arbetar för en 
öppen gemenskap - det blir lätt så att deltagare och personal av bekvämlighet och ibland 
tidsbrist blir kvar i gamla roller. Gudstjänst med söndagsskola firas kl 11.00 varje söndag. 
Två söndagar i månaden firas gudstjänst med nattvard och 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 2018. 
Håkan Bengtsson från Uppsala universitet föreläste en kväll om församlingens framväxt de 
första årtiondena efter Kristi död (och uppståndelse). Under vårterminen togs också den nya 
kyrkohandboken i bruk där gudstjänstgrupperna deltog i val av böner, texter och ordningar.  
 
 
Familjedagen, som är på Annandag påsk med äggjakt, ansiktsmålning, Emmausvandring, 
familjemässa och grillning, har blivit en tradition i Brevik som fortsätter. Det brukar vara en 
härlig dag för barn och vuxna. 
 
Även 2018 blev det förändringar bland medarbetarna i Breviks arbetslag. Hösten 2018 
välkomnades en diakoniassistent Eva Broberg Sharp till Breviks arbetslag.  
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Öppen förskola finns i Breviks kyrka fyra dagar i veckan. Musiker, präst och pedagog bjuder 
in öppna förskolans deltagare till Knattegudstjänst en gång i månaden. 
 

Musiken i Breviks kyrka 
 

Bodals Kammarkör 
Året inleddes traditionsenligt med Öhrwalls Trettondagsmusik i Breviks kyrka. Bodals 
kammarkör har under året medverkat i gudstjänster/mässor både i Breviks- och Lidingö 
kyrka. Förutom ett körinternat på Djurönäset, har kören haft fem kördagar.  
Den 11 mars, 2018 togs Bodals kyrka ur bruk och då medverkade Bodals kammarkör förstås. 
Kören har under året framfört Magnus Båges ”Missa Brevis” med solist o orkester,  
Maria Hulthéns dansmässa ”Din ljusa skugga”, Haydns ”Maria Theresiamässa” med solister 
och orkester, både i Breviks kyrka och i Slottskyrkan. Konsert och gudstjänst har genomförts 
tillsammans med kören ”ToninTon” från Österrike. Återigen har Pergolesis ”Stabat mater” 
framförts tillsammans med Breviks kyrkokörs damer. Som avslutning på året blev det 
julkonsert tillsammans med Våghalsarna och solisten Susanne Carlström. 
 
Kören har bestått av 37 medlemmar under våren, och 36 medlemmar under hösten. 
En medlem är mammaledig och en korist har flyttat hem till Tyskland. 
 

Våghalsarna 
Detta år har Våghalsarna medverkat i ett flertal gudstjänster/mässor både i Lidingö och 
Breviks kyrkor. Kören har haft två kördagar på S:ta Annagården. 
Under vårterminen blev det ett trevligt samarbete med församlingens barnkörer, då kören 
framförde konserter med kompositören/inspiratören Dan Bornemark. 
Våghalsarna blev också inbjudna till Nacka församling och framförde där ett bejublat 
konsertprogram, ”Hör du sången? Den är till dig!” 
Julkonsert tillsammans med Bodals Kammarkör blev det återigen, och som avslutning på året 
deltog kören på Annandag jul i Lidingö kyrkas ”Vi sjunger julens psalmer”. 
Kören har öppna repetitioner och deltagarantalet är mellan 40-60 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 Breviks kyrka. Som tack för att 
kören får använda övningslokalen gratis medverkar Gråtrutarne ett par gånger per termin vid 
församlingens gudstjänster i Breviks kyrka. Det är glädjande att det goda samarbetet 
fortsätter på ny plats. 
 

Breviks Minikör och Lidingö Kids Mini 
Breviks Minikör för barn i åldrarna 4-5 år har under året haft 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 Annagården. Lidingö Kids Mini sjöng tillsammans med Lidingö Kids en 
Minimusikal i en gudstjänst. 
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Lidingö Kids 
Kidsen har drygt 20 medlemmar och är uppdelade i två grupper. Lidingö Kids Midi (åk 2-3) 
och Lidingö Kids Maxi, (åk 4-). Lidingö Kids har medverkat i fem gudstjänster i Breviks 
kyrka under 2018. På Palmsöndagen framförde Lidingö Kids Midi en musikal tillsammans 
med Lidingö Kids Mini. I april gästade Dan Bornemark med musiker Breviks kyrka och hela 
Lidingö Kids sjöng tillsammans med Våghalsarna och övriga barnkörer i församlingen på en 
kördag och två konserter. I maj sjöng Kidsen på Lidingö Gospels konsert. 
 
Lidingö Kids Maxi medverkade på Soulchildrenfestival i slutet av september. 
I oktober bakade Maxi och sålde hembakat till förmån för världens barn i gudstjänsten som 
de sjöng i den 14 oktober. Tillsammans med alla barn och ungdomskörer i församlingen 
övade de och framförde en konsert med disneytema under kulturveckan i Ansgarskyrkan. 
Terminen avslutades traditionsenligt med en luciakonsert på Luciadagen. 
 

Lidingö Youth Choir 
Hösten 2018 startade ungdomskören Lidingö Youth Choir. 
Efter några år utan ungdomskör i församlingen bjöds ungdomar från åk 8 in att sjunga på 
torsdagar. På torsdagar då det varit ungdomsledarutbildning och Ung Mässa har kören inte 
övat. Det tog några veckor för kören att starta upp, men den är nu en stabil grupp på sju 
sångare. I november medverkade kören på disneykonsert i Ansgarskyrkan och på Luciadagen 
sjöng de tillsammans med Lidingö Kids på luciakonsert i Breviks kyrka. 
 

Lidingö Gospel 
Lidingö Gospel har under året, både som helhet och i ensembleform, medverkat i sju 
gudstjänster i Breviks kyrka. I februari hade kören en kördag i Breviks kyrka. I mars var de 
inbjudna, att tillsammans med kyrkoherde Carina Nilsson sjunga i en gudstjänst i 
Slottskyrkan och på påsknatten sjöng de på påsknattsmässa i Ansgarskyrkan, 
Equmeniakyrkan Lidingö. I maj hade Lidingö Gospel en Gospelkonsert i Breviks kyrka 
tillsammans med Lidingö Kids och en gästande körgrupp ”Celebration”.  I september hade 
kören en körhelg med internat på Gällöfsta gård. 

 
I oktober fick Lidingö Gospel sjunga tillsammans med Maria Magdalena Gospel på en 
konsert i Maria Magdalena kyrka. Senare i oktober bjöd Lidingö Gospel in till konsert i 
Breviks kyrka med Martina Möllås som gästartist. 
 
I slutet av november sjöng Lidingö Gospel på gudstjänst i Bullkyrkan (Stadsmissionen) och i 
en gudstjänst på Vasakåren (Frälsningsarmén). Den tredje advent avslutades terminen med en 
stämningsfull och fullsatt julkonsert i Breviks kyrka. Kören har under året haft 34 
medlemmar. 
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Breviks Kyrkokör 
Breviks kyrkokör har under 2018 varit uppdelad i två grupper och deltagit ca en gång i 
månaden i söndagens gudstjänst. Vid speciella tillfällen och vid musikgudstjänster deltar hela 
kören i gudstjänsten. I februari framfördes Missa Criolla av Ariel Ramirez tillsammans med 
solister och musiker i en gudstjänst. Vid två tillfällen under 2018 har kören fortsatt medverka 
i Stiftelsen Brödets gudstjänster. På Långfredagen framförde damerna ur kören tillsammans 
med Bodals kammarkörs damer, Stabat Mater av Pergolesi.  
 
I maj sjöng kören vid ett Musikcafé i Breviks kyrka och i församlingssalen. I oktober 
anordnades en konsert inför turnén i Kina. Då Breviks Kyrkokör haft en medlem från Kina 
kunde denna resa bli möjlig. Den 26 oktober åkte en stor del av kören till Shanghai och 
fortsatte sedan till Wuhan, dit Breviks kyrkokör fått en inbjudan att besöka och sjunga i en 
missionsskola som en pastor med anknytning till Sverige förestår. Efter Wuhan besöktes 
Peking i några dagar där kören också fick möjlighet att sjunga. Kören kom åter till Sverige 
söndag 4 november.  
 
Kören framförde en julkonsert med verket ”Himmelen inom” av Anders Nyberg, tillsammans 
med solister och instrumentalister i december. Sista framträdandet för Breviks kyrkokör blev 
under julottans gudstjänst. Efter 2018 läggs kyrkokören ned. Alla körsångare välkomnas att 
fortsätta sjunga i församlingen men i andra konstellationer. Breviks Kyrkokör har haft ca 25 
medlemmar. 

 

Övrig musikverksamhet 
Förutom körkonserter har Paramount Big Band under ledning av Elon Wahlgren för trettonde 
året haft konsert i Breviks kyrka. Storbandsjazz varvas vid dessa tillfällen med ett eller två 
orgelstycken. 
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Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
Församlingens huvudgudstjänst firas som huvudregel samtliga söndagar- och helgdagar i 
Lidingö kyrka. En gång i månaden under terminerna firas ”Mässa med små och stora” i kyrkan. 
Vid gudstjänsterna under höst och vår har det ofta varit körsång eller framträdande från 
orgelelever och unga, som spelat och musicerat.  
Kyrkkaffe, som serveras utanför kyrkan så gott som varje söndag hela året, stärker 
gemenskapen för gudstjänstfirandet församlingen i Lidingö kyrka. Liksom tidigare år inleddes 
gudstjänstlivet med en uppskattad och välbesökt ”nyårsdagsmässa” med efterföljande 
nyårsbuffé i S:ta Annagården. Askonsdagens mässa firades även 2018 som en lunchmässa på 
S:ta Annagården med efterföljande sopplunch. Precis som tidigare år firades högmässa på 
Midsommardagen med den numera traditionsenliga midsommartårtan vid kyrkkaffet. 
  
Minnesgudstjänsten, ”Ljusets gudstjänst”, hålls en gång i månaden. Gudstjänsten har en 
meditativ prägel där musiken har stor betydelse. 
  
Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2018 fortsatt att samlas tillsammans med en av 
församlingens präster vid 4 tillfällen. Dessa träffar har ägnats åt andlig fördjupning men också 
åt att få vara tillsammans och lära känna varandra bättre. Under 2018 var 9 personer utsedda 
av kyrkorådet att vara kyrkvärdar i Lidingö kyrka.  
Den 17 februari hölls drop-in dop i Lidingö kyrka. Då medverkade S:ta Anna arbetslag samt  
Volontärer, varav fyra kyrkvärdar från Lidingö kyrka. Totalt blev det tre barn och två vuxna 
som döptes vid detta tillfälle.  

 

Musiken i Lidingö kyrka 
 

S:ta Anna barnkörer 
Det har varit en god anslutning till alla barnkörgrupper under hela 2018. Barnkörerna 
Piccolissimo, Piccolino och Crescendo övade under vårterminen på S:ta Annagården på 
tisdagar. Grandioso har fortsatt att repetera på torsdagarna för att kunna samarbeta med den 
nystartade ungdomskören. Problemet med att rekrytera hjälpledare till barnkörerna kvarstår 
p.g.a. tidiga klockslag för aktiviteterna, vilket inte passar ungdomarna som går i skolan. 
Pedagogerna har tagit en större del av ansvaret själva. Totalt är det omkring 60 barnkorister, 
som träffas för att öva på S:ta Annagården varje vecka och många har med sig sina föräldrar. 
Under 2018 har körerna Piccolino och Piccolissimo, som är körer för de yngsta barnen, firat 
egna gudstjänster en tisdagskväll per termin, i Lidingö kyrka med efterföljande 
pannkaksmiddag, som är för hela familjen, på S:ta Annagården. De äldre körbarnen sjöng, 
som tidigare år på ”Mässa med små och stora” i Lidingö kyrka.  
I och med att den nya kyrkohandboken togs i bruk ledde det under hösten till omfattande 
förändringar i gudstjänstordningen. Det resulterade i att musikserie D i handboken används, 
då barnkörerna medverkar.  
Under våren har församlingens minikörer hållit den sedvanliga gemensamma konserten i 
Breviks kyrka. Då har även församlingens orgelelever deltagit. Körerna Crescendo och 
Grandioso tillsammans med Lidingö kids Midi- & Maxi och vuxenkören Våghalsarna, har 
också hållit en konsert i Breviks kyrka, ”Drömljuset” med sånger av Gullan Bornemark med 
gästande dirigent, pianist och presentatör Dan Bornemark. Senare under våren har kören 
Grandioso tillsammans med de äldsta barnen i Crescendo, haft en gemensam avslutning med 
Laserdome och därefter ätit pizza tillsammans. 
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När barnprästen i somras avslutade sin tjänst i Lidingö församling hade barnen och deras 
familjer ingen egen präst under hela höstterminen. 
 
Under hösten har körerna Crescendo och Grandioso tillsammans med Lidingö Kids Midi- 
Maxi medverkat i Lidingös Kulturvecka. Då framfördes en konsert med disneytema i 
Ansgarskyrkan. Inför konserten har kördagar och gemensamma repetitioner ägt rum i Breviks 
kyrka. 
 
Piccolino och Piccolissimo har hållit ett luciatåg på S:ta Annagården. Crescendo och 
Grandioso har haft två Luciakonserter i Lidingö kyrka tillsammans med gästmusiker. 
Barnens julböner på julafton har haft medverkan av barnkören Piccolissimo vid den första 
julbönen. Vid den andra medverkade Crescendo och Grandioso och vid den tredje julbönen 
sjöng Piccolino. 
 
De yngre åldersgrupperna, körerna Piccolissimo och Piccolino har ett antal medlemmar som 
överskrider det tilltänkta målet med 25–30 anmälda. I den äldre åldersgruppen har körerna, 
Crescendo och Grandioso inte ännu riktigt nått målet för antalet körmedlemmar, som i snitt 
haft 10–15 körsångare vardera. 
 

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 högmässor. 
 
Under året har kören gett flera större konserter. Vårterminen ägnades åt Förklädd Gud som 
framfördes i Breviks kyrka den 18 mars samt en inspelning av två körstycken som finns på 
församlingens hemsida. Kören deltog också i ett program i konsertserien ”Musik i 
sommarkväll”. Programmet innehöll främst svensk musik. Höstterminen ägnades 
huvudsakligen åt Mozarts c-mollmässa som framfördes under allhelgonahelgen. Tredje 
söndagen i advent bjöd kören in till årets avslutande konserter med två julkonserter i Lidingö 
kyrka. 
 
Benjamin Åberg, som var ansvarig för Motettkören slutade sin tjänst i Lidingö församling 
den 5/11 och resten av terminen har kören letts av Simon Arlasjö i väntan på ny 
kyrkomusiker. 
 

Koralkören 
Koralkören har som uppgift att förstärka psalmsången vid gudstjänster i Lidingö kyrka. 
Kören träffas en timme före gudstjänsten och övar. Kören är ett led i målsättningen att varje 
gudstjänst ska ha körmedverkan. På våren och inför jul medverkade kören vid andakter på 
Högsätra och Silverhöjdens äldreboenden. Inför dessa andakter övar kören dagtid på S:ta 
Annagården. Vid drop-in-dopet i våren 2018 medverkade kören hela dagen. Kören är öppen 
för alla. 
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Övrig musikverksamhet 
Orgelkonserterna äger rum en gång i månaden under vår och höst, med uppehåll i december 
och under sommaren. Det är Lidingö kyrkas tre musiker som turas om att spela på 
orgelkonserterna och vid några tillfällen bjuds organister utifrån in för att konsertera. 
Vårens konserttema var Vi firar Franҫois Couperin 350 år och under hösten spelades orgel 
tillsammans med ett annat instrument under rubriken Orgel i samspel. Piano, fiol och flöjt var 
de instrument som orgeln samspelade med. I samband med höstens orgelutflykt spelades en 
av orgelkonserterna av Benjamin Åberg på orgeln i Lövsta bruk.  
 

Orgelutflykt 
Efter ett års uppehåll återupptogs arbetet med att arrangera en orgelutflykt. Årets utflyktsmål 
blev Lövsta bruk. Resan blev snabbt populär och vi fick boka två bussar. Programmet 
innehöll guidning av brukets herrgård, lunch på värdshuset, guidning av kyrkan och 
orgelkonsert som Benjamin Åberg framförd på den fina Cahmanorgeln. Som avslutning åkte 
ca hälften av deltagarna till Klaverens hus med en imponerande samling av klaverinstrument 
från olika epoker. Benjamin Åberg spelade på några av dem i den stil som instrumentets epok 
representerar. De övriga deltagarna passade på att göra ett besök i Hantverkens hus på bruket. 
 
Årets utflykt blev dyrare än budgeterat. En orsak är att vi valde att använda oss av en 
resebyrå, samt att vi inte ville att kostnaden per deltagare skulle bli för hög. 

 
Kyrkliga handlingar 
Det är med glädje vi kan se att antalet kyrkliga handlingar, (dop, vigslar och begravningar) 
har brutit den minskande trenden och under 2018 ökat i Lidingö församling. Traditionen att 
fira familjehögtider enligt Svenska kyrkans ordning är jämförelsevis stark i Lidingö.  
 
 
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 2017 avsatts i 2018 års budget för att förordna t ex pensionerade 
präster, som önskas till kyrkliga handlingar. De pensionerade prästerna har även varit 
behjälpliga för att församlingen ska kunna klara av den grundläggande uppgiften att bemanna 
samtliga dop, vigslar och begravningar. 
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Kyrklig närvaro på boenden för äldre 
Församlingen bedrev under 2018 ett regelbundet gudstjänstliv vid Nilstorpsgården, 
Siggebogården, Baggebygård, Silverhöjden, Agadir, Högsätra samt Ektorpsgården. 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. En diakon 
fanns närvarande en eftermiddag i veckan under våren 2018. Genom att ha nära kontakt med 
kuratorn på Hospice fick diakonen kontakt med de patienter som önskade samtal och andakt. 
Den regelbundna kontakten fick tyvärr avslutas under hösten 2018 då den diakon, som haft 
kontaktakten på hospice slutat sin tjänst. 
 

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. 

 

        Det sverigefinska gudstjänstlivet 
De senaste 40 åren har Gudstjänst på finska firats i Bodals kyrka med efterföljande 
kyrkkaffe. 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 i huvudsak visat intresse för den sverigefinska julbönen på julafton. Sedan några 
år tillbaka kan även boende i Lidingö stad tillhöra Finska församlingen i Stockholm.  
 
Under 2018 firades därför 4 stycken gudstjänster på finska (samma antal som året innan). 
Under året deltog 9-16 stycken personer, i genomsnitt 12 personer, i sverigefinsk gudstjänst, 
vilket var en ökning från året innan då  5–10 personer deltog. Nytt för det sverigefinska 
gudstjänstlivet 2018 var att det varje gång firades mässa i S:ta Anna kapell. Deltagarna var 
flest i april, då tidigare körledaren Pauli Grekula för kören Lidingön laulajat erbjöd sig att 
som volontär samla tidigare sångare från kören att medverka vid mässan i Söndagskören. 
Kören sjöng fint ihop, som om de inte haft något uppehåll. Körverksamheten består sedan 
hösten 2011 av en ”Söndagskör”, som deltar genom att stötta psalmsången. Den 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 -5 personer har deltagit i 
söndagskören år 2018.   
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Kyrkkaffet vid den öppna brasan på S:ta Annagården är en uppskattad del av 
gudstjänstgemenskapen. År 2018 tjänstgjorde inte någon kyrkvaktmästare vid den 
sverigefinska mässan utan endast präst med hjälp av arvoderad musiker 
 
Glädjande var att julbönen på julafton 2018 samlade 86 personer vilket var fler deltagare än 
föregående jul: 57 personer på julbönen 2017. Både barn, ungdomar och vuxna deltog i 
julbön på finska. En sverigefinsk operasångare, uppvuxen på Lidingö, Markus Schwartz, 
erbjöd sig att medverka vid julbönen som volontär med sin solosång, vilket han också gjort i 
sin ungdom. Därutöver medverkade barnbarn till en av söndagssångarna, sångutbildade  
Istria Sanchez Autio. Hon har tidigare deltagit med solosång vid flera julböner och 
medverkade även detta år även hon som volontär. Julbönen leddes av prästen Leena Mänttäri 
från Finska församlingen.  
 
Ett annat mål med den sverigefinska verksamheten är att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, 
vigsel och begravningar, där deltagarna har möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska 
när det är viktigt för dem, och det målet uppfylldes. År 2018 höll den finsktalande prästen en 
begravning på finska. Ett tvillingdop firades, där finska språket önskades användas vid vissa 
moment. Ett dop med två vuxna på finska firades i samband med drop-in dopen som ägde 
rum i februari i Lidingö kyrka . 
 
Målsättningen inom den del av sverigefinska verksamheten som syftar till diakoni och 
undervisning 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. Samtalen handlar om livsfrågor av olika slag. Gruppen leds av 
församlingens finskspråkiga komminister. Deltagarantalet har under 2018 varit i genomsnitt 
varit 6 personer, vilket är något färre än året innan, då genomsnittet var 7- 8 personer. 
 
Sedan Hösten 2017 har samtalsgruppen träffats i  Kyrkallén efter många år i Bodals kyrka. 
Vanligtvis har en ny deltagare per år kommit till Samtalsgruppen. Så även 2018. 
Den årliga Vårutflykten i samarbete med Sundbyberg/Solna- och Hammarby församling, 
uteblev tyvärr år 2018 till fleras saknad, då det i Sundbyberg/Solna och Hammarby 
församling saknade de personalresurser som tidigare hållit i utflykten. 
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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. Undervisningen är gratis, men i gengäld ska eleverna, som är för små 
för att själva ta sig till kyrkan eller församlingens lokaler för att öva på orgeln, hyra det 
övningsinstrument som har tagits fram med Sensus och stiftets hjälp, för att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen. På grund av det stora intresset från barn som vill prova på 
att spela orgel, har en äldre orgelelev anställts som extra hjälp till undervisningarna. 
 
Eleverna har lektion ca 34 gånger per läsår. De medverkar i gudstjänster, deltar i 
orgelutflykten, ska gå på två orgelkonserter i församlingens regi samt medverka vid 
elevkonsert eller annan konsert (t.ex. Minikör- eller Barnkörskonserter). De elever som spelar 
i Lidingö kyrka medverkar alltid vid Barnens julbön som är på julafton. De elever, som nått 
en viss nivå, blir erbjudna att gå en förberedande kantorsutbildning på Stora Sköndal under 
tre veckor på sommaren. Även under sommaren 2018 deltog två elever på ett orgelläger för 
barn/ungdomar i Mellansel och en elev på en förberedande kantorskurs på Sköndals 
högskola. Total tre stipendier har delats ut till dessa elever för att delta i sommarkurserna. 
Tidigare under våren har eleverna haft en egen orgelelevskonsert i Lidingö kyrka. Den 
nätverksgrupp som Sensus och Stockholms Stift startat fortsätter med Lidingö som bas.  
Även detta år har Lidingö församlings elever medverkat under Kulturveckan på Lidingö med 
en lunchkonsert i Ansgarskyrkan. Under hösten har en orgeldag organiserats i Enskede kyrka. 
Budgeten 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 
Orgeln som stod i Bodals kyrka har under våren flyttats till Lilla salen på S:ta Annagården. 
Det var orgelfirman Åkerman & Lund som ansvarade för flytten. De fick då anpassa orgelns 
stämmor så att de fungerar i det mindre rummet dels genom att göra om vissa stämmor, dels 
genom att omintonera vissa stämmor. Orgeln skulle annars ha blivit för stark i det nya 
rummet. Flygeln från Bodals kyrka är flyttad till församlingssalen i Brevik och den flygel 
som tidigare stod i Brevik finns nu i Lilla salen på S:ta Annagården. 
För församlingens musiker innebär nyordningen att det finns fler övningsmöjligheter då 
Lidingö kyrka är mycket uppbokad under dagtid. Dessutom får orgeleleverna lektioner och 
övningstider på S:ta Annagården. Även vissa körer kommer att öva i Lilla salen främst under 
torsdagarna när det är mycket verksamhet på S:ta Annagården. 
Församlingens akustiska pianon har inventerats. Ett piano som var i för dåligt  skick har 
avyttrats. Digitala pianon används mest vid körövningar på grund av bättre arbetsställning.  

 

Övrig församlingsverksamhet 

Sommarkvällskonserter 
Under rubriken ”Musik i sommarkväll” arrangerades 2018 sex konserter i Lidingö kyrka. 
Repertoaren spände över många olika genrer och var allmänt uppskattade av publiken. Präst, 
musiker och vaktmästare har varit engagerade vid varje tillfälle. Efter konserterna har det 
serverats dryck med tilltugg på kyrkbacken. Sommarkonserterna fick även detta år god 
publicitet och var mycket välbesökta. 
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Undervisning  
Lidingö församling vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor i alla 
åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån en kristen tro. 
 

Barn- och Ungdomsverksamhet 
För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid, samt en 
0,6 tjänst för ”Öppna förskolan”. En stor del av församlingens barn- och ungdomsgrupper 
leds av unga ledare, handledda av den anställda personalen. 
 

Barnverksamhet 0–12 år 
Söndagsskolan 
I Breviks kyrka finns en söndagsskola som är kopplad till gudstjänsten. Det är en öppen 
verksamhet där antalet barn varierar mellan två till ca trettio varje söndag. Antal barn beror 
på vilka andra grupper som är kopplade till just den söndagens gudstjänst. Under hösten har 
två anställda pedagoger samt två ”äldre ungdomsledare/extrapedagoger” varit kopplade till 
söndagsskolan. Församlingen har främst arbetat med ett nytt pedagogiskt material som heter 
”Lukasgatan” och är utgivet av Argument förlag. Det har varit mycket uppskattat av barnen. 
Den pedagogiska miljön har förbättrats i församlingssalen under hösten och barnen har nu 
fått en egen självklar plats i kyrkorummet.  

 

Öppna förskolan 
Öppna förskolan är en drop-in-mötesplats för barn 0-3 år och deras föräldrar. Här kan 
föräldrar träffas i en trivsam miljö för att diskutera och hjälpa varandra. För barnen är det en 
tidig möjlighet till gruppsamvaro inför inskolning till förskola och familjedaghem. 
Målet för Öppna förskolan är att verka för, och upprätthålla, en relation till kyrkotillhöriga 
småbarnsföräldrar. Öppna förskolan är en unik mötesplats för småbarnsfamiljer som bor på 
Lidingö.   
 
Verksamheten bedrivs mellan 9:30 -15:00 måndag, tisdag, torsdag och mellan 12:00-15:00 
på onsdagar av en förskollärare sedan hösten 2017. 
Den pedagogiska tanken har en stor betydelse för verksamheten och de allra yngsta barnen. 
Det är viktigt att verksamheten uppdateras och utvecklas kontinuerligt för att vara attraktiv 
för barn och föräldrar att besöka. 
 
En dag i veckan är en av församlingens musiker verksam inom Öppna förskolan och leder 
sång och rytmik för barn och föräldrar. Även under Knattegudstjänsterna som återkommer 
varje månad är samma musiker och en präst knutna till Öppna förskolan. 
De övriga tre dagarna i veckan leder ansvarig förskollärare sång och musikstunder med barn 
och föräldrar med lite olika teman som saga, sång, rytmik. 
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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 2018. Pedagoger, präst, diakoniassistent och ungdomsledare fanns 
med i verksamheten för pyssel, mellanmål och samtal. För de mindre barnen erbjöds 
bibelstund där det har lästs en kort berättelse. För dem som går i årskurs 2-4 erbjuds enklare 
undervisning kring frågor som ”vad är en gudstjänst?” och ”vad innebär det att ta emot 
nattvarden?”. 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 4. Målet är att bjuda in alla 
skolklasser och förskolor till att stå i kontakt med Lidingö församling som ett komplement 
till skolans religionsundervisning. Under 2018 har arbetet med att fokusera på de stora 
traditionella högtiderna fortsatt, vilket lönat sig i form av ett stort och angeläget intresse för 
samlingarna från skolorna. Samlingarna i Allhelgonatid med fokus på begravning, sorg och 
riter kring döden, ådrog sig stort intresse och föranledde en omplanering av upplägget för att 
kunna ta emot alla som var intresserade. Skolsamlingarna i advent (åk F+1), påsk (åk 3) och 
allhelgonatid (åk 4) har totalt 34 klasser och 6 förskolegrupper samlats. 
 

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 Unga Möten) är en öppen verksamhet för ungdomar från ca 16 år. 
SKUM håller till i Storstugan på S:ta Annagården. Under 2018 har det varit ungefär samma 
grupp av ungdomar på 10-15 deltatagare, som besöker SKUM varje vecka. Vissa torsdagar 
har SKUM sammanfallit med ledarutbildningen som håller till i närliggande lokal. Dessa 
torsdagar har antalet besökare ökat till ca 25 personer. 
 
Under 2018 har Ung Mässa firats en torsdagskväll i månaden i S:ta Annagårdens lokaler. 
Besökarna utgörs oftast av en blandning av gudstjänstfirare från SKUM, ledarutbildningen 
(som deltar i förberedelserna av mässan) samt konfirmander som samlar på sig obligatoriska 
gudstjänstbesök i konfirmandundervisningen. Ung Mässa har haft omkring 20–30 besökare 
per tillfälle under hösten 2018.  
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Ledarutbildning 
Under 2018 har ledarutbildning erbjudits för dem som konfirmerats. 19 ledare diplomerades i 
slutet av maj 2018, och under hösten började 30 stycken nykonfirmerade ungdomar 
ledarutbildningen 2018/19. Ledarutbildningen planeras och genomförs av en präst och en 
pedagog, med stöd av övriga pedagoger och unga ledare vid behov.Ledarutbildningen 
förbereder ungdomarna att engagera sig både i konfirmandgrupper och i församlingens 
barngrupper. Många olika ämnen berörs under utbildningen 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 och sedan uppdrag att vara 
ledare på något av sommarkonfirmandlägren. På sommarlägren får ledaren bli ”äldreledare” 
och i förlängningen kanske hjälpa till 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. 
 

Sommarcafé för ungdomar 
För att följa upp 2017 års framgång med det improviserade ungdomscaféet i början av 
sommaren 2017, planerades 2018 för en upprepning av konceptet. Brist på intresse bland 
unga ledare att driva arbetet ledde till att två pedagoger tog ansvar för att sommarcaféet blev 
av. Tyvärr var det betydligt färre besökare till Caféet under 2018 än 2017. 
 

Ung konst 2018: Konstprojekt och utställning 
Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Rädda Barnen, Lidingö stad, bildlärarna i 
grundskolan och alla elever i åk 9 gjort en stor konstutställning på S:ta Annagården. 2018 
deltog 9 skolor/resursenheter på Lidingö. 593 elever deltog i projektet. En av församlingens 
pedagoger ansvarar för och samordnar Ung Konst. Samtliga deltagande skolklasser får besök 
från Lidingö församling och Rädda barnen vid minst ett tillfälle för att presentera årets tema 
och arbeta med existentiella frågor knutna till temat. Utställningen pågick i drygt en vecka på 
S:ta Annagården och ca 1 000 personer besökte den. 

 

Konfirmandverksamhet 
Under 2018 har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge 
resultat. Detta år konfirmerades 267 ungdomar av 469 kyrkotillhöriga/antecknade födda 
2003. Det motsvarar 57% (2017 var det 55%). Målet är att minst 50 % av de 
kyrkotillhöriga/antecknade ungdomarna ska konfirmeras, vilket alltså uppnåddes 2018. 
 
Av dessa har 107 stycken (22% av kyrkotillhöriga, 40% av konfirmerade) konfirmerats i 
församlingens egen verksamhet. Målet att 30 % av de som konfirmeras under året ska 
konfirmeras i Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet har därmed uppnåtts. 
Däremot nåddes inte målet att i egen regi konfirmera 30% av kyrkotillhöriga 15-åringar.  
Det är ungefär samma nivå som förra året men det går att se en smärre ökning. Inför 2018 
anpassades konfirmandalternativen efter vad ungdomarna efterfrågat vilket skulle kunna 
förklara ökningen. 
 
Under 2018 fattades beslut av kyrkoråd och kyrkofullmäktige att församlingens 
konfirmandalternativ hädanefter ska vara avgiftsfria. Detta har redan nödvändiggjort ett mer 
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aktivt arbete med att knyta och hålla kontakten med anmälda konfirmander vilket mot slutet 
av 2018 gav prognosen att våra alternativ kommer att fyllas upp bättre under 2019. 
 
Många lidingöungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med en annan arrangör än 
Lidingö församling. Relationerna till de större arrangörerna är goda och en strukturerad 
kontakt mellan församlingen och konfirmander hos andra arrangörer än församlingen sker 
med stöd från båda håll. Församlingen är noga med att ge god information om 
konfirmationsalternativ samt att bjuda in konfirmerade till ungdomsverksamhet och 
ledarutbildning. 
 
För ungdomar födda 2003 erbjöds 7 olika kortare eller längre konfirmationsalternativ (Malta, 
Åre, Italien-vår och Italien-sommar, Marielund, Follökna och ”Stjärnkonfa”).  
 
Det tidigare populära romalternativet, var det i år dubbelt så många som sökte. Det som var 
nytt för i år var att alternativet gjordes om till ett tvåveckors dagläger på Lidingö med en kort 
resa till Rom i augusti. De två sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna Marielund 
och Follökna. Konfirmandlägren leds av präst, församlingspedagog samt ytterligare en vuxen 
ledare med motsvarande kompetens. Ett antal ungdomsledare är också med i ledarteamen på 
lägren. Lägret på Follökna fick avbrytas på grund av fuktskador i logementen som ledde till 
att flera konfirmander och ledare mådde dåligt. Till nästa år byts lägergård Follökna till 
Trunnagården i Orsa. 

 

Vuxenverksamhet 
 

Retreater 
Församlingen hade under året 2018 två retreatdagar, en på våren och en på hösten. Dessa  har 
ägt rum i Breviks kyrka. En präst och medarbetare från diakonin har genomfört retreaterna. 
Retreaterna innehöll bland annat meditation, bön, möjlighet till enskilt samtal, möjlighet att 
boka klassisk massage och mässa. Deltagarantalet under 2018 skiftade stort. Vårens retreat 
hade 7 stycken deltagare medan höstens retreat hade 24 deltagare. Inför höstens retreat 
gjordes en extra satsning på marknadsföring av retreaten i olika medier. År 2017 höjdes 
deltagaravgiften och under samma tid sjönk antalet deltagare. Den ökade avgiften antogs vara 
orsak. Det ser dock ut som att det återigen finns ett stort intresse för retreaterna, även med 
höjd deltagaravgift. 
 

Diakoni 
Målet med Lidingö församlings diakonala verksamhet är att i handling och möten gestalta 
Guds kärlek så att den upprättar människan. Den diakonala verksamheten ska 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. 
 
I Lidingö församling fanns 2018 tre diakontjänster på heltid. Tyvärr präglades våren 2018 av 
vakanser inom diakonin då två av tjänsterna var vakanta från januari. Lidingö församling 
rekryterade i denna situation två diakoniassistenter, en på heltid, en tjänst om 60%. 
Svårigheterna att rekrytera diakoner delar Lidingö församling med hela Svenska kyrkan. 
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Mötesplatser för gemenskap 
En viktig del av församlingens diakoni är att skapa mötesplatser som kan utgöra ett socialt 
sammanhang. Mötesplatserna är tänkta att erbjuda en öppen samlingsplats med gemenskap 
och samtal över en kopp kaffe eller lite soppa 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.  
 
Kaffe med Hopp i Brevik är en lunchgemenskap med avslutande andakt på onsdagar som 
startade 2015 och har fortsatt 2018 med uppehåll under sommaren. Omkring 15 personer 
samlas på onsdagarna i Brevik. Liksom föregående sommar ersattes Kaffe med hopp av ett 
Trädgårdscafé, den här sommaren även den i Breviks kyrka.  
 
Stickcafé med eftertanke, som startade hösten 2014, har fortsatt i S:ta Annagården under 
2018. 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 ideella medarbetare. De flesta 
deltagarna kommer regelbundet och några vid enstaka tillfällen. En viss tillströmning av nya 
deltagare har kunnat konstateras för 2018. 
 
Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls Au pair-café i Breviks kyrka. En av 
diakoniassistenterna ansvarar för au-pair-verksamheten. För deltagarna som oftast har varit 
runt 15 personer är au pair-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 2018. Gruppen har letts av en komminister i församlingen 
med hjälp av en volontär. Tre gånger i halvåret bjuds till frukost med gubbröra som stående 
inslag på menyn och ett spännande föredrag eller samtal. Vårterminen gästades gubbröran av 
Ulf Boström, fastighetschef i Lidingö församling som berättat om våra kyrkor och visat 
bilder. Gunnar Wall, journalist och vunnit Guldspade priset. Gunnar föreläste om sin nya bok 
”Huvudet på en påle” med underrubriken ”Om statlig mörkläggning och terror i 
demokratier”.Vårens sista föreläsare var Lars Collmar, författare och pensionerad präst. Lars 
titel till föreläsningen var ” I huvudet på en rörig gubbe”. 
 
Höstterminen gästades gubbröran av församlingens kommunikatörer Sara Wikström och 
Jennie Soläng, som berättade om hur församlingen kommunicerar. Höstens andra föreläsare 
var Carl-Henrik Ankarberg, vice ordförande i Lidingö hembygdsförening och 
Lidingökännare. Carl-Henrik berättade om att Lidingö hade i början av 1900-talet planer på 
att bygga en industriort, men de planerna förverkligades bara till en mindre utsträckning. 
Höstens sista föreläsare var Jan Sjöberg, journalist och skapare till Lidingösidan. Jan 
berättade om Lidingösidan, webbtidningen som funnits på nätet sidan 2004, som lades ner 
vid årsskiftet.  
 
Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester, så som Grötfesten under 
julhelgerna och grillkvällarna på sommaren. Vid fem kvällar under sommaren 2018 bjöd 
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församlingen in till grillkväll på S:ta Annagården. Korvgrillning, samvaro, allsång, samtal 
och avslutande andakt, gjorde grillkvällarna till en mycket omtyckt och välbesökt träffpunkt. 
 
Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons dag var även under 2018 en av årets 
stora diakonala mötesplatser, även detta år i ”Viken”.  
 
Kaffetältet i anslutning till Lidingöloppet var även det välbesökt och uppskattat i september 
2018. 
 
Pysselkvällarna i samband med kyrkoårets högtider bestod 2018 av ett påskpyssel i Brevik, 
och julpyssel på S:ta Annagården, som drog 138 deltagare från flera olika generationer. 
Tillsammans med volontärer kunde de göra pepparkakshus i form av Lidingö kyrka, binda 
dörrkransar, och skapa julgransdekorationer. 
 
På julaftonen 2018 samarbetade församlingen med Ansgarskyrkan kring julaftonssamvaron. 
Att få möjlighet att dela en gemensam måltid under julhelgen är viktigt, liksom att ha tillgång 
till gemenskap under julaftonen. Också ideella medarbetare deltog. 
 
Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas 
regelbundet under terminerna. Sorgegrupperna leds av en av församlingens pensionerade 
präster. Under 2018 har en sorgegrupp samlats under våren, och en grupp under hösten, båda 
på dagtid och 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, psykoterapi, besök och ekonomiskt bistånd 
En stor del av diakonigruppens arbete 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 2018, precis som tidigare år, även på Lidingö. Den 
”relativa fattigdomen” – där enskildas och familjers ekonomiska standard avviker i 
betydande grad från vad som är vanligt och accepterat i den omedelbara omgivningen – är 
mera utbredd i Lidingö än många andra delar av Stockholmsområdet. Men här finns också 
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 församlingens präster utbildar sig till leg. psykoterapeut och kan erbjuda tillhöriga i 
Lidingö församling utbildningsterapi. Under hösten 2018 har församlingen kunnat erbjuda 
psykoterapi till församlingsbor med behov av hjälp och stöd för att få syn på sig själv och 
bättre kunna fungera i vardagen. 
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Diakonalt samarbete 
Lidingö församling samverkar med Lidingö Stad, dels genom kontakt med handläggare och 
personliga ombud inom socialtjänsten, dels genom att ingå i olika nätverk. Lidingö 
församling har i många år funnits med i stadens POSOM-grupp genom att en präst eller 
diakon ingår i ledningsgruppen. Sedan hösten 2018 deltar en av diakoniassistenterna i 
Lidingö Stads nätverk mot våld i nära relation. 
 
Sedan flera år tillbaka har diakonerna haft ett samarbete med socialpsykiatrin, och då främst 
träfflokalen Freja. Freja är en mötesplats för den som lider av psykisk ohälsa. År 2018 
upprätthölls kontakten genom besök i träfflokalen, samt deltagande på deras 
sommarutflykter. 
 
 Liksom tidigare år har AA, Anonyma Alkoholister, hyrt lokal på S:ta  
Annagården. Tre gånger i veckan träffas gruppen där. 
 
Församlingens diakoni medverkar också i arbetet med barnkörerna på S:ta Annagården och 
har sedan hösten 2018 en diakoniassistent knuten till sig. 
 

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. De 
ideella medarbetarna har varit engagerade i tältet under Lidingöloppet, ansvarat för stick-
caféet, lagat mat vid Kaffe med Hopp, varit engagerade vid grillkvällar, buljongservering, 
pysselkvällar och Grötfesten. Listan kan göras lång över verksamheter där de ideella 
medarbetarnas ansvar gör det möjligt att bedriva verksamheten. 
 
Lidingö församling har traditionsenligt haft flera föreningar ledda av ideella medarbetare.  
På S:ta Annagården möts ”Träffpunkt S:ta Anna” (tidigare ”Norra Lidingö kyrkliga 
syförening”) och i Breviks kyrka träffas ”Södra kyrkokretsen” som lades ner under hösten 
2018. Dessa föreningar har under 2018 bedrivit programverksamhet, vilket betyder mycket 
för församlingen som helhet. 
 

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 
Under året 2018 har stora förändringar gjorts inom informationsverksamheten. Lidingö 
församlings hemsida har uppdaterats och buggar har tagits bort. Att buggar uppstår är inte 
konstigt, men församlingen har sedan 2016 inte haft en webbyrå som hjälper till att 
underhålla och komma tillrätta med buggarna. Under året slöts ett avtal med webbyrån The 
Generations. Andra större ändringar på hemsidan rör utseendet, åtgärder för att underlätta för 
användare att lätt hitta rätt och i kalendariet som fått några nya funktioner. Målet är att 
webbplattformen ska vara till för alla som bor och vistas och tillhör Svenska kyrkan i Lidingö 
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stad. Den som söker information om Lidingö församling ska uppleva att här är platsen där vi 
möter varandra och här möter vi tillsammans Gud.  
 
En större satsning har gjorts på sociala medier, då främst Instagram som tidigare endast 
använts i konfirmandverksamheten. Idag är det fler yngre som använder Instagram och inte 
Facebook. Det är därför relevant att vi ska finnas på den plattformen för att kunna bygga en 
relation med den generation som finns där.  
 
Utvecklingen med Kyrkonytt som ett verktyg att nå de grupper av kyrkotillhöriga som är 
mest benägna att lämna Svenska kyrkan, har fortsatt även 2018. Syftet med de fem 
redaktionella nummer av tidningen som publicerats har varit att skapa en relation och 
fördjupad kontakt mellan församlingen och de boende på Lidingö. Två nummer av Kyrkonytt 
gavs ut i form av verksamhetsfoldrar, vår och höst.  
 
Vykort med hälsning och program har producerats inför allhelgonahelgen respektive 
julhelgen och distribuerats till samtliga hushåll på Lidingö. 
 
Den lokalpress som församlingen använde under 2018 var gratistidningen ”Mitt i Lidingö” 
och tidskriften ”Lidingö Magasin” samt den webbaserade ”Lidingösidan”.  
I och med den nya GDPR-lagen som trädde kraft den 25 maj fick kommunikatörerna lägga 
ner en hel del arbete på att GDPR-anpassa och säkra hemsidan, sociala medierna, ta fram ett 
nytt bildavtal och rensa ordentligt i bildbankens arkiv.  
 
Ett arbete kring information om dop startades också upp för att möjliggöra utskick vid 
årsdagar under de första fyra åren efter dopet.  
 
En av Lidingö församlings kommunikationsstrategier var 2018, som tidigare år, personlig 
målgruppsrelaterad kommunikation. Målet är att skapa en personlig kontakt med de 
tillhöriga, som inte så ofta själva söker sig till församlingens verksamheter men även för att 
fördjupa kontakten mellan övriga kyrkotillhöriga och församlingen vid speciella tillfällen. 
Alla nyinflyttade får till exempel ett personligt välkomstpaket. Den som tas emot som 
tillhörig i Lidingö församling får ett personligt brev och en välkomstgåva. Andra satsningar 
under 2018 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 
”Föredrag på S:ta Annagården” startade i februari 2010 och är väletablerat och välbesökt. Tre 
föreläsningar har hållits per halvår sammanhållna i en serie. Målet har varit att skapa en 
kulturell mötesplats, där många kulturer möts och där kristen tro och värdegrund presenteras 
av välkända talare utifrån varje talares eget perspektiv. Kyrkoherden har under 2018 varit 
samtalsledare och man har kunnat ställa frågor till föredragshållarna.  
 
Tanken har varit att genom föredragen skapa en mötesplats med församlingen för personer 
som har ett andligt intresse och är intresserade av kultur och som kanske inte så ofta besöker 
andra av församlingens verksamheter. Detta mål har uppnåtts. 
Under året 2018 föreläste Johan Von Schreeb, katastrofläkaren som var med och grundade 
Läkare utan gränser, om hur att han arbetat i katastrofområden utomlands med konkreta 
insatser för människor som drabbats av naturkatastrofer, epidemier, bl. a Ebola i Afrika och 
krig och om hur han skänkt hopp till människorna där. Gillis Herlitz, forskare, etnolog, 
författare föreläste om kulturmöten och förutsättningar för god kommunikation. Charlotta 
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Von Zweigbergk, författare, talade utifrån sin bok- Fattigfällan. Anita Goldman, författare 
föreläste om Jerusalem, staden där tre världsreligioner möts. Martina Haag, skådespelare och 
författare berättade om att växa upp på Lidingö och att inte passa in i social norm och om hur 
hon lyckades vända sin situation och känsla av utanförskap och skapa positiva förändringar 
och nya möjligheter. Janne Andersson, förbundskapten i fotboll och bosatt på Lidingö, delade 
med sig utifrån etisk fotbollsfilosofi som vilade på en kristen värdegrund.  
 
Året 2018 har ett cirka 80-130 personer kommit till varje föreläsning. Målen med 
verksamheten har nåtts över förväntan och är i dagsläget ett sammanhang på Lidingö som 
många känner till där goda kontakter knyts människor emellan där tankar utbyts under 
minglet, i frågestunden och efter föreläsningen tillsammans med föreläsaren och anställda i 
Lidingö församling. 
 
En stor kommunikationssatsning med annonser och flyers har gjort det möjligt. Deltagare har 
även uppgett att de själva håller koll på när föredragen äger rum och hämtat informationen 
från Lidingö församlings webbplats, Facebook och Kyrkonytt.  

 
 

Ekumenisk samverkan 
På Världsböndagen 2 mars hölls 2018 en ekumenisk gudstjänst i Ansgarskyrkan. En av 
församlingens präster tillsammans med ansvarig från Ansgarskyrkan samordnade 
planeringsgruppen med deltagare från olika samfund.  
  
För första gången hölls 2018 påsknattsmässa i Ansgarskyrkan, i sambarbete med 
Ansgarskyrkan. Lidingö församling bidrog med präst och musiker samt med en ensemble ur 
Lidingö Gospel. I anslutning till detta sammanlyste Ansgarskyrkan påskdagens mässa till 
Breviks kyrka. Mässan föll i god jord och kommer att firas även nästa år. 
 
Under Kulturnatten hölls en helgmålsbön i Ansgarskyrkan, där Lidingö församling bistod 
med musiker.  
 
I år bjöd församlingen tillsammans med Ansgarskyrkan till ett öppet julfirande med julbord, 
pyssel och visning av Kalle Anka på julafton i Ansgarskyrkan. Präst och ideella medverkande 
från församlingen.  
 

Församlingens medverkan vid Lidingöloppet 
Det goda och mångåriga samarbetet mellan Lidingö församling och Lidingöloppet fortsatte 
under 2018. Lidingöloppets invigningsgudstjänst hölls i Lidingö kyrka med efterföljande 
middag 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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Personal 
Den 31 augusti slutade Carina Nilsson sin tjänst som kyrkoherde i Lidingö församling efter 
en tjänstgöring på 11 år. Den 23 september höll Carina avskedspredikan i Breviks kyrka. 
Gudstjänsten var välbesökt. Efter gudstjänsten bjöd församlingen på förtäring i kyrksalen och 
tacktal hölls till Carina.  
 
Under perioden den 1 september till den 30 november var Leif Lindström tillförordnad 
kyrkoherde i församlingen. 
 
Under hösten gick en hel del tid för åt för församlingens förtroendevalda, arbetsledare och 
medarbetare åt till rekrytering av en ny kyrkoherde. Efter intervjuer i församlingen av 
förtroendevalda, arbetsledare, medarbetare och rekryteringskonsult och efter intervju av 
Domkapitlet i Stockholms stift beslöt kyrkorådet att utse Magnus Östling, tidigare 
komminister i församlingen, till ny kyrkoherde. Magnus Östling tillträdde sin tjänst den 1 
december 2018. 
 
Under våren 2018 fanns 7 stycken ordinarie präster i tjänst och under hösten 5 stycken 
ordinarie präster, då kyrkoherden och ytterligare en komminister slutat under sommaren. 
Vakanserna har i den omfattning det varit möjligt lösts med förordnande av pensionerade 
präster som även vikarierat vid sjukdom, tjänstledigheter och andra ledigheter.  
 
I Lidingö församling finns 5 kyrkomusikertjänster - varav en är arbetsledande - och en 
musikertjänst på heltid, samt en kyrkomusikertjänst på 40 %. Under året har 180-200 stycken 
körsångare deltagit i församlingens körverksamhet. Vidare har församlingen 5 stycken 
kyrkvaktmästartjänster varav en är arbetsledare. Samtliga tjänster är på heltid. 

 

Fastigheter 
Under 2018 genomfördes en del mindre och större underhållsarbeten på församlings 16 
byggnader. De tre största renoveringarna är utförda i Kvarnskolan, Musteriet på Grönsta samt 
rivning av Bodals kyrkobyggnad.  

 
Där förskolan hade sina lokaler i Kvarnskolan utfördes en ombyggnad till ett mindre 
mötesrum samt till en ändamålsenlig samlingssal för både intern och externt nyttjande. 
Yttertaket på Musteriet renoverades och nytt rött tegel lades på. 
 
Efter att Bodals kyrka togs ur bruk fortsatte processen med att riva kyrkobyggnaden som 
genomfördes under hösten. 
 
Det skrevs ett nytt hyresavtal för förskolan Idun på Prästkragen from juni. Blomsterkiosken 
fick nya hyresgäster från december månad.  
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Administration 
På administrationen arbetar fem medarbetare på heltid inklusive en administrativ chef. 
Administrationen är en serviceenhet för församlingsmedlemmar, församlingsverksamheten 
och förtroendevalda. Den administrativa enheten ansvarar för ekonomi, personal- och 
löneadministration, bokning (dop och vigsel), kyrkobokföring, IT, telefoni, avtal, 
upphandlingar, arkiv och diarium.  
 

Administrationsverksamheten 
Under 2018 uppgraderade församlingen servern med Windows 10 tillsammans med IT-
leverantören ITS Nordic. Administrationen har under hösten deltagit i ett projekt och 
registrerat in grunddata i Svenska kyrkans nationella gemensamma fastighetsregister. Lidingö 
församling har registrerat 58 byggnadsverk (42 byggnadsverk med tak och 16 byggnadsverk 
utan tak). Administrationen har varit delaktig i församlingens förberedelser inför den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla fullt ut som lag i EU:s alla 
medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 
 
Administrationen har under året fortsatt sitt arbete med att lära sig varandras arbetsuppgifter i 
syfte att säkerställa att viktiga processer (bokning, budget, kyrkobokföring, 
löneadministration, utbetalningar, kund- och leverantörsreskontra) kan utföras vid planerad 
och oplanerad frånvaro. Löneadministrationen har varit en prioriterad process.  

 

Begravningsverksamheten 
På kyrkogården arbetar 7,7 helårstjänster för begravningsverksamheten och 5,5 helårstjänster 
för serviceverksamheten samt 1,8 med fastigheter.  
Totalt 15 heltidstjänster. 
 
Verksamheten styrs av begravningslagen. Detta innebär bland annat att huvudmannen är 
skyldig att tillhandahålla gravplats för alla folkbokförda inom församlingens gränser – 
oavsett trosinriktning. Begravningslagen ger också en viss myndighetsutövning och där 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.Medarbetarna vid kyrkogårdsexpeditionen har bokat gravvisningar, 
gravsättningar, tagit emot besökare och fört gravbok på ett välordnat 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 ca 
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 2018/2019 hade Lidingö stad 47 818 invånare (47 185 2017/2018). 
2018-12-31 hade Lidingö församling 29 674 kyrkotillhöriga (29 883, 2017). Antalet 
kyrkotillhöriga utgör alltså 62 % (63,3 % 2017) av öns innevånare.  
 

Inträden och utträden 
När det gäller aktiva inträden för vuxna personer ser siffrorna ut på följande sätt sedan 2009: 
(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 

24 26 23 16 28 22 28 39 39 68 2143 8933 
 
Sedan 2009 har antalet utträden fördelat sig på nedanstående sätt över åren: 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 
190 182 164 156 198 170 162 295 352 255 12 041 71 251 

 
Uppgifter om dop gällande barn födda 2018 
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 2018. En undersökning 
av barnen födda 2017 är dock möjlig. 
 
Motsvarande siffror för barn födda 2016 i rött. 

 
 

Antal barn födda 2017 boende i Lidingö stad 2018-12-31 2017 2016 
enligt uppgift från Lidingö stad 523 518 
Antal barn i vårt tillhörighetsregister d v s både tillhöriga 
och 

  

antecknade födda 2018 här hos oss nu 2019-03-26: 256 243 
Antal /ännu/ inte tillhöriga Sv. Kyrkan 267 275 
vilket utgör 51 % 53 % 

Antal döpta av dessa 256 barn 256 243 
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 

 
Huvudgudstjänster 

 
Högmässor 
Lidingö kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal högmässor 49 47 69 47 65 

” besökare 2 848 2 740 3851 2913 2657 
” nattvardsgäster 1 911 1 951 2667 2102 1825 
” besökare/gudstjänst 58 58 59 62 41 
” nattvardsgäster/gudstjänst 39 42 43 45 28 

 
 
Högmässogudstjänster (gudstjänst utan nattvard) 
Breviks kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal högmässogudstjänster - - 2 3 1 

” besökare - - 187 387 75 
” besökare/gudstjänst - - 93 129 75 

 
Lidingö kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal högmässogudstjänster 4 3 2 3 4 

” besökare 608 285 135 410 440 
” besökare/gudstjänst 152 95 67 137 110 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal söndagsmässor 21 19 - 18 20 

” besökare 1303 1 154 - 1153 1429 
” nattvardsgäster 1007 912 - 921 1149 
” besökare/gudstjänst 62 61 - 64 71 
” nattvardsgäster/gudstjänst 48 48 - 51 57 

 
Hölls en gudstjänst när Bodals kyrka tog ur bruk den 11 mars 2018. 150 medverkade och 130 
tog nattvard.  
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Söndagsgudstjänster (enklare gudstjänst utan nattvard) 
Breviks kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal söndagsgudstjänster 12 19 16 15 14 

” besökare 887 832 1306 849 1115 
” besökare/gudstjänst 74 44 82 57 80 

 
Gudstjänster med stora och små (GSS) 
Lidingö kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal GSS 8 8 9 4 3 

” besökare 811 653 723 296 147 
” besökare/gudstjänst 101 82 80 74 49 

 
Breviks kyrka 

  2017 2018 
Antal GSS 1    - 

” besökare 39      - 
” besökare/gudstjänst 39    - 
 

Mässa med stora och små (MSS) 
Lidingö kyrka 

  2018 
Antal MSS 5 

” besökare 332 
” besökare/mässa 49 
” nattvardsgäster/ mässa    40 
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Andra gudstjänster 
 
Tema- och veckomässor (mindre gudstjänster med nattvard) 
Breviks kyrka  

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
Antal mässor 4 3 3 3 3 
” besökare 206 180 151 126 168 
” nattvardsgäster 152 123 109 94 107 

    ”     besökare/gudstjänst 52 60 50 42 56 

   ”      nattvardsgäster/gudstjänst 38 41 36 31 36 

 
Lidingö kyrka 
  

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
     Antal mässor 10 10 6 10 11 
    ” besökare 509 361 344 355 275 
    ” nattvardsgäster 396 256 264 157 217 
    ” besökare/gudstjänst 51 36 57 35 25 

    ”        nattvardsgäster/gudstjänst 40 26 53 16 20 

 
Här i ingår t.ex. morgon- och kvällsmässor, mässor på askonsdag, skärtorsdag, påsknatt, 
julnatt, gospelmässor. 

 
 

Tema- och veckogudstjänster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidingö kyrka 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal gudstjänster 18 18 18 18 16 
” besökare 1 366 1 238 1300 1283 981 
” besökare/gudstjänst 76 69 72 71 61 

 
Här i ingår t.ex. jul- och nyårsbön, passions- och kvällsandakt, vardagsgudstjänster. 
Minnesgudstjänsten ”Ljusets gudstjänst” förrättades 8 gånger under året med i genomsnitt 23 
besökare/gudstjänst (23 besökare/gudstjänst 2017). 
 
 
 

Breviks kyrka  
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 2018 

Antal gudstjänster 7 6 3 4 3 
” besökare 566 585 328 445 362 

” besökare/gudstjänst 81 98 109 111 121 
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Ej offentliga gudstjänster (icke i pressen eller på andra offentliga anslagstavlor 
kungjorda gudstjänster och andakter) 

 
Breviks kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal Gudstjänster 9 1 2 1 - 

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

 
Lidingö kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal Gudstjänster 14 5 4 1 1 

” Besökare 945 207 293 97 77 
” besökare/gudstjänst 68 41 73 97 77 

 
 
Under denna rubrik ingår t.ex. skol- och förskoleandakter vid påsk- och adventstid samt 
skolavslutningar. 
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Kyrkliga handlingar 
 
Översikt över kyrkliga handlingar 

 
Breviks kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal dopgudstjänster 3 6 5 5 4 

” vigselgudstjänster 2 0 0 0 0 
” begravningsgudstjänster 4 9 2 7 3 

 
Lidingö kyrka 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal dopgudstjänster 213 208 208 186 248 

” vigselgudstjänster 55 50 67 52 86 
” begravningsgudstjänster 316 316 315 328 327 

 
Totalt 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Antal dopgudstjänster 218 216 214 191 252 

” vigselgudstjänster 64 51 67 52 86 
” begravningsgudstjänster 322 325 317 335 330 

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

 

Vigsel 
67 brudpar (63 par 2017). Av dessa vigdes 25 par, d.v.s. 37 % på Lidingö (41 % 2017), 
övriga på annan ort. 
 
Begravning 
286 personer (315 personer 2017) kyrkobokförda på Lidingö, har begravts i Svenska kyrkans 
ordning. Av dessa hölls begravningsgudstjänst för 261 personer d.v.s. 91 % (91 % 2017) 
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 286 personer som 
begravdes i Svenska kyrkans ordning i Lidingö församling begravdes 9 icke kyrkotillhöriga 
(15 icke kyrkotillhöriga 2017). 
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