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Tacksamhet som
livshållning
I början av augusti konfirmerades min
dotterdotter Olivia i Hedvig Eleonora
kyrka. Det var en stor högtid med sång
och musik och många fina tal. Istället för
predikan fick konfirmanderna ge korta
svar på tre frågor. Vad har jag lärt mig?
Vad känner jag tacksamhet för? Vad betyder Gud för mig? Man hade lärt sig att
spela tennis och navigera, men en kon-

firmand hade också lärt sig något om
kristendomen. Gud stod för trygghet och
någon man alltid kunde vända sig till.
Svaren på frågan om tacksamhet var
särskilt intressanta. De flesta var tacksamma för sin familj, sina vänner, för gemenskapen med andra. Svaren kom från hjärtat. Konfirmandernas ord påminde mig
om hur fattigt livet vore utan tacksamhet.
Tacksamhet berikar livet.
Arja Saijonmaa slog igenom med sången ”Jag vill tacka livet.” Men hur kan vi
tacka något som inte har en avsikt med
det goda som sker? Vi har verkligen anledning att tacka våra föräldrar för deras
omsorger, men vem ska vi tacka för livet?
Evolutionen? Författaren C. K. Chesterton skrev en gång att det värsta ögonblicket för ateisten är när hon känner
tacksamhet, men inte har någon att tacka.
Tacksamheten förutsätter ju att det finns
någon som vi tackar. Vi kan väl inte tacka
solen för en ny dag. Vi tackar våra föräldrar för deras omtankar och vännerna för
deras tillgivenhet, men ibland vill vi också
tacka någon för alltsammans. Då sträcker
sig tacksamheten bortom tid och rum.
Den rör vid Guds mantelflik.
Carl Reinhold Bråkenhielm

En sann Djursholmare!
Född och uppvuxen i
Djursholm var Gösta
Eberstein en välkänd profil
i villastaden. Han fick sitt
engagemang för Kapellet
med modersmjölken. Pappa
Christian, liksom farfar
Gösta, var ordförande i
den stiftelse som äger och
förvaltar Kapellet.
Göstas stora kontaktnät,
kreativitet och kunskap var
en ovärderlig tillgång
Han var snabb i repliken
och full av energi.
Många är vi som har
fallit för Göstas charm och

utstrålning. Med sin stora
livserfarenhet vann han
respekt i alla läger – oavsett
politiska, religiösa eller
åldersmässiga skillnader.
Gösta Eberstein verkade
under en lång period som
ordförande i Byggnadsnämnden, han var ledamot
av Kyrkofullmäktige och
mycket aktiv i styrelserna
för Föreningen Djursholms
kapellvänner och stiftelsen
Djursholms kapell.
Gösta personifierade
kompromissvilja och konstruktivitet och satte andras
bästa framför sitt eget.
Trädgårdsmästare, projektledare, idéspruta. God
lyssnare. Saknad.
Henrik Mattsson
Ordf stiftelsen Djursholms kapell

Ulf Hellners
Ordf föreningen Djursholms
kapellvänner

Olga spelar
En färgstark spanjorska
intar flygeln i kapellet! Vi
hör Olga Albasini, 26 år, ett
stjärnskott som uppmärksammas allt mer.
Olga har en gedigen utbildning från Spanien och
Tyskland och studerar idag
på Kgl Musikhögskolan. Vi
bjuds på musik av Mozart,
Prokofiev och de Falla.
Välkommen!
Plats: Djursholms kapell
Tid: onsd 25 september
kl 18
Ingen entré

Gunnel Ekman

En av våra stora tonsättare,
Sven-Erik Bäck, skulle ha
fyllt 100 år i år.
Han var länge trogen
kapellet och många minns
hans promenader under
psalmsången då han med
fiolen under hakan impro2

viserade motstämmor.
Bäck skrev bl a musik till
återinvigningen efter renoveringen 1989.
Till hans minne spelas
Bäckpsalmer vid gudstjänsten den 15 september.

(1921 – 2019) ledde under
många år kapellvärdinnornas arbete. Allt hon gjorde
var genomsyrat av omtanke
och kärlek till uppgiften.
C.G. Jung skrev: meningen
med gudstjänsten är den
tjänst som människan kan
göra Gud. Gunnel har
bidragit till förverkligandet
av otaliga gudstjänster och
hon gjorde det alltid med
glädje!
Hans Fletcher

Hur länge har man fört
kyrkböcker?
Första påbudet om kyrklig personregistrering
kom 1608. Fram till 1991
sköttes all folkbokföring
av kyrkan, därefter tog
skattemyndigheten över.
Riksarkivet svarar idag för
kyrkböckerna, som är en
guldgruva för släktforskarna.

Tiderna
förändras
- så även i
kyrkan!

Varför sitter man på en
viss sida?
Seden med mans- och
kvinnosida går tillbaka till
medeltiden. Länge satt
brudens familj och vänner
till vänster och brudgummens anhöriga till höger.
Sedan kom de anhöriga
och närmsta vännerna att
inta bänkarna till höger vid
bröllop och begravning.
Idag luckras traditionerna

När står man upp i
kyrkan?
Begreppet ståpsalm visar
att psalmen är av lovsångskaraktär. Med en * i
psalmboken eller i programbladet ser man när det
är dags att stå upp. Prästen
brukar annars visa med en
handrörelse.

Nu swishar vi!
Glöm håven, nu kommer
närmare hälften av kollektpengarna in via Kapellets
Swish: 1230485367.

upp och det är fritt fram
att sätta sig på båda sidor.
Dock sitter den nära
familjen alltid längst fram
till höger.
Den norra sidan i kyrkan
kallas även kvinnosidan.
Anledningen till att evangeliet lästes på den norra
sidan var att man trodde att
allt ont kom från norr och
att detta då behövde mötas
med de starkaste orden

Påvens sändebud
Den apostoliske nuntien
(diplomatiskt sändebud) James Patrick Green är sedan
två år ambassadör för Den
Heliga Stolen i Vatikanen.
Till skillnad mot övriga
världen, där katolicismen
är mäktig, är bara runt fyra
procent av vår befolkning
katoliker. Mycket på grund
av invandringen ökar antalet och de katolska kyrkobyggnaderna inte räcker
till. Fram till 2001 låg
sändebudets nordiska säte
i Köpenhamn, men sedan
vår kung träffat påven i
Rom flyttade residenset till
Djursholm!
Född i USA är nuntien
en i högsta grad alert representant med fritidsintressen
som sport, konst och hästar.
Efter många år i Peru
stortrivs ärkebiskop Green
i Sverige, talar flera språk
och kan inte minst föra en
konversation på latin.
Välkommen att höra
James Patrick Green
berätta om ”The
Vatican in the world”
(föredraget hålls på
engelska)
Plats: Djursholms kapell
Tid: onsd 6 nov kl 19:00
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Program hösten 2019
Datum

Tid

Dag

Medverkande

September
8

11.00

12
15

18.30

19
22

14.00
11.00

29

11.00

11.00

Högmässa

Carl Reinhold
Bråkenhielm

Mässa med samtal

Kristin Molander m fl

Högmässa

Caroline Krook
(S - E Bäck) Lilla kören

Lyzzna

Ingemar von Heijne

14 e tref.

Gudstjänst

Christina Odenberg,
Kapellkören

Helige Mikaels
dag

Gudstjänst

Fredrik Santell

16 e tref

Högmässa

C R Bråkenhielm

Mässa med samtal

Kristin Molander

Gudstjänst
Läktarbuljong

C R Bråkenhielm
Kapellkören

Lyzzna

Ingemar von Heijne

12 e tref.

13 e tref.

Oktober
6
10
13

11.00

17
20
27

14.00

18.30
11.00

Tacksägelse
dagen

11.00

18 e tref

Gudstjänst

Michael Persson

11.00

19 e tref

Högmässa

Elisabet Munro

Alla helgons dag

Gudstjänst

Ulf Lindgren

Sönd e Alla helgon

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

Mässa med samtal

Kristin Molander m fl

Gudstjänst små o stora

Elisabet Munro

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst
Kyrkkaffe

Fredrik Hesselgren

Högmässa

Caroline Krook

November

4

2
(3)
7
10
14
17

11.00

24

11.00

18.30
11.00

21 e tref

14.00
11.00

Sönd f Domsöndag
Domsöndagen

&

&våren 2020
Datum

Tid

Dag

Medverkande

December
1

11.00

Gudstjänst

C R Bråkenhielm
Kapellkören

5
7

18.30

Mässa med samtal

Kristin Molander m fl

16.00

Julkonsert

Kapellkören och
Cecilia von Heijne

8
15
22

11.00

2 advent

Gudstjänst

Anna Smille

11.00

3 advent

Högmässa

Lasse Svensson

11.00

4 advent

Gudstjänst
Henrik Mattsson
Sjunga in julens psalmer Lilla kören

24

09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton

Lillkrubban
Samling kring krubban
Julbön
Julnattsmässa

Präst från församlingen
Präst från församlingen
Ulf Lindgren
Randi Guldstrand

25

07.00

Juldagen

Julotta

Namn inte klart.
Kapellkören

Annandag

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

11.00

Sönd e jul

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

16.00

Nyårsafton

Nyårsbön

Ylva Eggehorn

Nyårsdagen

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

11.00

Söndag e. nyår

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

11.00

Trettondedagen

Gudstjänst

Kristin Molander

11.00

1 e trettondedag

Gudstjänst

Lasse Svensson

11.00

2 e trettondedag

Högmässa

Fredrik Santell

11.00

3 e trettondedag

Gudstjänst

Lars Åberg, Eva Wedin
med Enebykyrkans kör

(26)
(29)
31

1 advent

Januari 2020
1
(5)
6
12
19
26

Morgonbön fredagar 8.30 – 9.00
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Kristen tro - som en kompass i livet
Än en gång har vi glädjen
att möta Carl Reinhold
Bråkenhielm som terminspräst i kapellet. Vi
känner honom som en
kunnig teolog, mitt i tiden.
Numera pensionär. Nåja,
åldersstrecket behöver inte
betyda minskat engagemang. Som professor emeritus leder han kurser inom
europeisk kultur i Uppsala
och han håller dessutom i
ett projekt inom det vida,
angelägna ämnet ”livets
mening”.
Och så ytterligare ett
spår…en viktig fråga idag
är den om var Sverige ska
slutförvara sitt kärnavfall.
Bråkenhielm är involverad som ordförande i en
tvärvetenskaplig kommitté,
vars uppdrag är att fungera
som rådgivare åt regeringen. Kärnavfallsrådet består
av en stor skara forskare
med hög kompetens inom
ämnen såsom teknik, juridik, humaniora samt naturoch samhällsvetenskap.
Villrådig?
Människor har i alla tider
försökt förstå och förklara
sin existens. Olika religioner har stöttat, skänkt tro
och hopp i generationer
och i många kulturer.
Men, ”jag är inte religiös”
hörs allt oftare när krig,
terror och förstörelse gör
att många inte får ihop
6

meningen. Hur kan Gud
tillåta att människoliv spills
och världsarv förintas?
Och hur skapar man en
harmoni mellan religiös
tro och naturvetenskap?
En ateist tror inte på Guds
existens, en agnostiker
menar att man aldrig kan
veta eftersom det inte går
att bevisa om Gud finns
eller inte.

– Det är svårt att leva utan
tröst och hopp, menar Bråkenhielm. Jag tror att det
är viktigt att tänka i större
perspektiv, se möjligheter
och odla glädjeämnen som
inspirerar.
Den som söker sådana
perspektiv är välkommen
att delta i en rad föreläsningar och diskussioner i
Katedralakademiens regi.
Föredragshållarna spänner
över en rad filosofiska och
teologiska frågor: ”Om den
kristna trons begriplighet”. ”Hur kan Gud skapa
en värld där det finns gott
utan att samtidigt tillåta
möjlighet av det onda?

En ny slags andlighet
Förr i tiden var det kanske
vanligare – och lättare – att
tro på Gud. Nuförtiden är
det inte lika självklart.
- Men människor kommer
alltid att söka en högre
mening. En riktning,
kanske en kompass att leva
efter och känslan av att
leva meningsfullt och undvika diket mellan blåögd
optimism och nattsvart
pessimism.
Kyrkan är inte bara
gudstjänster utan också
engagemang för våra
medmänniskor och olika
former av hjälpverksamhet.
- Vad behöver man för
att leva? Något att leva av,
som bröd för dagen.
Något att leva med –
social gemenskap. Något
att leva för – sådant som
skänker meningsfullhet.
Som avkoppling styr
Carl Reinhold Bråkenhielm den egna båten ut på
seglatser och läser mycket
skönlitteratur när han inte
förbereder sina betraktelser som gästpredikant i
M.N
kapellet.

Katedralakademien

En plattform för kulturell och intellektuell
stimulans som startades
av Domkyrkoförsamlingen 2014. Se höstens
program på hemsidan.

Stridbar präst
till Kapellet
Hakon Långström är
civilingenjören som blev
domprost och författare.
Han har en bred erfarenhet
inte bara utifrån kyrkligt
perspektiv utan har också

Kulturbiennalens final!

Konsert á la Beskow
Konsertpianisten Daniel
Beskow, ättling till Elsa Beskow, har låtit sig inspireras
av en samling målningar av
sin farmorsmormor. Vem
minns inte ”Blomsterfest
på Täppan”, ”Sagan om
den Nyfikna Abborren”,
”Puttes Äventyr i Blåbärsskogen”, ”SolÄgget…”
Tillsammans med mezzosopranen Josefine Andersson bjuder han på en
romansafton där vi känner
igen sagofigurerna i musikstycken av bland andra
Sibelius (granen), Mozart
(violen) eller Schubert
(forellen).
Även om temat kretsar
kring sagobilder av Elsa
Beskow vänder sig konserten i första hand till
en vuxen publik!

Tänk så stolta vi djursholmare kan vara över vår
idérika, underfundiga illustratör av älskade bilderböcker!
Välkommen till en musikalisk final på Kulturbiennalen.
M.N.

Plats: Djursholms kapell
Tid: Söndag den 20
oktober kl 16.00
Entre: 50:Biljetter säljs i bokhandeln eller i kapellet

Hakon Långström

många styrelseuppdrag
inom näringslivet. Drar sig
inte för att ta ställning och
blev känd när han för några
år sedan följde sin moraliska kompass vid en omdiskuterad fotoutställning.
Nu kommer Hakon till
Kapellet och talar kring
”Helighet i tempel och
vardag”.
Varmt välkomna att
lyssna och ställa frågor!
Plats: Djursholms Kapell
Tid: onsdag den 2
oktober kl 19.00
Ingen entré
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Välkommen att vara med i en av
Djursholms större vänföreningar!
Föreningen Djursholms kapellvänner har idag cirka 650
familjer som medlemmar.
Föreningens huvuduppgift är att stödja kapellets verksamhet.
Utöver gåvor från medlemmarna sker detta främst genom
medlemsavgifterna som till övervägande del förs över till
kapellstiftelsen. Vår ambition är dessutom att erbjuda medlemmarna intressanta program som oftast arrangeras i kapellet.
Under hösten har vi tre sammankomster i kapellet till vilka alla
är varmt välkomna. Ta gärna med någon vän! Vårt höstbrev till
medlemmarna skickas ut i månadsskiftet augusti – september. I
detta ges ytterligare information om föreningens verksamhet.
Föreningen välkomnar nya medlemmar! Man behöver inte bo i
Djursholm för att bli medlem. Medlemsavgiften 200 kr sätts in
på föreningens pg 170368-5.
Ulf Hellners, ordförande

Istället för blomma
Vid en begravning eller
kanske när någon jubilar
ska uppmärksammas väljer
många att ge ett bidrag till
Djursholms kapell.
Alla bidrag och donationer är mer än välkomna!
Kapellet behöver ständigt
hållas i form och renoveras.
Postgiro till Vänföreningen:
17 03 68 - 5.

Vänföreningens höstprogram
Onsdag 2 oktober kl. 19.00

Prästen och författaren Hakon Långström talar om ”Helighet – i tempel och vardag”. Ingen entré

Söndag 20 oktober kl. 16.00

”Sagolikt”, romanskonsert inspirerad av Elsa Beskows sagor
och målningar med hennes barnbarnsbarn Daniel Beskow,
piano, och Josefine Andersson, mezzosopran. Obs konserten
vänder sig i första hand till vuxna! Entré 50 kr.
Onsdag 6 november kl. 19.00
Ärkebiskopen James Patrick Green, Vatikanstatens nuntie
för bl.a. Sverige, berättar på engelska om ”The Vatican in the
World”. Ingen entré
Stiftelsen Djursholms kapell:
Henrik Mattsson, ordförande
e-post: info@djursholmskapell.se
Adress: Danavägen 9, Djursholm
Bokningar:
Ingrid von Heijne, tel 070 676 37 83,
e-post: ingridvonheijne@hotmail.com
Föreningen Djursholms kapellvänner:
Ulf Hellners, ordförande, tel 073 314 31 34,
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se
Redaktör:
Margareta Näsmark, tel 0709 84 42 69,
e-post: m.nasmark@telia.com
Tryck: Stockholms Lito Grafiska AB. 2019

Hellgrens avsked
Flyttlasset har gått till
Österåker och kyrkoherden Staffan Hellgren i
Danderyds församling
går vidare. Han lämnar
ett välskött pastorat
där han skapat varma
kontakter, sjösatt Församlingens Hus, placerat
en kyrkbänk i Mörby
Centrum, undervisat
konfirmander och stått
för Mjölkprojektet i
Tanzania.
Tack för många fina år!

