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Inledning 
 

 

Det känns bra att nu få göra ett avslut på år 2020 som blev ett annorlunda år. Flera har mist en 

kär anhörig eller vän i covid-19 och sorgen kan vara tung att bära. Andra har blivit isolerade 

på grund av  att de befinner sig i en riskgrupp och inte har kunnat träffa nära och kära. 

Oavsett, så har vardagen på ett större eller mindre plan blivit annorlunda för var och en av oss 

under detta år.  

 

En tröst är att mitt i mörkret brinner ändå ljuset eller som det står i den 139:e psaltarpsalmen 

”själva mörkret är ljus.”  

 

Den kristna påskens rörelsemönster innebär att Jesus Kristus går den svåra vägen. Från 

mörker till ljus. Från ondska till godhet. Från död till liv. Och han gör det för vår skull! 

 

Trots att dagarna fortfarande är mörka, blir jag glad, när jag tänker på att ljuset kommer åter. 

Det är aldrig kört. Var dag bjuder på en ny möjlighet. Detta är fallet även i tider av pandemi. 

Även i mörkret brinner ljuset. Vi har fått lära oss nya sätt att vara kyrka på. Detta är sätt som 

vi, jämte våra goda och invanda sätt, kan använda oss av även i framtiden efter pandemin.  

 

 

 

Lidingö den 13 mars 2021 

 

Magnus Östling 

Kyrkoherde i Lidingö församling 
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Sammanfattning av ett år med covid-19 
 

En stor del av år 2020 har varit annorlunda på många sätt för Lidingö församling men också 

för hela vårt samhälle och värld. Redan i början av året kom rapporter om en pandemi som 

höll på att spridas från Kina. Inte kunde vi då ana hur detta skulle komma att påverka oss och 

vår verksamhet. 

 

I början av mars började de första restriktionerna komma från regering, myndigheter och 

Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftsnivå. Församlingen beslöt tidigt att tillsätta en 

stabsgrupp, som under större delen av våren kom att mötas varje dag för att besluta om hur 

verksamheten skulle läggas om. Gruppen bestod av ledningsgruppen och en kommunikatör, 

som var till stor hjälp med att informera stabsgruppen om nyheter inom coronaområdet, men 

som också snabbt kunde kommunicera ut stabsgruppens beslut. Mottot som stabsgruppen tog 

med från våra myndigheter och Svenska kyrkan, genom vår biskop, var att ”hålla i och hålla 

ut” och att ”inte ställa in utan ställa om”.  

 

Under pandemin har det systematiska arbetsmiljöarbetet varit ett viktigt verktyg, inte minst 

genom de riskbedömningar som behövt göras när olika restriktioner kommit. Då restriktioner 

kom på antalet personer som fick samlas under olika förutsättningar fick det mesta av 

verksamheten stängas för att minska risken för smittspridning. Omställningen innebar att bli 

mer digital. När gudstjänsterna inte kunde firas i kyrkan med församlingen fick de spelas in, 

streamas och sändas digitalt. Församlingen och Radio Lidingö inledde under året ett lyckat 

samarbete där församlingen kunde förmedla tankar om tro, men även bjuda på musik och 

informera om församlingen och dess verksamhet. 

 

När det gäller dop, vigslar och begravningar kan det konstateras att flera sköt upp dop och 

vigslar på framtiden. När det gäller begravningar ökade antalet under några perioder. I juni 

månad fick församlingen under en vecka dubblera antalet begravningstider för att hinna med 

att begrava de avlidna. Flera har dock valt att kremera de avlidna i väntan på att kunna 

genomföra en begravningsgudstjänst och gravsättning av urnan inom ett år. Detta i en 

förhoppning att det då inte råder några restriktioner längre. 

 

De ur personalen som haft möjlighet att kunna genomföra sitt arbete hemifrån har gjort det. 

Istället för att mötas fysiskt kom mötena istället att ske genom det digitala verktyget Zoom. 

Även mötena med förtroendevalda övergick under våren till möten via Zoom alternativt 

telefon. 

 

Många diakonala insatser har genomförts under en svår tid. Många är isolerade eller har 

förlorat någon i pandemin. Andra har blivit arbetslösa eller påverkats negativt på annat sätt av 

pandemin. Det har gjort att behovet av samtal och stöd har varit märkbart under denna tid. 

Svenska kyrkan fick under våren ett nationellt uppdrag, tillsammans med några andra 

samhällsaktörer, att verka lokalt under pandemin. På Lidingö har församlingen hjälpt till att en 

gång i veckan hämta medicin på apoteket och ombesörja mindre matinköp till personer i 

riskgrupper som har behövt hjälp.  
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Under våren fanns också ett journummer att ringa för den som var i behov av samtal. 

Församlingens diakoner och präster har ägnat mycket tid åt telefon och brevkonversation med 

dem som brukar besöka våra verksamheter. 

 

Flera av de diakonala mötesplatserna har inte kunnat hållas öppna. Istället för att mötas fysiskt 

inomhus har somliga möten skett utomhus då detta varit möjligt. Istället för att bjuda in till 

sopplunch i Breviks kyrka har kassar körts ut till de olika deltagarna en gång i månaden. Varje 

kasse har genom deltagarnas och volontärers medverkan innehållit en hemlagad soppa, 

någonting hembakat, en dikt samt en vykortshälsning. 

 

Under sommaren gavs möjlighet till gudstjänster utomhus på söndagarna i Äppelträdgården 

bakom Kyrkallén och i Rosenträdgården vid Breviks kyrka. Gudstjänsterna blev uppskattade 

och välbesökta. Vidare erbjöds dop, vigsel och begravning utomhus i anslutning till kyrkorna. 

 

Enbart ett av konfirmandlägren, det som ägde rum på Marielund, kunde genomföras som 

planerat. Övriga konfirmandläger fick ändra tidpunkt för genomförande och/eller upplägg för 

genomförandet. Detta gjorde att några konfirmander valde att hoppa av 

konfirmationsundervisningen i församlingens regi. Även konfirmationsgudstjänsternas 

utformning blev annorlunda. I något fall genomfördes fler gudstjänster istället för en enda och 

i andra fall genomfördes konfirmationerna genom digital sändning. Trots detta kan det 

konstateras att  56 % av 15 åringarna på Lidingö konfirmerades 2020 och av dessa gjorde 

34 % procent av ungdomarna detta i församlingens egen regi. Församlingens mål är därmed 

uppnådda, trots pandemin. 

 

Under början av hösten var det många som hoppades på lättnader i restriktionerna för att 

förhindra spridningen av covid-19 och församlingen kunde inledningsvis återgå till att fira 

gudstjänster inomhus fastän med begränsningar i antalet besökare. Inte heller under hösten 

firades nattvard. Vidare kunde viss körverksamhet återupptas om än på ett coronaanpassat 

sätt. 

 

Tyvärr blev lyckan kort då Sverige och Lidingö gick in i den andra vågen av covid-19  med 

utökade restriktioner, nu med begränsning av antalet besökare på dop och vigslar till åtta 

personer och på begravningar 20 personer.  

 

Från den 1 september började den nya personalorganisationen att gälla i församlingen vilket 

gjorde att vårens stabsgruppsmöten istället övergick i ledningsgruppsmöten 1-2 gånger i 

veckan. Även under hösten har kommunikatören varit med under den inledande delen av 

ledningsgruppsmötena för att informera om coronasituationen, nya bestämmelser och för att 

kunna kommunicera ut nya beslut från ledningsgruppen. Minnesanteckningar från 

ledningsgruppens möten har spridits till medarbetarna. 

 

Medarbetarna har även under hösten arbetat hemifrån då det varit möjligt. Det mesta av 

verksamheten har skötts digitalt såsom gudstjänster, körövningar, ungdomsträffar och 

personalmöten. De flesta har blivit duktigare och duktigare på att använda dessa digitala 
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hjälpmedel. Samtidigt finns en stor sorg att inte få träffas fysiskt. Ändå har goda innovativa 

lösningar åstadkommits såsom digitala adventskalendrar och körövningar via Zoom med 

mera. 

 

En förhoppning för framtiden och ett ljus i tunneln under detta gråa år är att församlingen kan 

ta tillvara något av den nyvunna kunskapen av att vara kyrka på nya sätt. 

 

 

Gudstjänstverksamhet 

Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där delaktighet 

och körverksamhet betonas. För gudstjänstverksamheten är budgeterat för nio 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. 

 

 

Gudstjänstlivet i Breviks kyrka 

Gudstjänstlivet i Breviks kyrka har präglats av delaktighet, gemenskap och glädje. Varje 

söndag möts gudstjänstfirare i alla åldrar, små och större barn, konfirmander och unga ledare, 

föräldrar, människor i medelåldern samt pensionärer.  

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. Januari och februari 2020 upplevdes som härliga månader då 

gudstjänstgrupperna fick fler medlemmar och antalet deltagare i gudstjänsten var högt.  

 

Då pandemin gjorde att gudstjänster inte kunde firas som vanligt erbjöds gudstjänstbesökarna 

att ta med en agenda hem och fira söndagens gudstjänst digitalt. Under våren 2020 valde 

församlingen att förinspela gudstjänster som sändes på söndagen kl 11.  

 

Efter sommaruppehållet firades gudstjänster i Breviks Rosenträdgård. Antalet besökare 

begränsades till 36 på grund av kravet på avstånd. Gudstjänsterna var välbesökta i september 

år 2020. Under oktober månad flyttade gudstjänsten in i kyrkorummet, då med maxantal 50 

besökare. Besöksantalet höll sig strax under 50 besökare. Planeringen blev annorlunda 

jämfört med tidigare år. Många i gudstjänstgrupperna tillhör riskgrupp och arbetslaget i 

Brevik tillbringade mycket tid för planering av gudstjänster över telefon. Körernas 

medverkan i söndagens gudstjänst begränsades för att klara maxtaket på 50 personer.  

 

Då november månad kom gjorde pandemin att gudstjänsten åter stängde för deltagare på plats 

i kyrkan. Under november och december streamades gudstjänsten. Arbetslaget i Brevik har 

på olika sätt hållit kontakt med gudstjänstgrupperna. Några i grupperna har skrivit förböner 
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och medarbetare har åkt och hämtat böner och psalmförslag hos gudstjänstgruppernas 

medlemmar. Storsamlingar, fester och seminarier som brukar hållas fyra gånger per år har 

inte varit möjliga att genomföra. Istället har gudstjänstgrupperna fått påskpresent, julgåva, 

olika brev och bibelord samt en fördjupningsbok. 

 

I oktober 2020 hade arbetslaget i Brevik planeringsdag i Essinge kyrka, som har flera likheter 

med Breviks kyrka. 

 

 

Musiken i Breviks kyrka 

 
Lidingö Cappella 
 

Kören Lidingö Cappella medverkade vid två gudstjänster i Breviks kyrka före nedstängningen 

på grund av covid-19. Ett körinternat i februari på Wiks slott hanns också med. Då gästades 

kören en dag av sångpedagogen Susanne Carlström. Resterande del av helgen ägnades åt 

instudering av The Crucifixion av John Stainer. Det verket skulle ha framförts i mars i Lidingö 

kyrka tillsammans med solister och orgel.  

I september och oktober kunde kören genomföra några körrepetitioner, i enlighet med den 

riskbedömning som gjordes. 

 

Kören Gråtrutarne 
 

Förutom församlingens egna körer repeterar seniorkören Gråtrutarne i församlingens lokaler en 

gång i veckan. Som tack för att kören får använda övningslokalen medverkar Gråtrutarne ett 

par gånger per termin vid församlingens gudstjänster i Breviks kyrka. Repetitionerna upphörde 

i mars på grund av covid-19. 

 
Breviks Minikör och Lidingö Kids Mini 
 

Breviks Minikör, för barn i åldrarna 4-5 år, hade i början av året cirka 10 deltagare. Lidingö 

Kids Mini, för barn i åldrarna 6-7 år (åk 0-1), hade cirka 20 deltagare under samma period. I 

mars månad upphörde körrepetitionerna på grund av covid-19. Efter sommaren bjöds barnen in 

igen men med restriktioner. Ett fåtal barn återkom och i oktober fick verksamheten återigen 

stängas. 

 

Övrig musikverksamhet 
 

Förutom körkonserter i Breviks kyrka har Paramount Big Band, under ledning av Elon 

Wahlgren, haft konsert i kyrkan. Det är det femtonde året som bandet spelar i kyrkan. 

Storbandsjazz varvas vid dessa tillfällen med ett eller två orgelstycken. 
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I februari gästades Breviks kyrka av två pianostudenter från Sibeliusakademien i Helsingfors, 

Nils Hansson och Gustav Schantz. Under deras konsert framfördes musik av Chopin, Debussy, 

Schubert m.fl. på den fina Bösendorferflygeln. Konstverk av Nils Hansson visades samtidigt. 

 

Under september och oktober sjöng och spelade Anna Birgersson  och Li Ringquist-Östman 

”Musik i Rosenträdgården” vid två tillfällen. Ett framträdande blev det också på 

Frimurarhemmets gård. 

 

 

 Lidingö Kids 
 

Lidingö Kids har drygt 15 medlemmar och är uppdelade i två grupper. Lidingö Kids Midi (åk 

2-3) och Lidingö Kids Maxi, (åk 4-). Lidingö Kids skulle ha medverkat i fyra gudstjänster i 

Breviks kyrka under 2020, men det blev endast en gång i januari och en gång i oktober. 

I början av februari medverkade kören på kördagen ”Sjung gospel” i Stockholm. Evenemanget 

anordnas av Gospelverkstaden. I mitten av februari framförde Lidingö Kids musikalen 

”Festen” tillsammans med körerna Crescendo och Grandioso. Musikalen var avslutningen på 

församlingens Dopfestival. 

Under hösten, fram till höstlovet, träffades körbarnen på tisdagarna.  

 

Lidingö Youth Choir 
 

Kören Lidingö Youth Choir har under året bestått av sex sångare, 14-16 år. 

Kören sjöng i gudstjänsten i Brevik i februari och vid en av friluftsgudstjänsterna i 

Rosenträdgården (Brevik) i september. 

 

Under hösten träffades kören för att sjunga på torsdagarna och deltog vid Ung gudstjänst i  

S:ta Annagården i oktober. 

 

Lidingö Gospel 

 
Lidingö Gospel skulle under året ha sjungit på fem gudstjänster. På grund av covid-19 blev det 

medverkan endast två gånger, i februari och oktober. 

I februari hade kören en kördag och fick träffa och jobba med sångpedagogen Berit Kullberg 

Söderholm. 

Under hösten kunde Lidingö Gospel till en början öva uppdelad i två grupper.  

Kören har under året haft 35 sångare. 
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Övrigt om musikverksamhet och volontärverksamheten i Breviks kyrka 

Då inga samlingar eller repetitioner har kunnat äga rum år 2020 valde församlingen att ge alla 

volontärer och körsångare en gåva i form av boken ”Lita på att det ljusnar” av pastor Tomas 

Sjödin för att upprätthålla kontakten och att ge våra engagerade sångare och volontärer 

möjlighet till fördjupning. 

 
Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka 
 
Församlingens huvudgudstjänst firas som regel i form av högmässa samtliga söndagar och 

kyrkliga helgdagar i Lidingö kyrka. Kyrkvärdarna har en aktiv roll i både gudstjänst och 

efterföljande kyrkkaffe, vilket oftast sker på kyrkbacken. Kyrkkaffet är av stor vikt, då det 

stärker gemenskapen hos den gudstjänstfirande församlingen.  

Vid nästan varje högmässa har musikinslaget varit tydligt, då en kör eller ensemble ur en av 

församlingens körer medverkat. Liksom tidigare år inleddes gudstjänstfirandet med en 

uppskattad och välbesökt mässa på nyårsdagen, med efterföljande nyårsbuffé på S:ta 

Annagården. Fram till april firades högmässa samtliga söndagar och kyrkliga helgdagar. 

Sedan dess har församlingen fått följa restriktioner om begränsat antal deltagare och ställa 

om gudstjänsterna till att spelas in, streamas och under sommarsäsongen fira gudstjänst 

utomhus i Äppelträdgården nedanför Kyrkallén. Dessa gudstjänster var mycket 

uppskattade och välbesökta. 

Även kyrkvärdarnas aktiva funktion har påverkats så att en kyrkvärd per gudstjänst har 

deltagit. Kontakten med kyrkvärdarna har fortsatt per e-post, brev och telefon. Under 2020 

fanns 10 kyrkvärdar i Lidingö kyrka.  

Ljusets gudstjänst, som är en minnesgudstjänst över avlidna, hålls en gång per månad och har 

en meditativ prägel där musiken och ljuständningen har stor betydelse. Från och med mars har 

denna gudstjänst inte kunnat firas. 

 

S:ta Anna arbetslag företog i februari en dagsutflykt, som bland annat innehöll en 

fantastisk guidning i Storkyrkan av Ulf Lindgren samt ett besök på Judiska muséet.  

 
Dopfestival 
 
I februari 2020 arrangerade församlingen Dopfestival i Lidingö kyrka och på 

S:ta Annagården. Under helgen 15-16 februari hade församlingen öppet hus och drop-in-

dop då fem personer döptes, dopfest med tårta, pyssel där man fick tillverka sitt eget 

dopbevis samt dekorera sitt dopljus. Det hölls också en utställning av dopklänningar. 

Barnen hade möjlighet att delta i en sångstund och utdelning av bibel till 5-åringar ägde 

rum under dagen.  

 

Festivalen avslutades med att prästen Lars Collmar tänkte högt kring dopet i Lidingö kyrka 

på söndagen efter högmässan. Volontärer, kyrkvärdar och korister ur Koralkören 

medverkade och solister sjöng i gudstjänsten. 
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Det sverigefinska gudstjänstlivet 
 
Under våren 2020 fick den sverigefinska bokcirkeln i Kyrkallén enbart möjlighet att mötas 

med fika och samtal två gånger under januari och februari. Tio respektive sex personer 

deltog i dessa sammanhang.  

 

Kontakten mellan präst och de som anmält intresse för Sverigefinsk verksamhet (ca 55 

personer ) har under pandemin skett genom brevutskick  och telefonsamtal. Vårens 

planerade gudstjänst på S:ta Annagården  med efterföljande lunch och bibelmåleri fick 

också ställas in. 

 

Till sommaren skickades boken ”Kaukana Shanghain valoista” av Heidi Uusimäki tilt  

bokcirkelns deltagare (ca. 13 personer).   

 

Under hösten 2020 bjöd den finskspråkiga prästen till promenadsamtal med 

trygghetsavstånd utgående från Kyrkallén. I september och oktober deltog en person per 

gång. Deltagarna kom med bil eller gående. I november och december bjöds istället till 

flerpartssamtal per telefon.  

 

Under advent fick de som anmält intresse för  sverigefinsk verksamhet ett adventsbrev med 

bland annat ”Årets vackraste julsångshäfte” hemskickat samt information om en 

förinspelad julbön på finska, på webben och på Radio Lidingö på  julafton kl.14.00.  

Samma solist och musiker som tidigare år medverkat vid den finska julbönen gjorde det 

även denna gång. Julsångshäftet fanns också att hämta i kyrkorna och på S:ta Annagården. 

Att julbönen kunde höras på radio var uppskattat. Samtidigt fanns där en saknad av att 

kunna fira jul i kyrkan, och en längtan att åter få mötas i den fysiska verkligheten 

 

 

Kyrklig närvaro på boenden för äldre 
 

Församlingen bedriver ett regelbundet gudstjänstliv vid Nilstorpsgården, Siggebogården, 

Baggebygård, Silverhöjden, Villa Agadir, Högsätra samt Ektorpsgården. Denna 

verksamhet fortgick under januari och februari men fick därefter avbrytas på grund av 

smittorisk och besöksstopp på grund av covid-19. Vid flera tillfällen sommartid och tidig 

höst har församlingens präster och musiker kunnat ha andakter och psalmsångsstunder 

utomhus vid boenden där sådana förutsättningar funnits. Besöksstopp och restriktioner har 

dock gjort att församlingens möjligheter till besök varit begränsade. Posters och 

information om församlingens radiosändningar, digitala gudstjänster och andakter har nått 

boendena. Präster har skrivit andakter och böner som verksamhetsansvarig på boendena 

hållit på plats.  

 

Sedan starten har Lidingö församling haft ett nära samarbete med Lidingö sjukhus, 

palliativa avdelningen. Sedan 2019 har en diakon regelbundet funnits på avdelningen en 

eftermiddag i veckan. När pandemin slog till var det inte längre möjligt att finnas där 
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fysiskt. Kontakt med patienter har skett på telefon liksom det nära arbetet med 

avdelningens kurator 

 

Musiken i Lidingö kyrka 

 
S:ta Anna barnkörer 
 
Fram till den 11 mars har verksamheten pågått som vanligt med en god anslutning till alla 

barnkörgrupper. Barnkörerna Piccolissimo, Piccolino och Crescendo, övade på tisdagar på 

S:ta Annagården. Grandioso har fortsatt att repetera på torsdagarna för att kunna samarbeta 

med ungdomskören. En pedagog och en präst är knutna till barnkörerna på tisdagar och 

bildar ett team tillsammans med musikern. Totalt har det varit omkring 70 barnkorister 

som träffats för att öva i S:ta Annagården varje vecka. Många har med sig sina föräldrar. 

   

Körerna Piccolino och Piccolissimo, som är körer för de yngsta barnen, har hunnit med att 

fira den sedvanliga ”pannkaksgudstjänsten”, först i Lidingö kyrka och sedan den 

efterföljande pannkaksmiddagen för hela familjen på S:ta Annagården. De äldre körbarnen 

sjöng på den första  ”Mässa med små och stora” som var inplanerad under våren i Lidingö 

kyrka.  

 

Körerna Crescendo och Grandioso medverkade tillsammans med Lidingö Kids Midi och 

Maxi på Musikalen ”Festen” som var en av de många programpunkter i dopfestivalen som 

ägde rum 15-16 februari i Lidingö kyrka, S:ta Annagården och Breviks kyrka. Musikalen 

hade förberetts bl.a. genom två kördagar i Breviks kyrka. 

 

Efter den 11 mars kunde inte barnkörerna ses fysiskt på grund av pandemin. ”Gudstjänst 

med små och stora” har då istället spelats in med enbart personalen och några få deltagare 

ur barnkörerna. Inspelningarna har lagts upp på församlingens hemsida. 

 

En minikörskonsert har spelats in med barnkörledare som har sjungit och spelat själva för 

de yngsta koristerna som fått sångerna via nätet. Barnkörerna som annars möts på 

tisdagarna har fått en bibelberättelse inläst av prästen och pedagogen. 

 

Körerna Grandioso, Kids Maxi och Lidingö Youth Choir samlades på S:ta Annagården i 

slutet av maj för en filmkväll där filmen ”The sound of Music” spelades.  

 

Under hösten har körerna börjat terminen som vanligt dock indelat i fyra grupper med färre 

barn på tisdagar och två grupper på torsdagar. Detta har pågått fram till den 3 november. 

Efter detta har samtliga tisdagsrepetitioner ställts in. Körerna som repeterar på torsdagar 

har fortsatt fram till den 12 november. Sedan har också dessa fått ställas in. 

 

En gudstjänst har kunnat firas på S:ta Annagården med en begränsad församling, där några 

i personalen har gestaltat S:t Göran och Draken med närvaro av en levande häst. Vid detta 
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tillfälle medverkade de äldsta sångarna i barnkörerna. 

 

Gudstjänsten på första söndagen i Advent var streamad och hade enbart en enda 

barnkörmedlem som medverkade. Varken luciakonserterna eller julspelet har kunnat 

framföras. Körledare har däremot spelat in en karaokevideo med lucia och julsånger som 

koristerna har fått via internet.  

 

Körerna för de yngre åldersgrupperna, Piccolissimo och Piccolino, har cirka 20 

körmedlemmar. De äldre barnen, vilka har sångare i körerna Crescendo och Grandioso, har 

inte riktigt nått målet för antalet körmedlemmar. De har i snitt haft 6-8 körsångare vardera 

per kör. 

 

 

Lidingö kyrkas motettkör 
 

Lidingö motettkör hade under 2020 glädjen att hinna genomföra två konserter innan 

samhället stängde ner. Först framfördes konserten” Klezmer under valven”  den 25 januari  

i en fullsatt Lidingö kyrka i samarbete med Stalhammer Klezmer Classic Trio. Flera 

korister medverkade som solister. Därefter hölls konsert den  1 februari i Adolf Fredriks 

kyrka med delar ur samma program då kören var inbjuden att medverka i JUBILATE, 

Kyrkosångsförbundets högtidskonsert.  

 

Ett vanligt år medverkar Lidingö Motettkör vid åtskilliga gudstjänster i Lidingö kyrka, 

både i mindre ensembler och i helkör. Solister som skulle medverkat i körens inplanerade 

konserter och projekt fick istället medverka i församlingens streamade gudstjänster. En del 

av verksamheten har kunnat ombokas till nästa år. 

 

Kören har under hela perioden med covid-19 hållit igång sina repetitioner på zoom eller i 

mindre grupper under perioder när det har varit tillåtet. Alla sångare övar också själva 

hemma till stämfiler som körledaren lägger upp på Google-drive. 

 

Lidingö Motettkör har under året sammanställt tre olika virtuella körfiler. Varje korist har 

spelat in sig själv hemifrån och sedan har de enskilda koristernas filmer digitalt 

sammanställts till en stor kör.  

 

Motettkören hade under året 37 medlemmar. 

 

 

Våghalsarna 
 

Våghalsarna är en Alla-kan-sjunga-kör. I Kyrksam finns 68 registrerade medlemmar men 

registrering är frivillig och verksamheten är öppen. 
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Ett vanligt år medverkar Våghalsarna vid flera gudstjänster samt gör minst två konserter. 

Sedan den 10 mars har repetitionerna på grund av pandemin skett inom en sluten 

facebookgrupp vid namn Våghalsarna, Lidingö församling. 58 körmedlemmar har anslutit 

sig till facebookgruppen. Där lägger körledaren upp sångövningar varje vecka och någon 

gång per månad är det Facebook live på ordinarie övningstid tisdag kl. 19. 

 

Vårterminen ägnades bl.a. åt att förbereda Maria Hulthéns Pilgrimsmässa ”Stenens 

Lovsång”. Konserten fick dock skjutas på framtiden på grund av pandemin. En 

diakonisassistent i församlingen har genomfört en mindre pilgrimsvandring med några 

körmedlemmar. Fler vandringar var planerade, men fick pausas på grund av utökade 

restriktioner. Under höstterminen förbereddes ett singalong evenemang med engelska 

julcarols. Tillställningen genomfördes digitalt den 15 december med några solister på plats 

i Lidingö kyrka. Körmedlemmarna medverkade hemifrån med öppna fönster.   

Våghalsarna leds av en kyrkomusiker och diakoniassistent i samarbete 

 

Lidingö kyrkokör 
 
Året började med J.S. Bachs Juloratorium, kantaterna 4-6, den 5 januari i Breviks kyrka 

och den 6 januari i Saltsjöbadens kyrka. Konserterna var ett samarbete med Saltsjöbadens 

kyrkokör. Den 9 januari  gjorde en kyrkomusiker i församlingen en genomsjungning av 

sopranstämman och veckan därefter började de ordinarie repetitionerna. De övningsglada 

koristerna repeterade på torsdagar mellan 18.30 och 21.00, men ofta började 

stämrepetitioner redan kl. 17.30. 

 

I början av året sjöng Lidingö kyrkokör i ensembler på gudstjänster i Lidingö kyrka. Det 

fina och välordnade notbiblioteket är till stor hjälp när det gäller att hitta sånger som passar 

till söndagens texter. Uruppförandet av Magnus Båges ”Må kärleken” (som tillägnats 

Lidingö kyrkas körer) planerades till den 22 mars, men fick ställas in med en dryg veckas 

varsel. Inför uruppförandet tog kören hjälp av sångerskan Lisa Carlioth som hade en halv 

kördag med sopranstämman. 

  

Veckan efter påsk började kören att repetera via Zoom och har därefter inte behövt ställa 

in. Kören har även haft god hjälp av stämövningsfiler av olika slag från bl.a. ScorX och 

Cyberbass samt inspelningar på Spotify. Körledaren har även spelat in 

uppsjungningsövningar med en kyrkomusiker i församlingen och gjort egna stämfiler. 

 

Höstterminen startade den 3 september via Zoom. Kören hade en utomhusrepetition i 

Äppelträdgården den 10 september. Ett samarbete mellan kören och församlingens diakoni 

i syfte att värva volontärer var det planerade framförandet av L-E Larssons Förklädd Gud 

den 20 september. På grund av pandemin så gjorde kören en video där kören filmades i 

Äppelträdgården den 27 september. Sången spelades in med koristernas mobiltelefoner 

hemifrån och sattes sedan ihop med videon. När restriktionerna sedan lättade så övade 

kören med deltagare ur ålderskategorierna 70- och 70+ var för sig och sedan tillsammans.  
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Ett coronaanpassat Mozarts Requiem skulle framföras på Alla själars dag i Breviks kyrka 

men ställdes in tre dagar innan framförandet. Kören fortsatte att öva via Zoom och spelade 

in två sånger hemifrån till två ”luckor” på musikkryssadventskalendern. Terminen 

avslutades med en fest via Zoom för körmedlemmarna. Längtan efter att få sjunga som 

vanligt är mycket stor. Under höstterminen har kören haft 39 medlemmar.  
 

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. Kören är öppen för alla. I år hann kören endast 

medverka vid två gudstjänster. Kontakt med koristerna har hållits via e-post och telefon. 

 

Övrig musikverksamhet 
 
Orgelserien 

 

Orgelkonserterna har kunnat fortsätta under pandemin men de spelades in och sändes via 

webben och på Radio Lidingö från och med maj månad. April månads konsert ställdes in. 

Det har varit individuella teman för varje konsert. Kyndelsmässonsdagens konsert hade 

anknytning till dagen genom Rembrandts målning Simeon i templet och dikten 

Kyndelsmäss av Brodsky. På internationella kvinnodagen spelade en av församlingens 

organister in ett program med endast kvinnliga kompositörer. I maj gjordes en 

konstkonsert där två ungdomar målade de intryck de fick under konserten. Under hösten 

var det treenighetstema och allhelgonatema. Under året gästades orgelserien av två externa 

organister, Bengt Tribukait på trettondedag jul och Ralph Gustafsson i oktober.  

 

 

Kyrkliga handlingar 
 

Med kyrkliga handlingar avses dop-, konfirmation-, vigsel- och begravningsgudstjänster. 

Traditionen att fira de stora tilldragelserna i livet med dessa gudstjänster i Svenska kyrkans 

tradition är stark i församlingen.  

 

Tyvärr har året med pandemi inneburit att färre familjer har låtit döpa sina barn, dels på 

grund av egen befogad rädsla för att sprida smitta eller bli smittade, dels på grund av de 

restriktioner som gällt under året, vilket begränsat antalet deltagare på dessa gudstjänster. 

Restriktionerna har också föreskrivit olika försiktighetsmått (ett av flera exempel är att 

hålla avstånd) som behövt vidtas i gudstjänsterna för att minska smittspridningen.  

 

Även de viktiga samtalen inför dop, vigslar och begravningar har behövt ske på annat sätt 

än normalt, företrädesvis genom telefon, digital uppkoppling, samtal utomhus under den 

varmare årstiden eller samtal på avstånd i ett stort rum. 
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När det gäller begravningar har det varit extra kännbart, när det gäller att behöva begränsa 

antalet deltagare för att få ta farväl. Detta har inneburit att flera har låtit kremera sina 

anhöriga och sedan låtit stoftet vänta på begravningsgudstjänst (längst ett år) genom s.k. 

akt med urna. Detta gör också att sorgearbetet på ett olyckligt sätt drar ut på tiden när man 

inte får det viktiga avskedet strax efter dödsfallet. 

 

Trots restriktionerna till följd av covid-19 har både personal och våra gudstjänstbesökare 

visat en mycket stor förståelse för rådande läge och visat en vilja och förmåga att hitta 

rimliga lösningar i de praktiska och pastorala utförandena. 

 

När det gäller konfirmation så har konfirmationsgudstjänsterna glädjande nog kunnat 

genomföras men på ett annat sätt på grund av rådande förhållande under pandemin. 

Konfirmationerna har sänts digitalt eller delats upp i flera gudstjänster. Detta går att läsa 

mer om under rubriken ”Konfirmation”.  

 

 

 
Församlingsgemensam musikverksamhet 

 
Orgelelever  
 

Lidingö församlings orgelskola fortsätter att bedriva sin verksamhet enligt den läroplan 

som togs fram under sommaren 2013. Skolan har plats för åtta 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. 

  

Eleverna har lektion cirka 28 gånger per läsår. De medverkar i gudstjänster, deltar i 

orgelutflykten, ska gå på två orgelkonserter i församlingens regi samt medverka vid en 

elevkonsert eller annan konsert (t.ex. Minikör- eller Barnkörskonserter). De elever som 

spelar i Lidingö kyrka medverkar alltid vid Barnens julbön på julafton. De elever, som nått 

en viss nivå, blir erbjudna att gå en förberedande kantorsutbildning på Stora Sköndal under 

tre veckor på sommaren.  

 

Allt detta har inte kunnat genomföras detta år. Lektionerna har ställts in fr.om. vecka 12. 

Den sedvanliga orgelelevskonserten har spelats in med en elev i taget och lagts upp på 

församlingens hemsida. Barnen hade förberetts genom några extra lektioner i anslutning 

till inspelningen. Eleverna har inte åkt till något sommarläger men en elev har använt sitt 

stipendium för enskild orgellektion. 
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Orgelskolan har under våren haft tio elever och sju när hösten började. Några barn står i kö 

till orgelskolan. Hösten började med att tre elever slutade spela. Lektionerna började som 

vanligt men under vecka 48 ställdes allt in igen. En enstaka elev hade lektion via webben. 

 

Budgeten för orgelelever har inte kunnat användas enligt uppställda mål. Några 

undervisningsböcker har köpts in och en elev har utnyttjat sitt stipendium. En digitalorgel 

för övning har köpts in. 

 

Instrument 
 

Inköp av en digital orgel samt ett digitalt piano har gjorts. Dessa har använts vid 

gudstjänster och kyrkliga handlingar utomhus. Den digitala orgeln kommer användas av 

elever framöver. Flyglar och pianon har stämts kontinuerligt och även orglarna har fått sitt 

årliga underhåll. De flesta instrumenten är i gott skick. Digitala pianon används mest vid 

körövningar på grund av att det ger bättre arbetsställning. 

 
Sommarkvällskonserter 
 
Sommarkonserterna spelades in på video och sändes på församlingens webbplats och på 

Radio Lidingö. På grund av extra kostnader för inspelning och frånvaro av biljettintäkter så 

blev konserterna endast fyra till antalet. Den första konserten gjordes av församlingens 

kyrkomusikerkollegium, Collegium Musicum. Antalet besökare per konsert översteg 2000, 

men de flesta såg inte på hela konserterna.  

 

 
 

Undervisning 

 
Lidingö församling vill med sin undervisning erbjuda människor i alla åldrar samtal i 

grupp om livserfarenhet och livsfrågor utifrån en kristen tro. 

 
Barn- och Ungdomsverksamhet 

 

För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid, samt 

en tjänst på 60 % för Öppna förskolan. En stor del av församlingens barn- och 

ungdomsgrupper leds av unga ledare, som i sin tur är handledda av den anställda 

personalen. 
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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 cirka 30 varje söndag. Antalet barn 

beror på vilka andra grupper som är kopplade till just den söndagens gudstjänst. Då våren 

2020 startade var två anställda pedagoger samt två erfarna ungdomsledare  kopplade till 

söndagsskolan. Den pedagogiska miljön i församlingssalen har fortsatt att förbättras under 

hela 2020.  

 

När pandemin startade och den fysiska gudstjänsten stängdes ner så övergick medarbetarna 

i Breviks kyrka till att spela in en digital söndagsskola. Detta gjordes under hela våren. 

Efter sommaren kunde söndagsskola återgå till sin vanliga form under den period som 

gudstjänsterna fick firas utomhus och under oktober även inomhus. Under denna period 

var det ett par barn varje vecka som deltog i söndagsskolan. När det så var dags att stänga 

ner den fysiska gudstjänsten igen tyckte den ansvariga pedagogen att det var för mycket 

arbete med att spela in en separat söndagsskola så som gjorts under våren. Därför bestämde 

Breviks arbetslag sig för att lyfta in barnperspektivet ett par minuter i de streamade 

gudstjänsterna från Brevik. Resultatet har kort och gott valts att kallas för ”Barnens 

minuter”. Under dessa minuter får de anställda på plats möjlighet att förklara och 

tillgängliggöra svåra begrepp som dyker upp i gudstjänsten, fundera lite extra på 

söndagens tema och kanske tipsa om pyssel som finns att söka upp på församlingens 

hemsida 

 

Öppna förskolan 
 
Öppna förskolan är en drop-in-mötesplats för barn i åldrarna 0-3 år och deras föräldrar. 

Verksamheten bedrivs normalt kl. 9:30 -15:00 måndag, tisdag, torsdag och mellan kl. 

12:00-15:00 på onsdagar. 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 annan pedagogisk omsorg. Öppna förskolan är den enda mötesplats för 

föräldrar till riktigt små barn i Lidingö församling, vid sidan om dopgudstjänsterna. Målet 

för Öppna förskolan är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till 

kyrkotillhöriga som inte har en personlig relation till församlingen. 

 

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 musiker är knuten till Öppna förskolan en dag i veckan och leder då sång- och rytmik 

för barn och föräldrar. Under knattegudstjänsterna som återkommer varje månad är en 

musiker och en präst knutna till Öppna förskolan.  
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De andra tre dagarna då Öppna förskolan har öppet leder pedagogen sång- och 

musikstunder med barn och föräldrar med lite olika teman som saga, sång, rytmik. 

 

Under 2020 blev inget som det har brukat vara. Öppna förskolan stängde för besökare 16 

mars 2020 och fick öppna igen med restriktioner den 7 september. Öppna förskolan fick 

stänga igen den 2 november 2020 och har hållit stängt sedan dess. Knattegudstjänsterna 

blev inställda från mars till december. 

 

Ansvarig pedagog har hållit kontakt med föräldrar genom Öppna Förskolans 

Facebooksida. Musikern knuten till Öppna förskolan har spelat in tre sångstunder under 

vårterminen och lagt upp på Öppna förskolans Facebooksida. 

 

Pedagogen och musikerna spelade in fyra adventssångstunder under december som lades 

ut på Öppna Förskolans Facebooksida. Under adventstiden tändes stora ljus i papper varje 

söndag i fönstren som vetter ut mot Kapellbacken som kunde beskådas utifrån. Pedagogen 

har under tiden Öppen förskola varit stängd arbetat med barnens minuter i de streamade 

gudstjänsterna, hållit telefonkontakt med församlingsbor samt gjort viktiga insatser inom 

diakonin. 

 

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 2020. Pedagog, präst, och ungdomsledare fanns med i 

verksamheten för pyssel, mellanmål och samtal. För de mindre barnen erbjöds 

bibelstunder, 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. 

 

 

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 ledarutbildning 

med ungdomarnas utveckling som syfte. De olika verksamheterna har varit samlade till 

torsdagskvällar, oftast på S:ta Annagården fram till mars månad då församlingen på grund 

av covid-19, antingen behövde ställa in eller att bedriva verksamheter via Zoom, via 

instagramkontot Ungpaon (Ung på ön), samt via Facebook och andra sociala nätverk. 

 

Gruppverksamhet och gudstjänstliv 
 
SKUM (Svenska Kyrkans Unga Möten) är en öppen verksamhet för ungdomar från cirka 
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16 år. SKUM håller till i Storstugan på S:ta Annagården. Under 2020 har det sett 

annorlunda ut. I början av året så samlades deltagarna som vanligt och det kom ungefär 

samma grupp av ungdomar ca 10-15 deltatagare varje vecka. I början av året sammanföll 

SKUM med ledarutbildningen och den dagen ökade antalet deltagare i SKUM till ca 25 

personer.   

 

På grund av pandemin ställdes SKUM in men kom igång igen den 26 mars via Zoom. Det 

har varit 4-5 deltagare som närvarat varje gång via Zoom. 

 

Under 2020 har Ung mässa firats en torsdagskväll i månaden i S:ta Annagårdens lokaler 

fram till mars 2020. Besökarna utgjordes av en blandning av gudstjänstfirare från SKUM, 

ledarutbildningen som deltog i förberedelserna av mässan samt konfirmander som samlar 

på sig obligatoriska gudstjänstbesök i konfirmandundervisningen. Ung mässa har haft ca 

25-35 besökare per tillfälle fram till mars 2020.  

 

SKUM-Brevik 
 
I barnkonsekvensanalysen som gjordes till arbetet med församlingsinstruktionen kunde 

man konstatera att det saknades verksamheter för ungdomar på den södra delen av Lidingö. 

Det är för krångligt att ta sig till S:ta Annagården på torsdagar om man bor i Brevik, 

Käppala och Gåshaga. Därför planerades att kunna starta upp en verksamhet likt den redan 

befintliga SKUM på S:ta Annagården också i Breviks kyrka.  

 

Under hösten 2020 startades ungdomsverksamheten i Brevik. Det fanns en grupp 

konfirmander som träffades där på onsdagar. Det är bra att börja bygga en ny 

ungdomsverksamhet på en grupp som redan finns. Tanken var att dessa konfirmander i sin 

tur skulle sprida intresset och vetskapen om SKUM-Brevik till andra ungdomar. Detta 

fungerade bra och verksamheten hade mellan 2 och 13 deltagare varje vecka fram till 

höstlovet då de nya restriktionerna kom att allmänna sammankomster fick ha enbart 8 

deltagare. 

 

SKUM i Brevik och SKUM S:ta Anna har haft gemensamma digitala träffar under de 

perioder år 2020 då restriktioner gjort fysiska träffar omöjliga att genomföra. 

 
 

Ledarutbildning 
 

Under hösten 2020 avslutades den ledarutbildning som erbjudits för dem som konfirmerats 

2019 (11 månader senare) på grund av covid-19. Det var 18 blivande unga ledare som 

började sin utbildning och samma 18 diplomerades i slutet av september 2020. Med stor 

glädje och stolthet lyckades ledarteamet behålla dem alla. 

Ledarutbildningen påbörjades av en präst och en vikarierande pedagog i början av året. 

Därefter anställdes ytterligare en pedagog (efter en tidigare anställd som slutat) från och 
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med februari 2020. Till sommaren 2020, slutade prästen och teamet bestod då av de två 

pedagogerna.  

Från november 2020 blev teamet fullt igen då en ny präst rekryterats. I oktober 2020 

anmälde sig ca 40 nya ungdomar till utbildningen. Från oktober till november 2020 

bedrevs zoomundervisning, lekar, samtal, filmvisning och tävlingar för dem.   

Ledarutbildningen förbereder ungdomarna att engagera sig både i konfirmandgrupper och i 

församlingens barngrupper. Teamet har utvecklat en pedagogisk trappa kring hur våra 

ledare ska få lov att utvecklas och lära sig efter hand, samt att församlingen får behålla 

dem i mer än enbart ett år.  

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 ledare ansvar efter 

mognad och i förlängningen kanske hjälpa till som extrapedagog. Lidingö församling har 

för närvarande omkring 40 registrerade aktiva unga ledare, som har en gedigen kompetens 

och gör en viktig insats i olika grupper. 

 

 

Ung konst 2020 
  

Sedan 1990 har församlingen, i samarbete med Rädda Barnen, Lidingö stad, bildlärarna i 

grundskolan och alla elever i åk 9, varje år genomfört ett stort konstprojekt. Projektet syftar 

till att låta ungdomarna uttrycka sig på lika villkor, och i ett seriöst forum. År 2020 deltog 

10 skolor/resursenheter, och 546 elever, i projektet. Samtliga deltagande skolklasser fick 

vid minst ett tillfälle besök av Lidingö församling och Rädda barnen, för att lära känna 

projektet, arbeta med existentiella frågor knutna till temat, och reflektera över 

barnkonventionen. Årets tema var ”mod” och projektledare var en av församlingens 

diakoniassistenter. 

År 2020 omöjliggjorde restriktionerna i samband med coronapandemin den fysiska 

konstutställning i S:ta Annagården som arbetet brukar utmynna i. Istället lät församlingen 

bygga en hemsida, och alla konstverken fotograferades. Utställningen, och försäljningen 

till förmån för Rädda barnen, ägde sedan rum digitalt mellan maj och september. 

 

 

Konfirmandverksamhet 
 

Lidingö församling har en god och upparbetad konfirmand- och ungdomsledarverksamhet 

som är omtalad i Stockholms stift. 

 

Konfirmandlägren i församlingen leds av präst, pedagog samt en extrapedagog. Ett antal 

ungdomsledare är också med i ledarteamen på lägren. Rätt bemanning är en förutsättning 
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för lägrens genomförande både med hänsyn till hur många deltagare som kan rymmas på 

respektive läger, rätt kompetens men också i fråga om säkerhet, stöd till konfirmanderna, 

genomförande av lägrens aktiviteter, arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga regleringar 

m.m. 

 

I Lidingö församling har ungdomsledarna en viktig roll på lägren som förebilder för 

konfirmanderna i nästan motsvarande ålder som de själva, men också för lägrens praktiska 

genomförande. Att knyta ungdomsledarna till konfirmandgrupper och andra aktiviteter gör 

också att dessa får starkare band till kyrkan. 

 

Efter att församlingen valt att ansluta sig till stiftets projekt Klimatresan så beslutades att 

församlingen skulle minska sina flygresor och klimatkompensera om någon flygresa skulle 

alls skulle ske. Resultatet blev att Lidingö församling kom att erbjuda sex olika 

konfirmationsalternativ för 2020 helt utan flygresor. Två av lägren var tågresor till Rom 

samt ett nytt sommarlägersalternativ till Gotland.  

 

Satsningen föll väl ut och det var fler än vanligt som anmälde sig till konfirmation i 

Lidingö församlings regi. Det var så många att församlingen fick lov att utöka alternativet 

Gotland med 15 extra platser och starta upp ytterligare ett alternativ till påsklovet som 

valdes att kallas Express.  

 

I början av 2020 fanns alltså följande alternativ: 

Åre – en skidresa på sportlovet 

Malta – resa med flyg på påsklovet 

Express – dagläger på Lidingö under påsklovet 

Rom 1&2 – två grupper med tågresa ner till Rom 

Marielund – Sommarläger på Ekerö 

Gotland – Sommarläger på Gotland  

 
Åre sportlov 
 
Konfirmandlägret i Åre startade med undervisning hemma redan i december 2019. 

Konfirmationsalternativet Åre fick inte lika många deltagare som vanligt. För att kunna 

genomföra lägeralternativet, bestämde församlingen sig för att hålla ett ungdomsläger i Åre 

parallellt med konfirmandlägret. Kostnaderna för gård och buss kunde på så sätt delas lika 

mellan de båda lägren. 

 

Därefter utbröt pandemin covid-19 och samtliga konfirmandalternativ fick göras om. För 

Åregruppens del medförde det att den slutliga undervisningen efter sportlovslägret fick 

flyttas fram till augusti och september då konfirmationen också kunde genomföras under 

smittsäkra former. 
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Malta-Höstlovsträffen 
 
Lägret till Malta ställdes in. Istället flyttades konfirmationsundervisningen till hösten 2020. 

Konfirmanderna träffades då på S:ta Annagården under höstlovet och konfirmanderna 

konfirmerades i början av november. Konfirmationen skedde i vanlig ordning i Breviks 

kyrka men streamades för anhöriga via Facebook.   

 

Express  
 
Lägret fick ställas in, men deltagarna fick välja om de ville vara med på sommarlägret på 

Marielund eller konfirmeras i en ny veckoläsningsgrupp under hösten. Ungefär hälften av 

deltagarna valde att gå över till Marielundslägret och hälften valde att gå över till den nya 

höstgruppen som fick namnet Höstkonfa. Någon valde att hoppa av helt och hållet.  

 

Gotland sommar – Pilgrimslägret.  
 
När alternativet Gotland sommar fick ställas in gjordes lägret om till ett hemmaläger med 

pilgrimstema. I stället för att upptäcka ön Gotland så fick gruppen uppleva vår egen Ö 

Lidingö. Konfirmandgruppen pilgrimsvandrade under en vecka. Under tre dygn höll 

konfirmandlägret till på konferensgården Skogshem och Wijk. Konfirmationen skedde i 

vanlig ordning i Breviks kyrka men streamades för anhöriga via Facebook.   

 
Marielund 
 
Det enda alternativ som gick att genomföra enligt plan var lägret på Marielunds lägergård. 

För att kunna arbeta i mindre grupper under lägret och göra arbetsmiljön mindre sårbar om 

någon skulle bli sjuk under eller inför lägret, valde man att utöka med mer personal d.v.s. 

en extra pedagog och fyra extra ungdomsledare. Detta visade sig vara bra då en av 

ungdomsledarna bröt armen precis innan lägerstart och inte kunde vara med, samt att alla 

ledare kände sig trygga med att kunna stanna hemma vid minsta förkylningssymtom utan 

att underminera ledarteamet.  

 

I ledarteamet ingick det från början 14 personer (inklusive musiker). Ingen smittspridning 

skedde under lägret vad som är bekant och konfirmationsgudstjänsten delades upp i tre 

olika gudstjänster där varje konfirmand fick ha tre anhöriga i kyrkan. Vid detta tillfälle 

gällde restriktioner med max 50 personer i ett rum samtidigt. 

 
Italien 1 & 2 blev den nya gruppen ”Höstkonfa”. 
  
2020 var det dubbelt så många som sökte sig till det sedan tidigare populära Rom- 

alternativet. 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. Under det nya namnet Höstkonfa 

blev konfirmanderna på grund av pandemin istället erbjudna att genomföra sin 

konfirmation under hösten i en veckoläsningsgrupp med läger på Skogshem & Wijk under 

höstlovet och en streamad konfirmationsgudstjänst. Höstkonfagruppen bestod förutom av 

deltagare från lägren som skulle ha åkt till Rom, av konfirmander från gruppen Express 
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och en konfirmand som inte fått plats på något alternativ i sin församling. 

 

Enbart konfirmandlägret till Marielund kunde alltså genomföras enligt plan. Övriga 

konfirmandläger fick ändra tidpunkt eller upplägg för genomförandet. Detta gjorde att 

några konfirmander valde att hoppa av konfirmationsundervisningen i församlingens regi.   

 

Trots detta har under året med pandemi det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att 

konfirmeras fortsatt att ge resultat då antalet konfirmerade ungdomar ungefärligt motsvarar 

vad som ursprungligen planerades innan ansökningsförfarandet inleddes. Statistiken visar 

att det var 492 kyrkotillhöriga som är födda 2005 på Lidingö. Av dem konfirmerades totalt 

277. Det motsvarar drygt 56 %. Målet är att minst 50 % av de kyrkotillhöriga/antecknade 

ungdomarna ska konfirmeras. Detta gjordes även i år vilket är fantastiskt trots rådande 

pandemi. Därtill konfirmerades 3 personer som var födda 2004. 

 

Vid en jämförelse med uppgifter från Stockholms stift konfirmerades 2019  ca. 18 % av 

alla 15 åringar i stiftet. Denna siffra kan jämföras med siffran för Lidingö där 58 % av 

ungdomarna konfirmerades 2019 och 56 % av ungdomarna 2020. En förklaring är att det 

finns en fin tradition av konfirmandverksamhet på Lidingö. 

 

94 av personerna födda 2005 konfirmerades i Lidingö församlings egen regi, det vill säga 

ca. 34 % av de konfirmerade ungdomarna gjorde det i församlingens egen regi. Målet, att 

30 % av de som konfirmeras under året ska konfirmeras i Lidingö församlings egen 

konfirmandverksamhet, har därmed uppnåtts. Trots att några ungdomar av dem som 

anmälde sig hoppade av då lägrens utformning och tidpunkterna för konfirmandlägren 

ändrades, har målet på 30 % uppnåtts. Detta trots rådande pandemi! 

 

Utredningar har visat att ett stort och brett arbete med barn och unga är grunden för en 

framtida kyrka, vilket gör att de satsningar som har gjorts på konfirmation i Lidingö 

församling är mycket glädjande och en fin grund för en kyrka i framtiden. 

 

Församlingen är noga med att ge utförlig information om olika konfirmationsalternativ 

som finns att välja mellan och med att bjuda in konfirmerade till ungdomsverksamhet och 

ledarutbildning. Många lidingöungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger, med en 

annan arrangör än Lidingö församling. För att intressera ungdomarna för fortsatta 

aktiviteter i sin hemförsamling hålls kontakt med konfirmanderna som väljer att 

konfirmeras hos andra arrangörer än församlingen. 

 

Vid anmälningstidpunkten 2020 inför 2021 års konfirmation tog platserna slut på mindre 

än 10 minuter, och församlingens system för anmälningar kollapsade. Inför nästa år behövs 

ett nytt anmälningssystem. Inför 2019 blev konfirmandalternativen kostnadsfria i 

församlingen, vilket skulle kunna vara en del av det glädjande stora intresset för 

konfirmation. 
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Vuxenverksamhet 

 
Retreater 
 
Församlingen hann med en retreat innan restriktionerna gällande pandemin trädde i kraft. 

Den ägde rum i Breviks kyrka med en präst, en diakon och en volontär. Retreaten innehöll 

bland annat avspänning/meditation, bön, möjlighet till enskilt samtal, möjlighet att boka in 

klassisk massage och mässa.15 personer deltog. 

 

 

Lidingö församling på Radio Lidingö 
 

Under den tidiga våren började församlingen sända programmet ”Tankar och musik på 

Radio Lidingö 97,8” på fredagar kl. 11.00. Idén med programmet är att med tydlig kristen 

profil vara lättillgänglig med varierad musik och erbjuda fördjupning i det kristna 

budskapet samt informera om församlingen. Programmet är en friare form av förkunnelse 

med en andakt som avslutning. Musiken är hämtad från inspelad musik av externa musiker 

och lokalt inspelade stycken i våra kyrkor. 

 

Syftet med radiosändningarna är som alltid att göra Jesus Kristus sedd, känd och älskad 

genom att väva samman olika musikstilar med vårt budskap. Vi har också sänt konserter 

som spelats in i kyrkorna på Radio Lidingö och under julen sändes extra gudstjänster och 

andakter utöver den timme vi har till förfogande på fredagar. 

 

 

Bokcirkel 
 

Hösten 2020 startades en bokcirkel där deltagarna läser boken ”Mina drömmars stad” av P 

A Fogelström. Bokcirkeln hålls på Facebook med ca 20 deltagare. 

 

 

 

Diakoni 

 
Målet med Lidingö församlings diakonala verksamhet är att i handling och möten gestalta 

Guds kärlek så att den upprättar människan och skapelsen. 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 dem 

som hamnat i en utsatt livssituation, samt stödja och uppmuntra människor till att, med 

egen kraft, försöka ändra sin situation. 
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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 väl etablerad 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 och har cirka 30 besökare varje måndag. I början 

av 2020 utökades Kaffestugans verksamhet med erbjudande om lättare lunch, och antalet 

besökare steg. I mitten av mars fick Kaffestugan stänga på grund av restriktionerna i 

samband med pandemin. 

 

Soppa och Gemenskap på onsdagar i Brevik är en lunchgemenskap som avslutas med en 

kort andakt, ett musikstycke eller poesiläsning. Ett antal av besökarna är själva med och 

bidrar till programmet.  Till Soppa och Gemenskap kom våren 2020 närmare 30 personer 

en gång i veckan. Denna verksamhet fick vid mitten av mars ändra form i samband med 

pandemins utbrott då nya restriktioner avrådde från träffar i grupp. Istället för att bjuda in 

till sopplunch i Breviks kyrka har därefter kassar körts ut till de olika deltagarna en gång i 

månaden. Varje kasse har genom deltagarnas och volontärers medverkan innehållit en 

hemlagad soppa, någonting hembakat, en dikt samt en vykortshälsning.  

 

Stickcafé med eftertanke startade hösten 2014 och har fortsatt i S:ta Annagården under 

2020. 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 20 minuter. Verksamheten leds av en diakon. De 

flesta deltagarna kommer regelbundet medan vissa endast deltar vid enstaka tillfällen. 

Stickcaféet hann träffas i början av året innan  pandemin  bröt ut, och  några gånger i 

början av  terminen, då smittoläget  gjorde det möjligt. 

 

Varannan tisdagseftermiddag under terminerna hålls Au pair-café. För deltagarna har detta 

varit en träffpunkt i en ny och ofta främmande miljö. För några har Au pair-cafét  fungerat 

som en inkörsport till andra aktiviteter som församlingen anordnar. Vissa av deltagarna har 

även börjat hjälpa till som volontärer. I samband med pandemins utbrott vid mitten av 

mars 2020 återvände nästintill samtliga av deltagarna till sina hemländer och då 

restriktioner avrådde gruppträffar ställdes cafét in. Kontakt har hållits med de få 

kvarvarande au-pairerna genom enskilda möten.  

 

Gubbröra, är ett frukostmöte med män som målgrupp. Sammankomsterna startade hösten 

2015 och har fortsatt varit uppskattade. Gruppens ledare är kyrkoherden i församlingen 

med hjälp av en volontär. Tre gånger i halvåret bjuds till frukost med gubbröra, lagad av 
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kyrkoherden. Därefter följer ett föredrag eller samtal. Gubbröran har varit inställd under 

pandemin. 

 

Språkcafé anordnas varje måndag i Ansgarskyrkan med hjälp av ett antal engagerade 

ideella medarbetare. Under hösten 2019 tog en av Lidingö församlings diakoniassistenter 

över huvudansvaret för denna verksamhet, som vill möjliggöra möten mellan nyss 

hitkomna och etablerade svenskar och ha språkträning i fokus. I samband med pandemin 

ställde Ansgarskyrkan in samtliga verksamheter i sina lokaler. 

 

 
Fester och event 
 

Till församlingens diakonala arbete för gemenskap, livstolkning och meningsfulla 

sammanhang, hör fester och event såsom Buljongserveringen under Alla helgons dag, 

Adventspyssel, Julfirande och Grötfest under julhelgerna och Grillkvällar på sommaren. 

Även diakonala utflykter och pilgrimsvandringar kan räknas hit. 

 

Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons dag, fick ställas in på grund av 

pandemin. Det församlingen kunde göra var att se till att det fanns gravljus till försäljning 

för de som inte hade tagit med egna gravljus. Medarbetare i församlingen placerade ut 

plastlådor innehållande ljus, swishnummer och handsprit på fem olika strategiska platser 

på kyrkogården. Dessa lådor kunde sedan fyllas på med nya ljus och därmed minimera 

trängsel. 

 

Pysselkvällen på S:ta Annagården i samband med första advent, som vanligen drar ett stort 

antal besökare, kunde inte genomföras under 2020. Som en liten kompensation fick 

församlingsborna inspiration till julpyssel via församlingsbladet och hemsidan. För den 

som inte hade möjlighet att själv skriva ut ritningar och instruktioner, fanns möjlighet att få 

dessa hemskickade per post. 

 

Församlingens tidigare Julfirande tillsammans med Ansgarskyrkan och Lidingö stad kunde 

år 2020 inte bli av på grund av pandemin och de rådande restriktionerna kring social 

distansering. Att få möjlighet att dela en gemensam måltid under julhelgen är viktigt, vilket 

gjorde det kännbart, när det inte gick. Dock kunde församlingen med glädje ta emot ett 

erbjudande från Skogshem och Wijk, vilka erbjöd sig att skänka färdigpackade jultallrikar 

från sitt julbord, samt även ett stort antal julklappar. Den 23 december kunde diakonin 

samt volontärer köra ut detta till ett antal församlingsbor.  

 

Grötfesten är församlingens äldsta mötesplats för gemenskap. Varje år sedan 1917 har den 

gått av stapeln och den fortsätter att vara välbesökt, företrädesvis av de äldre i 

församlingen. Även 2020 anordnades denna fest, med traditionsenlig risgrynsgröt, 

tårtparad, grötvisa och framträdande av musikgruppen Folkbus. 
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Ett antal Pilgrimsvandringar anordnades av diakonigruppen under 2020. En mer 

omfattande vandring, som var tänkt att äga rum i maj, fick dock ställas in, i syfte att 

förhindra smittspridning. I stället anordnades kortare vandringar under sommaren, med 

färre antal deltagare per tillfälle.  En längre vandring för sångare från kören Våghalsarna 

genomfördes också, innan striktare restriktioner omöjliggjorde alla typer av samlingar. 

 

 

Stödjande samtal, psykoterapi, besök och ekonomiskt bistånd 
 

En stor del av det diakonala arbetet utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt 

hjälp och stöd till människor i deras kontakt med olika myndigheter. Även prästernas 

arbete i samband med enskilda samtal och samtal i samband med dop, vigslar och 

begravningar är diakonala. Syftet i arbetet som diakonigruppen genomför är att vara ett 

stöd och hjälp till att bryta en kortare eller längre period av utsatthet. Hembesök och 

enskilda samtal förlades i stor utsträckning utomhus under 2020. Antalet stödsamtal per 

telefon ökade i antal för all diakonal personal, präster, diakoner och diakoniassistenter. 

 

Behov av ekonomiskt bistånd förekom precis som tidigare år på Lidingö 2020. 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 

mer utbredd på Lidingö än i många andra delar av Stockholmsområdet. På Lidingö finns 

även mer extrem utsatthet och fattigdom, vilket blivit särskilt märkbart i pandemins spår. 

Extra medel för ekonomiskt bistånd sköts därför till i början av hösten. Förutom 

församlingens eget stöd och kollektkonto, har andra stiftelser och ekonomiska föreningar 

tagits i anspråk för ansökningar gällande ekonomisk hjälp. Diakonigruppen hjälper alltid i 

första hand människor som befinner sig i en ekonomiskt problematisk situation, att få det 

samhällsstöd de har rätt till.  

 

En av församlingens präster utbildar sig till legitimerad psykoterapeut och kan erbjuda 

tillhöriga i Lidingö församling utbildningsterapi. Även under 2020 har församlingen 

kunnat erbjuda psykoterapi till församlingsbor, som har behov av hjälp eller stöd för att få 

syn på sig själva och bättre kunna fungera i vardagen. 

 

 

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 2019 deltar diakonen i Lidingö församling i 

Lidingö stads nätverk mot våld i nära relationer, och under 2020 kom diakonigruppen att 

fördjupa samarbetet med kvinnojouren Kerstin.  
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Sedan flera år tillbaka har diakonigruppen haft ett samarbete med socialpsykiatrin och då 

främst med den öppna verksamheten på träfflokalen Freja. Freja är en mötesplats för den 

som lider av psykisk ohälsa. Genom regelbundna besök av diakonipersonalen, samt en 

ideell medarbetare, upprätthölls kontakten år 2020. 

 

Engagemanget för integration av nyanlända på Lidingö tog sig delvis nya vägar under 

2020. Då samarbetet med Ansgarskyrkan kring språkcaféet pausade, togs kontakt med den 

ideella föreningen Vänverksamheten. Ett samarbete planerades, men arbetet fick avbrytas 

då restriktionerna kring social samvaro omöjliggjorde även träffar utomhus. Samarbetet 

kommer förhoppningsvis att kunna återupptas under 2021. 

 

Liksom tidigare år har AA, Anonyma Alkoholister, hyrt lokal på S:ta Annagården. 

Tregånger i veckan träffas gruppen där. 

 

Våren 2020 höll en diakoniassistent andakt på äldreboendet Silverhöjden fram till mitten 

av mars då besöksförbud inträdde på grund av pandemin. Därefter skrevs istället en 

hälsning i brevform. 

 

I december 2020 blev församlingens diakonigrupp kontaktad av förskolan Idun, beläget 

bredvid Breviks kyrka. Detta ledde till ett samarbete i vilket församlingen mottog presenter 

och leksaker att förmedla till andra barn. Händelsen uppmärksammades genom en 

tidningsartikel i tidningen Mitti Lidingö. 

 

 

Ideella medarbetare 
 

Lidingö församling har ett stort antal ideella medarbetare. Utan deras insats skulle 

församlingen inte ha den rikedom i gemenskap och verksamhet som har varit så tydlig. 

 

De ideella medarbetarna har varit engagerade som kyrkvärdar och i tältet under 

Lidingöloppet. De har ansvarat för Stick-caféet, lagat mat vid Soppa och gemenskap, varit 

engagerade vid grillkvällar, buljongservering, pysselkvällar och vid Grötfesten. Listan kan 

göras lång över verksamheter där de ideella medarbetarnas ansvar gör det möjligt att 

bedriva verksamheten. Under 2020 har Lidingö församling uppmärksammat deras insatser 

genom ett bokutskick – Tomas Sjödins bok ”Lita på att det ljusnar”, vilken kan bidra till 

andlig fördjupning och tröst i en svår tid.  

 

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”). Dessa föreningars programverksamhet har under 2020 betytt mycket för 

församlingen som helhet.  

 

År 2020 blev mycket annorlunda. När pandemins restriktioner kom i mars, påverkades alla 

sammankomster och evenemang både i församlingen och i samhället. I soppa och 
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gemenskap i Brevik har volontärer kunnat vara fortsatt aktiva- fast på ett annat sätt än 

tidigare, då verksamheten bedrivs annorlunda. 

 

Insatshjälpen 
 

I mars när pandemin slog till och Folkhälsomyndigheten avrådde personer över 70 år och 

andra riskgrupper från att vistas bland människor, uppstod frågan hur dessa grupper skulle 

få sina inköp av livsmedel och läkemedel tillgodosedda. Den 25 mars tecknades en 

avsiktsförklaring mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges 

kommuner och regioner och Svenska Kyrkan, Röda Korset, Stadsmissionen, Rädda barnen 

och Riksidrottsförbundet som syftade till att hjälpa till med detta. Tanken var att Röda 

korset skulle samordna arbetet.  

 

Förutsättningarna i varje kommun har varit mycket olika. För Lidingö resulterade detta i att 

kommunen fick samordningsansvaret (säkerhets- och beredskapssamordnaren), Röda 

korset bistod med större matinköp och Lidingö församling har bistått med inköp av 

läkemedel och ”en liten matkasse”.  

 

Församlingens verksamhet fick namnet ”Insatshjälpen”. Denna verksamhet har under 2020 

ombesörjt 178 ärenden. Verksamheten har justerats beroende på smittspridning, efterfrågan 

och möjligheter. Att just apoteksärenden utförs av församlingen var ett önskemål från 

kommunen. Att hantera andra personers legitimationer och recept är grannlaga. Då 

församlingen har haft anställd personal i insatshjälpen bedömdes det lämpligt att 

församlingen bistod med detta. 

 

Församlingen har samverkat med kommunen på olika sätt. Kommunen har stått för 

annonsering i lokalpressen, där församlingen, Röda Korset och Näringslivsbilen har 

nämnts tillsammans i pressen.  

 

Under försommaren fick församlingen låna bilar från kommunen för att underlätta arbetet.  

Församlingen har haft kontinuerlig kontakt med kommunen för avstämningar. Under mars-

maj fanns en person som tog emot ärenden fyra dagar i veckan via telefon. Inför 

sommarperioden blev telefonen ett gruppnummer – kallat ”Diakonigruppen”, som gjorde 

det möjligt för personalen att turas om att ta emot ärenden på samma telefonnummer. Från 

hösten 2020 är telefonen öppen två dagar i veckan, och ärenden görs en gång i veckan. 

Församlingen har via denna telefon fått kontakt med många nya församlingsbor, och den 

har fyllt en social viktig funktion. Utrymme för en pratstund har funnits.  

 

Det har alltid varit två personer, som har gjort ärenden för att hanteringen av legitimationer 

och läkemedel ska gå rätt till, men också för att kunna möta och lösa komplicerade 

situationer tillsammans. Då Lidingö är stort, har en bil behövts och därmed en person med 

körkort. 

 

För att ordna alla nödvändiga praktiska detaljer som telefonnummer, betalningslösningar, 
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information, bilar, chaufförer, sommarvikarier, information, kloka kommentarer m.m. har 

alla yrkesgrupper i församlingen bidragit till att skapa en välfungerande insatshjälp. Det 

har varit väldigt stimulerande. 

 
 

Mission 
 
Lidingö församling vill med sin missionsverksamhet verka för att ge en positiv bild av sin 

verksamhet, särskilt för dem som inte redan har någon personlig relation till församlingen 

och dess arbete. Här är webbplatsen, sociala medier och Kyrkonytt viktiga redskap. 

 

 

Kommunikationsverksamheten i församlingen 
 

2020 är året som i framtiden sannolikt kommer att beskrivas som ”Coronaåret”. Pandemin 

har präglat hela kommunikationsverksamhetens arbete detta år. Församlingen har jobbat 

med utgångspunkten att ”ställa om” i stället för att ”ställa in”. En stor del av arbetet har 

varit att kommunicera att kyrkan finns här även om vi inte kan ses fysiskt och att vi är en 

”kyrka tillsammans på var sitt håll”.  

 

Ett fortsatt arbete har fortlöpt med att Lidingö församlings kommunikation ska baseras på 

personlig målgruppsrelaterad kommunikation. Under år 2020 har även tid avsatts till 

mediebevakning för att hålla oss uppdaterade om hur vi ska förhålla oss till pandemin. 

 

När vi inte kunnat bjuda in till gudstjänst i våra kyrkor har vi i stället bjudit in till 

förinspelade och livesända gudstjänster och korta andakter på Facebook och på vår 

webbplats. En positiv bieffekt av detta är att vi fått nya digitala gudstjänstbesökare som 

inte tidigare besökt gudstjänsterna fysiskt i kyrkan. 

 

Konserter blev även dessa under året digitala. Exempel på konserter är musik i 

sommarkväll som flyttade från kyrkan till att sändas digitalt. 

 

Söndagsskolan ställde om en period till att bli ”Söndagsskola på nätet”. Filmer med 

barnkörer, digitala hälsingar från Öppna förskolan och filmade konserter och körfilmer 

blev vardag. 

 

Inbjudan till vårterminens ”Föredrag på S:ta Annagården”, skickades till cirka 1500 

kyrkotillhöriga likt tidigare år. Under våren hölls föredrag vid tre tillfällen innan pandemin 

bröt ut och på dessa deltog sammanlagt 308 personer. Höstterminens föredrag har däremot 

legat nere men dialog med tilltänkta föredragshållare fortsätter. 

 

Varje år publiceras och distribueras fem nummer av tidningen Kyrkonytt till alla hushåll i 

Lidingö församling. Syftet är att skapa och upprätthålla en relation mellan församlingen 

och de boende på Lidingö. Kyrkonytt utvecklades under året från att ha haft tyngdpunkten 
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på information om kalendarier av församlingsverksamheten till att bli ett magasin med 

texter och en prästkrönika. Information om vad som händer i församlingen har i stället 

skett på webbplatsen, detta på grund av att informationen kan komma att ändras under 

rådande pandemi efter nya restriktioner från våra myndigheter. I syfte att öka antalet 

medlemmar i församlingen har i Kyrkonytt funnits med en blankett för den som inte är 

medlem i Svenska kyrkan att kunna fylla i, skicka in och bli medlem. 

 

De lokala kanaler som församlingen annonserat i under 2020, var gratistidningen ”Mitt i 

Lidingö”, ”Lidingö Magasin” och den webbaserade sidan ”Lidingö nyheter”. Annonser 

som riktar sig till nyinflyttade som ”Flyttkalas och ”Välkommen till Lidingö” har även de 

varit använda annonsforum. Utöver det har annonsering skett i medier som till exempel 

”Aktiv fritid”, vilket är en karta som finns tillgänglig hos bland annat Lidingö stad och 

deras samarbetspartners. 

 

Annonsering i valda kanaler har skett för att förstärka församlingen som ” den goda 

mötesplatsen” som är församlingens vision enligt församlingsinstruktionen. 

 

Ett dopprojekt har fortsatt med utskick som uppmärksammar de första fyra årsdagarna efter 

ett barndop. Även kommunikation i samband med marknadsföring av en dopfestival har 

skett. Det är viktigt att få reda på att erbjudandet om dop gäller i alla åldrar, vilket 

kommunicerades särskilt i samband med dopfestivalen. 

 

Inför julhelgen skickades vykort ut med en hälsning till samtliga hushåll på Lidingö med 

en uppmaning om att besöka webbplatsen för att se vad för aktiviteter som planerades 

under jultiden. Ett ökat tryck av besökare på webbplatsen under bland annat jultiden har 

lett till att webbplatsen blivit en naturlig mötesplats att föra dialog på  med besökarna. 

Detta har mynnat ut i att webbplatsen utvecklats till att bli mer interaktiv genom pyssel, 

tips och uppmaningar att besökarna kan göra en hashtag med ett eget pyssel och skicka in 

bilder på bland annat julkrubbor och pepparkakskyrkor. 

 

Kommunikation till blivande konfirmander har skett med information på webbplatsen och 

utskick till 433 tillhöriga ungdomar födda 2006. Det nya expressalternativet har 

presenterats i dessa medier. 

 

Närvaron på sociala medier i form av Facebook och Instagram har ökat markant. I stort sett 

dagliga inlägg på Instagram har lett till en ökning av följare med ca 70% under 2020. På 

Facebook har följarna ökat med ca 90% och de som ”gillar” sidan med över 70 %. Dessa 

insatser har gett en möjlighet att kommunicera med följarna på ett direkt, personligt och 

kostnadseffektivt sätt genom att nå våra följare till låg eller ingen kostnad alls jämfört med 

annonsering i tryckt media. 

 

Ett samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå, ledde till ”Halsdukskampanjen” i 

början av året där deltagare i församlingens Stickcafé stickade värmande halsdukar som 

sedan lades ut runt om i landet och på Lidingö för att kommunicera ”värmen från en 
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människa till en annan” under #envarmarestad. 

 

Ung konst utvecklades till en digital konstutställning på webbplatsen ungkonst.com. 

Konsten såldes likt tidigare år till förmån för Rädda barnen.  

 

Ett vykort till hushåll som vände sig till åldersgruppen 70+ samt personer i riskgrupp 

skickades ut för att berätta om församlingens insatshjälpsarbete och för att berätta att 

medarbetare fanns tillgängliga för samtal. Detta utskick hade en ytterligare funktion och 

det var att nå ut till alla hushåll med information om att församlingen kan hjälpa anhöriga i 

behov av hjälp samt att göra invånare på Lidingö uppmärksamma på det diakonala arbetet.  

.  
 
Lidingö församlings internationella arbete och ACT 
 

ACT-gruppen i Lidingö församling består av en samordnare och volontärer som i linje med 

ACT Svenska kyrkans riktlinjer ska bedriva ett påverkansarbete utifrån ett tros- och 

rättighetsbaserat förhållningssätt. Gruppen ska också verka för att upprätthålla och öka det 

internationella ACT-engagemanget. Gruppen ska informera, samordna församlingens 

insamlingsverksamhet och göra egna insamlingar. 

   

Den 30 januari bjöd ACT-gruppen in Niklas Fahlström, internationell handläggare på 

Kyrkokansliet i Uppsala, till Träffpunkt S:ta Anna. Han föreläste om ACT Svenska 

Kyrkans arbete i världen. Under stunden med gemenskap innan föreläsningen, ställdes 

insamlingsbössor fram. 

 

ACT-gruppen deltog i en workshop den 4 februari inför Fasteauktionen - 2020.   

 

Under covid-19 har ACT-gruppen hållit kontakt på telefon, mejl och brevledes. Några 

enstaka möten har hållits på S:ta Annagården mellan samordnaren och ombud som inte 

tillhör riskgrupper. I övrigt har mötena hållits digitalt. 

 

Samordnaren kontaktade i somras rektorerna på Lidingös skolor. Därefter gick e-post ut till 

lärare med UR:s lärarhandledning om insamling av medel till Världens Barn och 

skolklasserna ombads att hjälpa till med att samla in pengar. 

 

 Samordnaren och en medlem i ACT-gruppen höll den 10 juli, i ett  #KaffemedHopp. De 

dukade fint i det gröna, fikade på distans, swishade och delade evenemanget på sociala 

medier och uppmanade andra att fika - swisha- dela. 

 

Media och kommunikation har varit viktiga kanaler för att skapa nya möten. Samordnare 

och kommunikatörer i församlingen samverkar och ACT Svenska kyrkan har tagits in i 

digitala plattformar, i sociala medier och direktmarknadsföring.  
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En ung vuxen som vill engagera sig i internationella frågor kan utbilda sig till en s.k. 

ageravolontär. Ageravolontären i Lidingö församling har bl.a. deltagit i digitala 

fortbildningsträffar för ageravolontärer. Vidare har ageravolontären pratat om sitt arbete på 

kontraktskonvent för Södermalm och Sofia församling, hållit i en workshop om 

ageravolontärer och hur man kan driva påverkansarbete för en ungdomsgrupp i Katarina 

församling och berättat om ACT och Ageravolontärernas arbete för 

Marielundskonfirmanderna. 

  

Den 21 oktober gjorde ACT-samordnare ett återbesök på Stickcafé och berättade om ACT 

Svenska kyrkan. 

 

Församlingen berättade under sin programtid på Radio Lidingö 97,8  om hur 

coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger med 

en vädjan till lyssnarna att swisha till Act Svenska kyrkan. Samordnaren har också spelat 

in två audiofiler som har spelats upp i Radio Lidingö 97,8. En ljudfil handlade om att Bryta 

skadliga traditioner och en ljudfil handlade om Luciamanifestationen, som båda vädjade 

till lyssnaren att swisha till ACT Svenska kyrkan.  

 

Samordnaren och kommunikatör i församling införskaffade 300 julkort till förmån för 

ACT Svenska kyrkan som gick ut till ideella och riskgrupper i församlingen med en 

julutmaning. 

 

Samordnare har under hösten varit i kontakt med redaktionen på Mitti Lidingö och fått ett 

antal gratisannonser till förmån för ACT Svenska kyrkan. 

 

Under 2020 har ACT Svenska kyrkan tagit emot drygt  55 000 kr från Lidingö församling i 

form av kollekter och insamlingar. När det gäller insamlingsverksamheten så är det ca 90 

personer i Lidingö församling som bidragit via autogiron till insamling till förmån för ACT 

Svenska kyrkan.  

 

I  en sammanställning från Stockholms stift för 2020 över inkomna gåvor till ACT Svenska 

kyrkan, fördelat på respektive församling/pastorat, anges totalsumman 435 125 kr för 

Lidingö församling, vilket inte endast representerar medel som inkommit från de kyrkliga 

enheterna själva, utan även det som inkommit från privatpersoner, grupper, föreningar, 

företag o.s.v. som tillhör respektive församling. 

 

Foldrar, flyers, annonser, m.m. som samordnaren beställer är förtryckta från nationell nivå 

och uppmärkta med ACT Svenska kyrkans nationella swishnummer. Intäkter som 

inkommit till det nationella numret hamnar i en gemensam pott och man tar från nationell 

nivå inte reda på från vilket geografiskt område som de insamlade medlen kommer. 

 

Lidingö församlings ACT-grupp uppmärksammades glädjande i slutet av året i media som 

mycket aktiva under året med covid-19 i Stockholms stifts nyhetsbrev Horisont, på 

intranätet och i ACT Svenska kyrkans nyhetsbrev under julkampanjen. Även i Kyrkans 
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tidning togs Lidingö församlings ACT-grupp upp i en artikel som ett gott föredöme om hur 

man kan arbeta kreativt med insamling under coronapandemin.  

 

 

Föredrag på S:ta Anna 
 

Tanken med föredragen på S:ta Annagården har varit att skapa en mötesplats med 

församlingen för personer som kanske inte så ofta kommer till en gudstjänst eller annan 

kyrklig verksamhet men som är intresserade av andlighet. Kyrkoherden har under 2020 

varit samtalsledare och man har kunnat ställa frågor till föredragshållaren.   

 

Under 2020 hann församlingen med att arrangera tre föredrag innan pandemin bröt ut och 

under dessa deltog sammanlagt 308 personer. 

 

Mats-Eric Nilsson, journalist och författare föreläste om det okända matfusket på din 

tallrik.  

 

Måns Möller kanske många känner som komiker och improvisatör men han är också 

grundare av stiftelsen Viggo Foundation, en stiftelse vars mål är att möjliggöra för barn 

med neuropsykiatriska sjukdomar att idrotta. Måns föreläsning handlade om Viggo 

Foundation. 

 

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi och forskare vid Kyrkokansliet i Uppsala. 

Kurkiala föreläste utifrån antropologiska och filosofiska perspektiv och argumenterade för 

att kyrkan, med sitt rika arv av berättelser, riter och rum, kunde inta en viktig roll i den 

ekologiska, sociala och andliga kris som vårt samhälle befinner sig i.   

 

Under de tre föreläsningar som hölls tidigt under året har ca. 65-150 personer kommit till 

varje föredrag. Målet med verksamheten förefaller ha uppnåtts, då målet går ut på att finna 

ett sammanhang på Lidingö som många känner till, där goda kontakter knyts människor 

emellan och där tankar utbyts under minglet, i frågestunden och efter föreläsningen.  

 

 

Ekumenisk samverkan 

 
Flera av planerade aktiviteter tillsammans med Ansgarskyrkan har fått ställas in under 

2020 på grund av pandemin såsom medverkan i varandras gudstjänster och musikaliska 

utbyten. Representanter ur församlingens kyrkoråd tillsammans med kyrkoherden har 

initierat ett möte med Ansgarskyrkan för att utröna framtida samarbetsprojekt. Ett 

gruppmöte har hållits i Lidingö församling, men det inplanerade mötet med representanter 

från Ansgarskyrkan fick ställas in på grund av pandemin. 
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Arbetet med en ny församlingsinstruktion 

 
I juni 2020 utfärdade Domkapitlet i Stockholm den nya församlingsinstruktionen för 

Lidingö församling. Under ett år har ett omfattande arbete lagts ned på att arbeta fram en 

ny sådan.    

 

 

Personal 
 
Den 1 september fick församlingen en ny organisation där församlingsverksamheten är 

uppdelad i två  arbetslag, Brevik och S:ta Anna. Dessa arbetslag leds av två 

arbetslagschefer som rapporterar direkt  till kyrkoherden. 

 

Personalramen har tillfälligt ökat från 52,0 tjänster inklusive säsongsanställda, från och 

med 2020-09-01 till och med 2020-12-31, till 52,6 tjänster inklusive  säsongsanställda. 

Från och med 2021-01-01 kommer personalramen att minska till 51,6 tjänster inklusive 

säsongsanställda. 

 

Fram till september fanns sju ordinarie präster inklusive kyrkoherden i tjänst. En av de 

ordinarie prästerna är sedan september arbetslagschef för Breviks arbetslag. De två vakanta 

prästtjänsterna har i den omfattning det varit möjligt lösts med förordnande av 

pensionerade präster som även vikarierat vid sjukdom, tjänstledigheter och andra 

ledigheter. Fr. o. m. september fanns åtta stycken ordinarie präster inklusive kyrkoherden i 

tjänst. 

 

Under året har en diakon och två diakoniassistenter varit i tjänst. Fr. o. m. september har en 

av diakoniassistenterna varit tjänstledig för yrkesgivande studier. Denna tjänstledighet har 

lösts genom att anställa en vikarierande diakoniassistent. I församlingen finns tre 

församlingspedagogtjänster. 

 

I Lidingö församling finns sex kyrkomusikertjänster - varav en är arbetslagschef för S:ta 

Anna arbetslag fr.o.m. september - samt en musikertjänst på heltid. Vidare har 

församlingen sex kyrkvaktmästartjänster, varav en är arbetsledare. Samtliga tjänster är på 

heltid. En av kyrkvaktmästartjänsterna har under året varit vakant. Vakansen har lösts med 

vikarier.  

 

Fastigheter 
 
Under 2020 genomfördes en del mindre och större underhållsarbeten på församlingens 17 

byggnader. Byte skedde av samtliga fönster på S:ta Annagården. Kyrkogårdsexpeditionen 

flyttade till de nya lokalerna på ekonomibyggnaden efter ombyggnaden. 
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Projekteringsarbetet av att byta eller renovera samtliga fönster på Breviks kyrkobyggnad 

under 2021 inleddes under året. En ny hyresgäst skrev hyresavtal för Blomsterkiosken. 

 

Administration 
 
På den administrativa enheten arbetade 2020 fem medarbetare på heltid, inklusive en 

administrativ chef. Den administrativa enheten är en serviceenhet för 

församlingsmedlemmar, församlingsverksamheten och förtroendevalda. Den 

administrativa enheten ansvarar för ekonomi (budgetprocessen, den ekonomiska 

uppföljningen, den löpande redovisningen samt fakturahanteringen). Enheten ansvarar 

även för personal- och löneadministration, bokning (dop och vigsel), kyrkobokföring, IT, 

telefoni, avtal, upphandlingar, arkiv och diarium. 

 

Administrationsverksamheten 
 
Medarbetare på den administrativa enheten har under året fortsatt sitt arbete med att lära 

sig varandras arbetsuppgifter. Detta är gjort för att säkerställa att viktiga processer, som 

bokning, budget, kyrkobokföring, löneadministration, utbetalningar, kund- och 

leverantörsreskontra, kan utföras vid planerad och oplanerad frånvaro. Under året har 

enheten fokuserat på leverantörsutbetalningar. 

 

 

Begravningsverksamheten 

 
På kyrkogården arbetar 7,7 helårstjänster för begravningsverksamheten och 5,5 helårs- 

tjänster för serviceverksamheten samt 1,8 med fastigheter. Det blir totalt 15 heltidstjänster. 

 

Verksamheten styrs av begravningslagen. Det innebär bland annat att huvudmannen är 

skyldig att tillhandahålla gravplats för alla folkbokförda inom församlingens gränser, 

oavsett trosinriktning. Begravningslagen föreskriver också en viss myndighetsutövning, i 

vilket 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 fortsatt arbeta med att föryngringsbeskära häckar och 

med underhållsarbete av trädbestånd runt kyrkogården. Därutöver har arbete lagts ned på 

att utöka askgravplatsen med tre nya områden för gravsättning. Utebelysningen på 

kyrkogården har förstärkts med 10 stycken nya LED-armaturer på stolpar. Under våren har 

cirka 1 000 stycken gravstenar säkerhetskontrollerats enligt Centrala gravvårdskommitténs 

(CGK) rekommendationer. Under mars flyttades kyrkogårdsexpeditionen till nya 

ombyggda lokaler i ekonomibyggnaden. 

 



~ 35 ~  

Medarbetarna vid kyrkogårdsexpeditionen har bokat gravvisningar, gravsättningar, 

begravningar, tagit emot besökare och fört gravbok på ett välordnat sätt. Under Alla 

helgons dag medverkade personalen på kyrkogården bl.a. genom att hålla rent på 

kyrkogården.  I och med pandemin har begränsningar gjorts för fysiska besök på 

expeditionen och antalet besökare vid borgerliga begravningar enligt 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.   

 

Serviceverksamheten 

Församlingen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötselavtal. Totalt hade vi under året cirka 

3 500 betalande för gravskötsel och 350 stycken avräkningsavtal. Församlingen 

tillhandahåller en gravskötselbroschyr med prislista, där vi erbjuder alla våra tjänster. 
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Statistik 

Statistiska uppgifter avseende kyrkotillhörighet 

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Lidingö stad 48 005 invånare (48 123 år 2019/2020). 

2020-12-31 hade Lidingö församling 28 913 kyrkotillhöriga (29 350 år 2019). 

Antalet kyrkotillhöriga utgör alltså 60 % (61 % 2019) av öns innevånare. 

 
Inträden och utträden  

När det gäller aktiva inträden för vuxna personer ser siffrorna ut på följande sätt sedan 2010: 

(Jämförelsetal för Stockholms stift i blått, för hela landet i rött) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

26 23 16 28 22 28 39 39 68 68 59 2229 9024 

 
Sedan 2010 har antalet utträden fördelat sig på nedanstående sätt över åren: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

182 164 156 198 170 162 295 352 255 203 181     9131 56330 

 
 
Uppgifter om dop gällande barn födda 2020 

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 2020. 

En undersökning av barnen födda 2019 är dock möjlig. 

 
Motsvarande siffror för barn födda 2018 i rött. 
 
 

Antal barn födda 2019 boende i Lidingö stad 2020-12-31 2019 2018 

enligt uppgift från Lidingö stad 472 462 

 
Antal barn i vårt tillhörighetsregister, dvs både tillhöriga 
och antecknade födda 2020 här hos oss nu 2021-03-05: 

 

 

99 

 

 

149 
 
Antal /ännu/ inte tillhöriga Sv. Kyrkan 

 
373 

 
313 

vilket utgör 79 % 48 % 

Antal döpta av dessa 99 barn 61 149 

vilket utgör 61 % 100 % 

Antal döpta i annan kristen kyrkas ordning 1 0 

vilket utgör 1 % 0 % 

Antal ännu inte döpta men tillhöriga genom meddelande 
av förälder/rar 

 
0 

 
0 

vilket utgör 
  

0 % 0 % 
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Det är troligt att flera barnfamiljer har valt att skjuta fram planerade dop till efter pandemin. 

Det känns väsentligt att hålla kontakt med dessa föräldrar så att frågan om dop fortfarande 

känns aktuell. Riktade kommunikationsinsatser kan också behövas. Församlingen 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 om dopet och 

informerar om reglerna för tillhörighet i Svenska kyrkan. 

 

Statistiska uppgifter avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar 

Siffror med (*) är ej jämförbara med året innan p.g.a. pandemin.  

I deltagarantal räknas både digitalt närvarande och fysiskt närvarande. 

  
Högmässor (huvudgudstjänst) 
 

Lidingö kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal högmässor 47 69 47 65 50 10* 

” besökare 2 740 3851 2913 2657 2631 685* 

” nattvardsgäster 1 951 2667 2102 1825 1422 497* 

” besökare/gudstjänst 58 59 62 41 52 68* 
” nattvardsgäster/gudstjänst 42 43 45 28 28 48* 

 
 

Gudstjänst som huvudgudstjänst (t.o.m. 2019 högmässogudstjänst) 
 
Breviks kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal gudstj som huvudgtj. - 2 3 1 - 22* 

” besökare - 187 387 75 - 1254* 
” besökare/gudstjänst - 93 129 75 - 57* 

 

Lidingö kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal gudstj som huvudgtj. 3 2 3 4 3 36* 

” besökare 285 135 410 440 392 2168* 
” besökare/gudstjänst 95 67 137 110 130 60* 

 

Mässa som huvudgudstjänst (t.o.m. 2019 söndagsmässa) 
 

Breviks kyrka 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal mässa som huvudgtj 19 - 18 20 24 4* 

” besökare 1 154 - 1153 1429 894 285* 

” nattvardsgäster 912 - 921 1149 567 236* 

” besökare/gudstjänst 61 - 64 71 37 71* 
” nattvardsgäster/gudstjänst 48 - 51 57 24 59* 



~ 38 ~  

 
 

 

       

Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag  

(t.o.m. 2019 söndagsgudstjänst)  
 

Breviks kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal gudstjänster 19 16 15 14 25 - 

” besökare 832 1306 849 1115 2245 - 

” besökare/gudstjänst 44 82 57 80 90 - 

 
 

Gudstjänst med inriktning – alla åldrar/små och stora som huvudgudstjänst 
(t.o.m. 2019 Gudstjänst med stora och små) 
 
Lidingö kyrka- 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal GSS 8 9 4 3 - 3* 

” besökare 653 723 296 147 - 130* 

” besökare/gudstjänst 82 80 74 49 - 43* 

 
Breviks kyrka 
  2017 2018 2019 2020 

Antal GSS 1 - - - 

” besökare 39 - - - 

” besökare/gudstjänst 39 - - - 

 
 

Mässa med inriktning – alla åldrar/små och stora som huvudgudstjänst 
(t.o.m. 2019 Mässa med stora och små) 
 
Lidingö kyrka 
  2018 2019 2020 

Antal MSS 5 6 1* 

” besökare 332 409 76* 

” besökare/mässa 49 68 76* 

” nattvardsgäster/ mässa 40 55 66* 
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Mässa, ej huvudgudstjänst, vardag (t.o.m. 2019 mindre gudstjänster med nattvard) 
 
 

Breviks kyrka  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antal mässor 3 3 3 3 3 1* 

” besökare 180 151 126    168 155 15* 

” nattvardsgäster 123 109 94    107 110 13* 

” besökare/gudstjänst 60 50 42    56 52 15* 

 

” nattvardsgäster/gudstjänst 
41 36 31     36 37 13* 

 

Enligt ordning för Mässa, ej huvudgudstjänst i kyrkohandboken, som firas under veckan samt 

övriga nattvardstillfällen. Häri ingår t.ex. morgon- och kvällsmässor och mässor på askonsdag. 

 

 
Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, vardag (t.o.m. 2019 Tema- och veckogudstjänster) 

 

 

 

Enligt ordning för Gudstjänst, ej huvudgudstjänst i kyrkohandboken, som firas under veckan 

samt övriga gudstjänster som exempelvis morgon och middagsbön. Häri ingår t.ex. jul- och 

nyårsbön. 

 

 

 

 

 

Lidingö kyrka  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antal mässor 10 6 10 11 9 2* 
” besökare 361 344 355 275 374 19* 
” nattvardsgäster 256 264 157 217 306 16* 

” besökare/gudstjänst 36 57 35 25 41 9* 

” nattvardsgäster/gudstjänst 
26 53 16 20 34 8* 

Breviks kyrka  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antal gudstjänster 6 3 4  3 10 2* 

” besökare 585 328 445     362 557 65* 

” besökare/gudstjänst 98 109 111    121 56 32* 

Lidingö kyrka  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antal gudstjänster 18 18 18 16 6 1* 

” besökare 1238 1300 1283 981 644 15* 

” besökare/gudstjänst 69 72 71 61 107 15* 
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Ej offentlig gudstjänst (som inte utlyst allmänt) 
 
Breviks kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal Gudstjänster 1 2 1 - - - 

” Besökare 185 643 23 - - - 

” besökare/gudstjänst 185 321 23 - - - 

 
Lidingö kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal Gudstjänster 5 4 1 1 1 - 

” Besökare 207 293 97 77 76 - 

” besökare/gudstjänst 41 73 97 77 76 - 

 

Kyrkliga handlingar 
 
Översikt över kyrkliga handlingar 
Breviks kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal dopgudstjänster 6 5 5 4 3 8 

” vigselgudstjänster 0 0 0 0 1 1 

” begravningsgudstjänster 9 2 7 3 5 11 

 
Lidingö kyrka 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal dopgudstjänster 208 208 186 248 207 111 

” vigselgudstjänster 50 67 52 86 73 22 

” begravningsgudstjänster 316 315 328 327 290 311 

 
Totalt 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal Dopgudstjänster * 216 214 191 252 211 122 

” Vigselgudstjänster* 51 67 52 86 74 30 

” begravningsgudstjänster 325 317 335 330 295 322 

 
Dessa kyrkliga handlingar har varit för både församlingstillhöriga och sådana som inte tillhör 

församlinge 

* Här ingår även dop samt vigslar i annan lokal. 
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Vigsel 

40 brudpar (56 par 2019). Av dessa vigdes 22 par, d.v.s. 55 % på Lidingö (48 % 2019), övriga 

på annan ort. 

 

Begravning 
326 personer (281 personer 2019) kyrkobokförda på Lidingö, har begravts i Svenska kyrkans 

ordning. Av dessa hölls begravningsgudstjänst för 288 personer d.v.s. 88 % (90 % 2019) 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 326 personer som 

begravdes i Svenska kyrkans ordning i Lidingö församling begravdes 9 icke kyrkotillhöriga 

(11 icke kyrkotillhöriga 2019). 

 

 

 

 


