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Att komma hem!
Att få vara terminspräst i Djursholms
kapell är verkligen något fint. Under
många år kom jag som präst i Danderyds
församling att lära känna kapellet väl. Nu
när jag lever i exil på andra sidan Dalälven
gläder jag mig att få återvända hit och fira
gudstjänst. Det är som att komma hem!
Kapellet är en helig plats, för mig och
för många andra. Gudstjänsten ger rymd
och tid för att ana Guds kärleks ansikte.

Men Gud är ju större än gudstjänsten
och kapell. Gud möter oss lika ofta när vi
minst anar det.
Vi kan fråga Sackaios som fick bjuda
Jesus på lunch. Eller kvinnan vid brunnen.
Moses efter att ha sett den brinnande busken.
För en tid sedan var jag på ett dopsamtal. Den lilla dopkandidaten låg på en fin
filt och tittade upp i taket, precis så där
som små barn gör.
Jag gick fram till henne. Böjde mig över
henne och våra blickar möttes.
Hon såg rätt igenom mig. Inte avslöjande
eller granskande men förväntansfull, varm
och full av tillit.
Det var en sällsam stund där på vardagsrummets golv. Ett sällsamt utbyte av
blickar, som stannade kvar i mig. Dröjde
sig kvar. Är nog där än.
Det slog mig att vi ofta talar om Gud som
en förälder. Som en far eller som en mor.
”Hjälp mig, taga ur din trogna fadershand…”
sjunger vi i psalmen 249 Blott en dag.
Tänk om det var Guds blick jag mötte,
som ville möta min och som såg på mig
med förväntan, tillit och värme.
Gud möter oss ofta så. Oväntat. Plötsligt.
Men tydligt och sant.
Fredrik Hesselgren, terminspräst

Text och foto: Margareta Näsmark

Finns det egentligen en
större fråga än ” Vad är
meningen med livet?”
Filosofer, vetenskapsmän
och teologer har i tusentals år ägnat sig åt detta
djupa spörsmål.
Journalisten och programledaren Anna Lindman
dras till existentiella frågor
- hur ser människor på
sina liv, vad håller dem
uppe efter att ha fått en
livshotande diagnos? Vilken roll spelar religionen
idag? Under snart femton
år har hon synts på TV i
”Existens”, ”Annas eviga”
och nu senast i ”Meningen
med livet”.
- Svenskarna är idag
förvånansvärt oövade i
religiösa spörsmål, säger
hon. När sekulariseringen
tog över gick det fort för
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När vi
söker
meningen
med livet
religionen att få stämpeln
som ointellektuell. New
age, spiritism och mer
eller mindre flummiga
ideologier fick då stort
spelrum.
- En gudstro kan skänka
mening åt tillvaron liksom
naturen, vänner, familj och
att engagera sig i andra
människor. Vi har inga
givna svar på frågan om
meningen med livet, men

jag märker ofta att, även
om man inte är i ordets
bemärkelse religiös, säger
ändå många att de gärna
vill tro på något.
Anna Lindman slås också
av hur personer, vars liv
närmar sig slutet kan uppleva en förhöjd livskänsla.
Samtidigt som hon noterar
att ensamheten inte sällan
är ett stort problem – då
kan det vara lätt att känna
att livet saknar mening.
- I England tillsattes
nyligen en ensamhetsminister. Kanske något för
oss också, undrar hon.
Välkommen till kapellet
att höra Anna Lindman
samtala med domprosten
Hans Ulfvebrand om
”Meningen med livet”
Onsdag den 6 mars kl 19.

Välj lokal efter
begravningen
Visst saknar många Villa
Pauli och Värdshuset när
begravningsföljet ska träffas
efteråt. Men i Djursholm
med närhet hittar man flera
tänkbara alternativ.
Vissa lokaler även lämpliga
för bröllop och dop.
Församlingens Hus
Tel 08-568 957 00
Tar 140 sittande,
200 vid mingel
Djursholms församlingsgård – Änglagaraget
Tel 08-568 957 00
Plats för 110 sittande,
fler vid mingel
Östergårds
Tel 08 -755 24 40
Runt 110 sittande
Cedergrenska
Tel 08-85 35 00
Upp till 120 pers
Djursholms slott
Tel 08 – 568 910 13
Max 110 pers

Påkostad filminspelning
Kapellet blev nyligen skådeplats när filmteam och mängder av statister spelade in Malin Perssons-Giolitos bok
”Störst av allt” – dramat som utspinner sig i djursholmsmiljö. Filmen kommer under våren på Netflix.

Välkommen som värdinna i kapellet!
”Vi är stolta över vårt kapell! Det är en viktig kulturbärare i Djursholm!”
Så kan det låta när kapellvärdinnorna berättar varför de
tjänstgör några gånger om året. Som att vara värdinna i
sitt eget hem – med känsla för service, omtanke om gästerna, här stöttar man präst och anhöriga, håller snyggt,
ringer i klockorna. Kapellet drivs helt ideellt.
Vi välkomnar dig som skulle vilja berika ditt liv med att vara
med i en trevlig och meningsfull gemenskap. Är du intresserad
så maila gärna till info@djursholmskapell.se så får du veta mer.

La Piazza
08-755 07 70
Gretas
08-755 47 78.
Upp till 40 pers.
Djursholms golfklubb
Tel 08- 755 53 77
Flexibelt, 80 personer sitter
bra. Mingel flera
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Program våren 2019
Datum

Tid

Dag

Medverkande

Februari
3
10

11.00

Kyndelsmässod

Högmässa

Ulf Lindgren

11.00

5 e trettonded

Gudstjänst

Elisabet Munro
Kapellkören

14
17
24

18.30

Mässa med samtal

Kristin Molander

11.00

Septuagesima

Gudstjänst

Susanne Widner

11.00

Sexagesima

Högmässa, kyrkkaffe

Fredrik Hesselgren

3
7
10

11.00

Fastlagssöndag

Gudstjänst

C R Bråkenhielm

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst

Lasse Svensson
Kapellkören

14
17
24

18.30

Mässa med samtal

Kristin Molander

Mars
14.00
11.00

1 i fastan

11.00

2 i fastan

Högmässa

Caroline Krook

11.00

Jungfru Marie

Gudstjänst

Kristin Molander

Högmässa

Staffan Hellgren

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst
Läktarbuljong

Marika Markovitz
kapellkören

Mässa med samtal

Kristin Molander

bebådelsedag

31

11.00

Midfastosönd

April

4

4
7

14.00

11
14
18
19
21
22
28

18.30

11.00

5 i fastan

11.00

Palmsöndag

Gudstjänst

Caroline Krook

19.00

Skärtorsdag

Skärtorsdagsmässa

Lasse Svensson

11.00

Långfredag

Långfredagsgudstjänst Fredrik Santell

11.00

Påskdagen

Högmässa

Fredrik Hesselgren

Annandag påsk

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

2 sön i påsktiden

Gudstjänst små o stora Elisabet Munro

11.00

Datum

Tid

Dag

Medverkande

Maj
2
5
9
12
18

14.00

19
26
30

11.00
11.00

11.00

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst

Ulf Lindgren

Mässa med samtal

Kristin Molander

Högmässa

Erik Eckerdal

Vårkonsert

Kapellkören
Cecilia von Heijne

5 sön i påsktiden

Gudstjänst

Fredrik Hesselgren

Bönsöndagen

Gudstjänst

C R Bråkenhielm

Kristi
Himmelsfärd

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

3 sön i påsktiden

18.30
11.00

4 sön i påsktiden

16.00

Juni
2

11.00

Söndagen före
pingst

Högmässa
kyrkkaffe

Kristin Molander

9

11.00

Pingstdagen

Gudstjänst

Annika Wirén

Inga sommarandakter under juni/juli. Lekmannaledda sommarandakter fr o m 4 augusti t.o.m. 1 sept.
Hösten börjar söndagen den 8 september.

Istället för blommor
I stället för blommor vid
begravningar mottager kapellet
ibland generösa donationer.
Vilket vi är mycket tacksamma för.

Håll musiken igång i
kapellet!
Musikanter och skötseln av den
fina flygeln kostar pengar. Stötta
gärna ”Flygelfonden”.
Bankgiro 193-1773
Stiftelsen Djursholms kapell.
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Vår terminspräst Fredrik

– Pluggar du till jurist? Nej
men, du ska ju bli präst!
Fredrik Hesselgrens möte
med en vän på universitetet
blev en väckarklocka.
Familjen var inte religiös
och han hade inte ens
tänkt gå fram. Men kompisens mamma bad honom
följa med som sällskap till
lägret. Fredrik konfirmerades och blev snart själv
ledare. Kände en längtan
till tron. Men trodde att de
religiösa grillerna skulle gå
över.
Övertygelsen blev tvärtom bara starkare och som
26-åring prästvigdes han
av Caroline Krook.
– Hon är fortfarande en
viktig person för mig, som
min vigningsbiskop och
som teolog, säger han.
Hemma i Kapellet
Fredrik Hesselgren, 41,
sitter med i Kapellstyrelsens stiftelse och
är väl förtrogen med
Kapellet och dess historia.
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Det är som att komma
hem, säger han.
Tills nyligen verkade han
som kyrkoherde i OvansjöJärbo församling. Idag är
han präst i Gävle pastorat
om fyra församlingar och
arbetar där med ledningsstöd förutom att han
döper, viger och engagerar
sig i fängelset.
Har tjänstgjort i Kyrkan i
Enebyberg och i Upplands
Väsby där han även arbetat
med ungdomar. Under
flera år fanns Fredrik som
sjukhuspräst på Danderyds
sjukhus där han mötte
människor i utsatta situationer och deras anhöriga.
En viktig uppgift var även
att utbilda vårdpersonal.
Poetisk predikan
– En predikan ska kännas
på riktigt, gärna med en
poetisk anklang! Fredrik
Hesselgren erövrar orden,
gör dem till sina.
Pekar på den berömde
predikanten Nils Bolander
som skrev rader av poesisamlingar och vars Herdabrev är en klassiker.
Ett samtal med anhöriga blir till ett griftetal…
Fredrik blir en ödmjuk
tolkare av orden och vill
att talet ska spegla den
avlidne, men allt behöver
inte sägas. Att formulera
sig som präst är som att
vara författare. Han är

trygg i sin tro och ser den
som en utmaning ”min
resa med Gud”.
– Vilken förmån att få
ägna sitt liv och utkomst åt
det jag brinner för!
Vad är då tro?
– När Guds kärlek får ett
ansikte, när man är älskad
för den man är, när hoppet
får ta plats.
– Jag tror att det är mycket
upp till kyrkan att erbjuda
plats. Vad är viktigt för
människor idag? Hur ska
vi möta nästa generation?
Vad saknas i deras liv?
Kanske Guds kärleks
ansikte?
Bor vackert
Fredrik bor med sina två
söner på Gamla bruket
i Sandviken i en skön
1800-talslänga. Precis som
för andra föräldrar med
sportande barn blir det
mycket körningar till träningarna. Själv håller han
sig i form med motion och
är nyfiken på nya idrotter.
M.N.

Urnan tar kistans plats
- En begravning handlar
om mycket - känslor,
sorg och kanske chock,
säger Monica Persson
på Danderyds Begravningsbyrå. Kostnaderna
för en begravning varierar mycket beroende på
familjens önskemål och
dödsboets ekonomi. Att ha
sparat en slant till sin egen
begravning var förr en riktig hederssak. För dagens
generation är detta sällan
samma måste.
Numera skräddarsys
ofta ritualerna. Det finns
också mer plats för personliga varianter inför avskedet – musik på CD, eget
bårtäcke, blommor
eller en vacker gravsten
från sommarstugan…

inom trettio dagar och att
gravsättning av urnan ska
ske inom ett år.
Det råder en kluvenhet
till denna rutin. Den påbörjade sorgeprocessen
riskerar att stanna av när
den döde inte kommer till
ro inom rimlig tid.
Vad gäller idag?
Traditioner förändras. Förr
handlade det mest om kistbegravningar men idag är
80 procent av alla begravningar i storstäderna så
kallade kremationsbegravningar. Fler och fler väljer

Inom 30 dagar
Svenskarna ses som långsammast i världen på att
begrava sina döda. I snitt
dröjer vi tre veckor och
denna tid tenderar att öka.
Sedan 2012 säger en lag att
den avlidne ska begravas

att hålla akten med en urna
framme vid altaret. Hälften
av alla begravningar är
numera borgerliga.
På senare tid har det
blivit allt vanligare med så
kallade direktkremationer
med påföljande transport
till minneslunden. Ingen
anhörig närvarar, inga
minnesord, ingen som
lyser frid. Praktiskt, tidsbesparande, osentimentalt…
Vita arkivet
Med en Vita arkivet-folder
från begravningsbyrån
hjälper du dina efterlevande
att tolka dina önskemål – hur
vill du forma ceremonin,
musikval, hur vill du gravsättas? Här kan du anteckna
uppgifter kring ekonomi och
juridik, lösenord till datorn
och mobiltelefonen, medlemskap i föreningar, adress till
speciella kontakter. Ett litet
plastkort (som ett kontokort)
i handväskan eller plånboken
berättar att du har skrivit ner
dina önskemål i Vita arkivet.
M.N.

Kören välkomnar tillskott
Kapellkören, under Cecilia von Heijnes ledning, behöver
förstärkning. Man efterlyser sångare i så gott som samtliga
stämmor, men framför allt längtar kören efter tenorer.
Kören består av 40 sångare som sjunger vid gudstjänster
och vid de uppskattade jul- och vårkonserterna.
Så, kan du ta ton, till nöds kan läsa noter och längtar efter
en musikalisk samhörighet vänder du dig till Cecilia för
ytterligare information. Tel 073 64 35 346, välkommen!
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Välkommen att vara med i en av
Djursholms större vänföreningar!
Föreningen Djursholms kapellvänner har idag cirka 650
familjer som medlemmar. Under våren arrangerar vi två
sammankomster i kapellet samt årsmöte i Församlingens
Hus. Alla hälsas varmt välkomna till våra sammankomster!
Ta gärna med någon vän!
Föreningens huvuduppgift är att stödja kapellets verksamhet.
Utöver gåvor från medlemmarna sker detta främst genom
medlemsavgifterna som till övervägande del förs över till
kapellstiftelsen. Föreningens vårbrev till medlemmarna har
skickats ut under senare delen av januari. I detta ges ytterligare information om föreningens verksamhet.
Föreningen välkomnar nya medlemmar! Man behöver inte
bo i Djursholm för att bli medlem. Medlemsavgiften för
2019 är 200 kr som sätts in på föreningens pg 17 03 68-5.
Ulf Hellners, ordförande

Kom på årsmötet!
Förutom att du får höra
hur kapellet drivs är du
välkommen att höra framtidslöftet basbarytonen
Oskar Fagelund Svenberg.
Förra årets succéframträdande nu i repris.
Plats: Församlingens Hus
Tid: 11 april, kl 18.00

Vänföreningens vårprogram
Torsdag 31 januari kl. 19.00
Författaren Lena Einhorn presenterar sin nya bok, dokumentärromanen ”Geniet från Breslau”, en fascinerande
berättelse om nobelpristagaren Fritz Haber och hans hustru
Clara Immerwahr.

Onsdag 6 mars kl. 19.00
”Meningen med livet”, ett samtal mellan journalisten
Anna Lindman och domprosten Hans Ulfvebrand.
Torsdag 11 april kl. 18.00 (!)
Årsmöte i Församlingens Hus. Före själva årsmötet
musikunderhållning med Oskar Fagelund Svenberg.
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

Oskar och Anna Flodmark
förra året.

Hjälp i kapellet
Ibland kan trapporna
upp till kapellet kännas
oöverstigliga - bilburna
värdar erbjuder då skjuts
upp till gudstjänsten. Vid
behov kan färdtjänstbiljetter lämnas ut. Ljudslingor
fungerar om hörseln
behöver förstärkning och
för den som finner psalmbokens bokstäver för små
finns en variant med stor
stil.

