
 

 

 

Program för Borgerligt Alternativ i Svenska kyrkan, 

Lidingö församling åren 2022 - 2025 

 

 

Svenska kyrkan bärs upp av människors levande tro på Gud. Kristendomen 
lyfter fram kärleken till vår nästa samt varje människas egenvärde, frihet och 
ansvar. Kristendomen utgör den historiska grunden för vårt öppna samhälle, 
präglat av tankefrihet, trosfrihet och yttrandefrihet. 

 Vår kristna tro betonar det personliga ansvaret. Kristna humanistiska värden
 binder samman generationer och bidrar till samhörighet. 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka vars ideella karaktär bör bevaras. Vi 
värnar Svenska kyrkans traditionellt starka ställning i samhället. 

Vi vill att de traditioner med kristen anknytning, som finns i skolor, inom 
sjukvården och inom äldreboenden bevaras och underlättas. 

Kärnan i församlingsverksamheten är söndagens gudstjänst. 

Många känner trygghet i traditionella gudstjänstformer och upplever 
igenkännandets glädje. Utveckling av gudstjänstfirandet bör ske med stor 
varsamhet. 

Kyrkan är en mötesplats i såväl glädje som sorg och en plats för stöd och samtal 
om livsåskådning och tro. 

Församlingen engagerar sig, hjälper och stöttar människor vid dödsfall samt vid 
andra stora personliga eller samhälleliga kriser och katastrofer. 

 

 



 

Vårt kristna budskap tydliggörs genom församlingens verksamhet, vilken 
vänder sig till människor i alla åldrar, som bor eller arbetar på Lidingö. 

Formerna är många och däribland dop, bröllop och begravning. Barn och 
ungdomar erbjuds genom söndagsskola och skola kunskap om kristendomen. 
Församlingen kontaktar nyblivna föräldrar för att erbjuda barndop och, senare, 
konfirmationsundervisning. Barn och ungdomsverksamheten är en av 
församlingens allra viktigaste uppgifter, då värderingar och livssyn, som byggs 
upp tidigt, ofta följer människan hela livet. För vuxna finns bland annat 
samtalsgrupper, studiecirklar och syföreningar. Till stöd för allt detta finns 
frivilligorganisationer inom Svenska kyrkan. 

Under sekler har kyrkan varit en ytterst viktig kulturbärare på Lidingö. Ett 
uttryck för detta är Lidingö kyrka från 1600-talet med dess vackra kyrkogård. 
Detta arv vill vi vårda väl för att sedan lämna över till kommande generationer. 

Våra kyrkobyggnader används för omfattande kör- och annan 
musikverksamhet. Från Lidingö kommer den numera mycket välkända Lidingö 
Motettkör. Kyrkan inbjuder ofta Lidingöborna till konsert. 

Våra ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd leder församlingsarbetet 
avseende ansvar för ekonomi, organisation och förvaltning av kyrkans 
egendom. 

Lidingö församling ska även fortsättningsvis framstå såsom exemplarisk 
beträffande förvaltningen av Lidingöbornas kyrkoavgifter. 

Borgerligt Alternativ har sina rötter i borgerliga värderingar. 

De kyrkliga frågorna är inte anpassade för partipolitik. Därför har vi som 
utgångspunkt allmänborgerliga grundvärderingar. 

 

 

 

     

 



 

Inför de kommande åren vill vi särskilt lyfta fram och betona att 

 

-  lägga större kraft vid att behålla medlemmar och nå fler nya 
- göra församlingstillhörigheten mer angelägen för Lidingöborna genom 

att bättre sprida information om vår verksamhet 
-  väl förvalta och anordna visningar av Lidingö kyrka och dess kyrkogård 
-  i samarbete med Lidingö stad stödja de mest utsatta, såsom exempelvis 

den drogberoende, den arbetslöse, den olycksdrabbade samt brottsoffer 
- utveckla gudstjänstlivet 
- vårda och utveckla den musikverksamhet som bedrivs inom vår kyrka 
- utveckla församlingens förmåga till stöd vid större kriser och katastrofer i 

samhället 
- förbättra diakoniverksamheten för att möta det ökande antalet äldre 
- öka samarbetet med Lidingös förskolor och skolor samt stödja Svenska 

kyrkans unga 
- vårda det ekumeniska samarbetet på Lidingö 
- söka kontakt med invandrare och flyktingar, som anvisats bostad på 

Lidingö, särskilt med dem som flytt undan förföljelser för sin kristna tro 
- verka för att Svenska kyrkan centralt uttalar sig om och stöder de utsatta 

och förföljda kristna minoriteterna i världen och i synnerhet i 
mellanöstern 

-  fortsätta stödja Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) samt Svenska kyrkans 
internationella arbete och katastrofhjälp genom kollekter och 
insamlingar samt särskilt värna kristna församlingar i mellanöstern 

 

 

               

 


