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Att vara en sann 
medmänniska
Gudstjänsten är kyrkans hjärta och dess innersta kam-
mare är ordet. Det finns någon, bortom oss själva, som 
kan leda oss, rädda oss, hjälpa och hela oss. Bibeltextens 
angelägenhet och allvar, tar oss bortom våra egna före-
ställningar. Den öppnar upp, den gestaltar det vi själva 
inte skulle kunna tänkt oss; Guds rike- där Guds inner-
ligaste vilja råder. Varje söndag får vi bli påminda, vi får 
bli rättade och upprättade av det som i den livstolkande 
texten är evangelium; glädjebudskapet som utmanar oss 
att bli sanna människor. Sanna medmänniskor.

Kyrkan liknades nyligen av Påve Franciskus vid ett 
fältsjukhus. Det är en bild som talar till mig. Ett fridlyst 
fältsjukhus - vid fronten, där värdighet, medkännande 
och ödmjukhet upprätthålls.  Under en upprest tältduk 
erbjuds sinnen och lemmar rening och läkekonst. Vi bo-
tar, lindrar och tröstar de av oss som mitt ibland oss blivit 
sårade och skadade. Förkunnelsen och nattvarden blir 
förband kring stygn som ömmar. Vi får svara an till det 
som är sant och på riktigt. Gå ut i livet och ta ansvar. 

Jag blev väldigt glad över förfrågan om att bli termins-
präst. För mig som reflekterat mycket över berörings-
punkten mellan yttre och inre rum är Djursholms kapell 
ett rum som berör på djupet, ett andrum som förkunnar 
omsorg. Där livets allvar och glädje, i hela sin bredd och 
sitt djup får rum. 

Anna Smille

Anna Smille, terminspräst

Kapellnytt
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tvivlar på. Många vill inte 
betunga sina anhöriga med 
svåra tankar. Vi präster har 
ju tystnadsplikt och för inte 
heller några journaler. Vår 
uppgift är att lyssna och 
inte slå ner blicken.
 - Kroppen tas om hand 
av vården, men det är 
minst lika viktigt att själen 
får sitt. Samtalen handlar 
ofta om rädsla, ilska, sorg, 
skuld, glädje och om det 
liv man har levt. Vad är 
viktigt nu? Vad är sant och 
på riktigt?  Man behöver 
inte vara troende för att 
ta kontakt med prästen på 
sjukhuset.  

Det nyligen invigda 
andaktsrummet på S:t 
Göran är som en öppen 
famn, välkomnar både 
kristna, hinduer, muslimer, 
judar och buddister. Här 
möts man i tilltro oavsett 
tro och varje religion har 
ett eget skåp med sina 
symboler. 
Det dröjde ett tag innan 
Anna sökte sig till teologin. 

Anna Smille – 
sjukhuspräst 
viktigt att 
lyssna
Värmen, kreativiteten, 
storstadsbruset – att stiga 
innanför dörren hemma 
hos Anna Smille är en 
upplevelse. Utsikten från 
Söders höjder över vatten 
och gamla hus är bedö-
vande och hela hemmet bär 
spår av hennes konstnärliga 
ådra. Som gammal inredare 
och beteendevetare har 
hon öga för det vackra och 
det som sätter personliga 
spår. Musiken spelar mjukt, 
det ligger tankeväckande 
litteratur överallt, kikaren 
på sitt stativ står beredd att 
ta in sjölivet… Allt andas 
omtänksamhet. 
Vi möter en kvinna mitt i 
livet och Anna Smille gäs-
tar kapellet som termins-
präst under hösten. Annars 
har hon en heltidstjänst 
som sjukhuspräst på S:t 
Görans sjukhus i Stock-
holm.
- Detta uppdrag är ganska 
speciellt, säger hon. I mö-
tet med människor i svåra 
livssituationer krävs det ly-
hördhet, omedelbarhet och 
stor närvaro. Människor 
kan känna sig väldigt en-
samma i det de står i, man 
kanske saknar någon som 
kan lyssna och bära tron 
på det man hoppas men 

Hon arbetade länge med 
yttre rum, men insåg lång-
samt att detta snarast var 
en metafor för ett inre rum 
och hennes egen längtan 
efter Gud. Teologin tog 
överhanden och under fem 
år utbildade hon sig vid 
Ersta och Teologiska Hög-
skolan i Stockholm och 
prästvigdes i Storkyrkan 
januari 2013.
- Att läsa och reflektera 
över bibelns texter ger 
mig svar på mycket. Att 
vara sjukhuspräst handlar 
om att lyssna, att vara i 
det outsägliga. Men lika 
mycket om att göra bibelns 
text angelägen. Att leva sig 
in i bibelns berättelser gör 
något med oss och gör vårt 
liv förståligt och uthärd-
ligt. Även om det mesta 
ser dystert ut behöver det 
inte betyda slutet. För Gud 
överger oss inte. Varken 
i död eller liv. För mel-
lan två punkter av kärlek 
finns ingen distans. Det är 
evangelium. 

Margareta Näsmark
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Sedan 20 år bär alltfler 
armbandet med de 18 
pärlorna som symbolise-
rar grundpelarna i livet 
- vila i tystnad, känna hopp, 
ge och ta emot kärlek.
Martin Lönnebo, biskop 
emeritus i Linköping, 
märkte att moderna män-
niskor kunde känna tomhet 
i själen och ofta saknade 
mening i livet. Han ska-
pade då Frälsarkransen till 
hjälp för bäraren i vardags-
bönen - på sätt och vis kan 
det påminna om radbandet.  
De färgstarka pärlorna till-
verkas i Purdilur, utanför 
New Delhi där ett 50-tal 
familjer får sin försörjning 
och barnen ges möjlighet 
att gå i en byskola.

Gudspärlan
Den gyllene pärlan påmin-
ner om att det finns någon 
som vakar över oss. Med 
den börjar och slutar kran-
sen, dess ursprung och mål.

Jagpärlan
Pärlemorskimrande. För 
tanken inåt, till den vi in-
nerst inne är. Visar att vi är 
skapade till Guds avbild.

Doppärlan
Den vita pärlan uppmanar 
oss att börja om. Rymmer 
dopets löfte om nåd och 
förlåtelse. Det är aldrig 
försent.

Ökenpärlan
Sandbrun. Livet bjuder på 
motgångar, men att möta 
dem är ett steg att också 
besegra dem.

Bekymmerlöshetspärlan
Med den himmelsblå 
pärlan samlar vi livslust och 
mod, den är rastplatsen 
utan krav.

Kärlekens pärlor
Att älska är livets stora 
gåva. Alla liv rymmer kär-
lek, vi ger och får kärlek, 
pärlorna är två.

Hemlighetspärlorna
De tre mindre vita pär-
lorna rymmer våra innersta 
hemligheter, de som vi hål-
ler för oss själva och kanske 
saknar ord för.

Nattens pärla
Den svarta pärlan står för 
det tunga i livet. Men för att 
uppleva dagen måste man 
utstå natten. Gud finns där.

Uppståndelsepärlan
Vit pärla som står för 
godhetens seger över ond-
skan. Frid och ljus, står för 
hoppet som övervinner oro 
och rädsla.

Tystnadspärlorna
Sex avlånga pärlor som 
manar till tystnad och möj-
ligheten att stänga ute det 
som stör. När vi närmar 
oss det eviga behövs inte 
orden. 
           M.N   

Frälsarkransen ges ofta 
som doppresent. Finns att 
köpa i Församlingens hus. 
Pris 100:-.

Frälsarkransen

Världspianister ger konserter i kapellet 
Två gamla djursholmsbor, tillika pianovirtuoser ger under hösten 
konserter i Djursholms kapell. Vilka tillfällen att njuta av nya flygeln!

Professorn Staffan Scheja spelar söndagen 
den 23 oktober kl 16.00. Framförandet 
ingår i kommunens satsning på ”Kulturens 
alla scener”.
Kapellmästaren och professorn Thomas 
Schuback gästar tillsammans med en sångartist 
kapellet lördagen den 12 november kl 16.00.
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Datum Tid Söndag Typ av gudstjänst Predikant

September
 4 11.00 15 e tref. Gudstjänst Staffan Hellgren

11 11.00 16 e tref. Högmässa Christina Odenberg,  
Kapellkören

18 11.00 17 e tref. Gudstjänst
med små o stora 

Ninna Birkoff

22 14.00 I kapellet Lyzzna Ingemar von Heijne

25 11.00 18 e tref. Gudstjänst 
 

Läktarbuljong

Ulf Lindgren

29 19.00 I Djursholms 
församlingsgård

Föredrag 
Vänföreningen 

Se presentation

Oktober
 2 11.00 Helige Mikaels 

dag 
Gudstjänst Kristin Molander

 9 11.00 Tacksägelse-
dagen

Gudstjänst
Kyrkkaffe 

Anna Smille, Kapell-
kören

16 11.00 20 e tref Gudstjänst 
med små o stora 

Ninna Birkoff

19 19.00 I kapellet Föredrag 
Vänföreningen

Se presentation

20 14.00 I kapellet Lyzzna Ingemar von Heijne

23 11.00 21 e tref Högmässa Caroline Krook

30 11.00 22 e tref Gudstjänst
Kyrkkaffe

C R Bråkenhielm

November
 5 11.00 Alla helgons 

dag
Gudstjänst Fredrik Hesselgren

 6 Sönd e Alla 
helgon

– Ingen gudstjänst i kapellet

13 11.00 Sönd f doms-
sönd

Gudstjänst 
med små o stora

Predikoturer & lyzzna      hösten 2016

Efter predikan samtal med Maynard Gerber tidigare  
kantor i judiska församlingen.
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Datum Tid Söndag Typ av gudstjänst Predikant

17 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne

20 11.00 Domsöndag Högmässa Anna Smille

27 11.00 1 i advent Gudstjänst Caroline Krook, 
Kapell kören

December
 3 16.00 Julkonsert Kapellkören och famil-

jen von Heijne

 4 11.00 2 i advent Gudstjänst C R Bråkenhielm

11 11.00 3 i advent Högmässa Rolf Larsson

18 11.00 4 i advent Gudstjänst Ulf Lindgren

24 09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton Lillkrubban
Samling kring krubban
Julbön
Julnattsmässa

Ninna Birkoff
Ninna Birkoff 
Kristin Molander
Anna Smille

25 07.00 Juldagen Julotta Lasse Svensson, 
Kapell kören

26 Annandag jul – Ingen gudstjänst i kapellet

27 Sönd e jul – Ingen gudstjänst i kapellet

31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Ylva Eggehorn

Januari 2017
 1 Nyårsdagen – Ingen gudstjänst i kapellet

 3 Sönd e nyår – Ingen gudstjänst i kapellet

 6 11.00 Trettondedagen Gudstjänst Per Wahlström

 8 11.00 1 e trettonde-
dag

– Ingen gudstjänst i kapellet

15 11.00 2 e trettonde-
dag

Gudstjänst
Enebykyrkans kör

Christina Molin

22 11.00 3 e trettonde-
dag

Gudstjänst Lasse Svensson

29 11.00 4 e trettonde-
dag

Högmässa Annika Wirén

Predikoturer & lyzzna      hösten 2016
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Kyrkoåret i Svenska kyrkan 
börjar första söndagen 
i advent och slutar med 
domsöndagen – vilket 
innebär att kyrkoåret ligger 
en månad före det profana 
kalenderåret.
I kyrkoårets kalender har 
varje söndag och helgdag 
ett bestämt namn och 
tema. Grundberättelsen 
handlar om Jesu födelse, 
död och uppståndelse samt 
berättar om hans gärningar 
under de två- tre år som 
han verkade i Israel och 
Palestina.

Bibeltexterna beskriver 
också mänskliga känslor 
som glädje, sorg, tro, 
tvivel, hopp och förtvivlan, 
texter som kan hjälpa oss 
att fundera över våra egna 
liv.

Vi firar de stora helgerna: 
julen - när Guds son föds 
som människa, påsken 
- Jesu död och uppstån-
delse samt pingsten – Den 
Heliga Andens högtid.

Julen är den yngsta av de 
stora högtiderna och den 
enda som har sitt ursprung 
i Västerlandet. Vi tänder 
adventsljusen, som visar 
hur ljuset sakta breder ut 
sig. Detta är en förbere-
delsetid. Själva ordet jul är 
förkristet och antas betyda 
midvinterfest. Juldagen 

firas inom 
kristenheten 
till minne av 
Jesu födelse. 
Trettondag jul 
är den äldsta 
högtidsdagen, 
när vi firar 
”epifania”, 
som betyder 
uppenbarelse. 
De tre vise 
männen kom 
då till stallet 
med guld, 
rökelse och 
myrra. 

Påsktiden inleds med 
askonsdagen och därmed 
fastetidens fyrtiosju dagar 
före påsk. Jesus fastade 
under så lång tid i öknen. 
Söndagarna ingår inte 
i fastan. Själva namnet 
askonsdag kommer efter 
sedvänjan att strö välsignad 
aska över sig. Fastetiden 
avslutas på påskdagen. Un-
der Stilla veckan före påsk 
infaller dymmelonsdagen 
(inte att förväxla med 
askonsdagen). Förr kläddes 
kyrkornas kläppar då med 
säckväv för att ringningen 
skulle ljuda dovare. Skär-
torsdagen firas till minne 
av att Jesus instiftade 
nattvarden. Långfredagen 
är Jesu dödsdag och på  
påskdagen tänds Kristu-
sljuset i våra kyrkor och vi 
firar Jesu uppståndelse.

Pingsten firas femtio 
dagar efter påsk till 
minne av Den Heliga 
Anden och kallas för Den 
kristna kyrkans födelsedag. 
Annandag pingst upphörde 
år 2005 att vara allmän 
helgdag.

Teman för några söndagar 
under trefaldighetstiden
Den längsta perioden un-
der kyrkoåret är trefaldig-
hetstiden som varar från 
försommaren till novem-
ber. Budskapet är att leva 
och växa som människa i 
sin kristna tro.

Heliga  trefal-
dighetsdag i maj: 
Gud - Fader, 
Son och Ande. 

Kallas även missionsdagen 
och inleder trefaldighets-

Kyrkoåret – kyrkans egen kalender
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Kyrkoåret – kyrkans egen kalender
tiden. Fisken är från den 
allra första kristna tiden en 
sinnebild för Kristus. En 
tidig mässa till Treenig-
hetens ära gavs redan vid 
slutet av 700-talet.
Jesus sade i den sk mis-
sionsbefallningen: Åt 
mig har getts all makt på 
himlen och på jorden. Gå 
därför ut och gör alla folk 
till lärjungar: döp dem i 
Faderns och sonens och 
Den Heliga Andens namn 
och lär dem att hålla de 
bud jag har gett er. Och 
jag är med er alla dagar till 
tidens slut. Matt 28:18-20.

Fjärde söndagen 
efter trefaldighet: 
Att inte döma

Jesus sade: Döm inte, så 
blir ni inte dömda. Varför 
ser du flisan i din broders 
öga när du inte märker 
bjälken i ditt eget? 
Hycklare, ta först bort 
bjälken ur ditt öga, så kan 
du se klart och ta bort 
flisan ur din broders.” 
Matt 7:1-5

Trettonde sönda-
gen efter trefal-
dighet: Medmän-

niskan
Jesus sade: ”Allt vad ni vill 
att människorna skall göra 
för er, det ska ni också göra 
för dem. Det är vad lagen 
och profeterna säger.” 
Matt 7:12

Sjuttonde 
söndagen efter 
trefaldighet: 
Rik inför Gud

 Jesus sade: ”Ingen kan 
tjäna två herrar. Antingen 
kommer han att hata den 
ene och älska den andre 
eller hålla fast vid den ene 
och inte bry sig om den 
andre. Ni kan inte tjäna 
både Gud och Mammon.” 
Matt 6:24

Han är vår samlade musikhistoria. Han har gett oss in-
blickar i tonernas underbara värld med Mozart, Bach och 
alla de andra tonsättarna under decennier. I radion och i 
kapellet… Det han inte vet om musik inte är värt att veta. 
Han är unik!
 Missa nu inte att under några torsdagseftermiddagar 
lyzzna till allas vår Ingemar von Heijne när han kåserar 
i kapellet och under en timme bjuder oss på spännande 
musikaliska öden. Som alltid assisterad av kära hustrun 
Ingrid vid musikanläggningen. 
Välkomna!

Missa inte Lyzzna!

Guidad visning
Kapellet är värt en 
mässa. Vill du veta mer 
om vår kulturskatt, om 
byggnaden,  om histo-
rien eller om  
altarutsmyckningen?
Samla ihop en grupp 
och ta kontakt med 
Ingrid von Heijne, 
på tel 070-676 37 83, 
så bjuder hon på sina 
kunskaper.



Stiftelsen Djursholms kapell:
Henrik Mattsson, ordförande
e-post: info@djursholmskapell.se

Bokningar:
Ingrid von Heijne, tel 070 676 37 83,
e-post: ingridvonheijne@hotmail.com

Föreningen Djursholms kapellvänner:
Ulf Hellners, ordförande, tel 08 755 62 61,
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se

Redaktör:
Margareta Näsmark, tel 0709 84 42 69,
e-post: m.nasmark@telia.com

Välkommen med i en av Djursholms
större vänföreningar!

Föreningen Djursholms Kapellvänner har idag  
närmare 650 medlemmar. Under hösten 2016  
arrangerar vi två sammankomster till vilka alla  
hälsas varmt välkomna.
Ta gärna med någon vän!

Vänföreningens ändamål är att stödja verksamheten 
i Kapellet vilket – utöver gåvor från medlemmar - sker 
genom medlemsavgifterna som till övervägande del 
förs över till Kapellstiftelsen. I höstbrevet till medlem-
marna som skickas ut i september lämnas ytterligare 
information om föreningens verksamhet.

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Man behöver 
inte bo i Djursholm för att bli medlem. Medlemsav-
giften för 2016 är 200 kr som sätts in på pg 17 03 68-5.

Ulf Hellners
ordförande

Vänföreningens Höstprogram
Torsdag 29 september kl. 19.00
”Islams grunder och kärnidé”. Imamen Abd al Haqq 
Kielan från Eskilstuna gästar oss i Djursholms För-
samlingsgård, ”Änglagaraget”. Avgift?

Onsdag 19 oktober kl. 19.00
Vår tidigare terminspräst Ulf Lindgren har valt ämnet 
”Varför måste jag som kristen träffa judar och musli-
mer varje vecka?”. Detta program äger rum i Kapellet.
Avgift?

Tryck: Stockholms Lito Grafiska AB. 2016

Efter predikan i kapellet 
den 25 september samta-
lar domkyrkominister Ulf 
Lindgren med Maynard 
Gerber, tidigare kantor i 
Judiska församlingen, om 
judiskt perspektiv på dagens 
bibeltexter.
Imamen Abd al Haqq är 
inbjuden av vänföreningen i 
september. Han arbetar vid 
Sabirinmoskén i Eskiltuna 
och Islamiska föreningen 
i Stockholm. Islam är den 
näst största religionen i 
Sverige. 
Och i oktober håller prästen 
Ulf Lindgren en betrak-
telse över den nya religiösa 
kartan.
 - Genom att bjuda in företrä-
dare för andra religioner 
och genom att samtala 
ökar vi förhoppningsvis våra 
kunskaper och ser hellre 
broar än hinder oss män-
niskor emellan, säger Henrik 
Mattsson, ordförande i Stif-
telsen Djursholms kapell.

Vi möter andra 
religioner


