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Rymd och frihet 
Än en gång har jag fått förtroendet att vara terminspräst i 
Kapellet. Varmt tack! Jag ser verkligen fram mot att möta 
er alla under vårterminens lopp.

I skrivande stund, medan 2018 ännu är i sin linda, är 
mörkret fortfarande ganska kompakt även om en och 
annan fågel redan verkar ha förstått att det kommer att 
bli ljusare. Man kan höra det på det energiska prasslet i 
buskar och snår. En föraning som inger hopp. På Kyndels-
mässodagen tänder vi ljus och fi rar hur Jesus bars fram i 
templet. Det är en dag som för mig markerar att mörkret 
inte kommer att vara för evigt.

Ändå är denna tid av kyrkoåret fullt av glada, hoppingivande 
budskap. Den första söndagen efter trettondedagen hand-
lar om hur Jesus döps. ”Detta är min älskade son, 
han är min utvalde”, säger en röst från himlen till honom. 
Det kan vi tänka oss att Gud säger också till oss, söner 
och döttrar. 

Tanken att jag är ett Guds barn, ett litet barn som vilar 
tryggt i en god famn kan hjälpa oss i svåra stunder. Det är 
min egen erfarenhet. Det är inte en falsk tanke. Om det 
var något som utmärkte Jesu förhållande till sin ”far” Gud 
var det just en sådan total tillit. 

Men vi inbjuds ju också till att vara vuxna i vårt andliga liv. 

I Johannesevangeliet säger Jesus till sina lärjungar: ”Jag 
kallar er vänner.” Det fi nns en känd ikon som brukar kallas 
”Vänskapens ikon”. På den ser man Jesus på vandring 
tillsammans med abba Menas, från ett kloster i Egypten. 
Jesus håller armen om sin vän. I vänskapen fi nns rymd och 
frihet. Den är inte påtvingad. I en tid av misstro är den 
viktigare än någonsin..

                                              Annika Wirén, terminspräst

Annika Wirén, 
terminspräst

Kapellnytt
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den svenska FN-delegatio-
nen i New York, nu som 
pressattaché. Arbetet var 
stimulerande men Annika 
kände att något fattades 
i hennes liv. Hon hade 
betraktat sig som ateist 
men under åren i New 
York växte en kristen tro 
fram och efter teologistu-
dier, och till sin egen stora 
förvåning, prästvigdes hon 
1996.

- Det var det absolut sista 
som jag hade trott skulle 
hända mig, säger hon med 
ett varmt leende.

Brobyggare
Kultur- och religionsmö-
ten har gått som en röd 
tråd genom Annikas liv 
och hon vill gärna vara en 
brobyggare mellan män-
niskor av skiftande bak-
grund och religion. Som 

Livets vägar ter sig ibland 
outgrundliga. Annika 
Wirén, terminspräst under 
våren i Djursholms kapell, 
har en minst sagt brokig 
bakgrund.

Efter en utbildning i bl a 
sinologi, med en journa-
listexamen i bagaget och 
efter några års studier 
vid Pekings Universitet 
landade hon så småningom 
på den svenska ambassaden 
i Peking. Tjänsten som 
kulturattaché förde henne 
i kontakt med kinesiska 
författare och konstnärer, 
en del av dem dissidenter. 
Deras integritet och mod 
att handla efter sin inre 
övertygelse gjorde djupa 
intryck på henne.

Efter åren i Peking fort-
satte hon att arbeta för UD 
och kom i januari 1990 till 

församlingspräst i Rinkeby 
och Fisksätra har hon sett 
vilka utmaningar vår tid 
och vårt samhälle står 
inför. 
- Guds Hus-projektet 
i Fisksätra är ett sådant 
gränsöverskridande pro-
jekt som ger hopp inför 
framtiden, säger hon. Här 
möts kristna och muslimer 
i strävan efter ”shalom” 
eller salaam, yttre fred och 
inre frid.

Religionsmötet kräver 
också kunskaper och här 
fi nns en annan av Annikas 
tidigare arbetsplatser, Cen-
trum för religionsdialog i 
Stockholms stift, som en 
viktig resurs.

Retreat vid havet
Vem kan inte känna av 
jäkt, tidsnöd, vilsenhet? 
Många fi nner återhämt-
ning genom att unna sig en 
retreat under en dag eller 
fl era i stillhet. I Öregrund, 
i det gröna huset nära 
havet, inbjuder Annika till 
sådana stilla dagar.

- När folk frågar vad jag 
gör som pensionär brukar 
jag säga att jag är kyrklig 
diversearbetare. Det är 
inte illa!

Text o foto: Margareta Näsmark

Från Peking till Fisksätra
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De arbetar ideellt, de ställer upp året om, de är stolta över sitt Kapell! Så gott som samtliga kapellvärdinnor 
besökte härförleden biskopen Johan Dalman i Strängnäs. Härlig gemenskap och många glada skratt!

Vad vore kapellet utan värdinnorna!

Kan du ta ton? Kan du 
läsa noter? Är du dess-
utom tenor vill kapell-
kören ha kontakt med 
dig! Kören behöver 
förstärkning, så anmäl 
dig till ett trevligt gäng 
som brinner för musik.

Körledaren Cecilia be-
rättar gärna mer. Maila 
till cia_von_heijne@
hotmail.com

tenor sökes
Söndagen den 20 maj 
kl 16.00 föräras en välför-
tjänt ung, lovande musi-
kant ett generöst stipendi-
um, skänkt av Stiftelsen S:t 
Johanneslogens Jubelfond. 
Ceremonin sker i kapel-
let i samband med en liten 
konsert.
Juryn som vaskar fram en 
stipendiat består av pianist-
professorer på Kungliga 
Musikhögskolan.
Vänligen gå in på Kapel-
lets hemsida för ytterligare 
information.

Stipendium till 
morgondagens 
stjärna

Nu har Kapellet fått en 
egen blomkruka! Vit, stilig, 
passar till både krukväx-
ter och snittblommor, en 
prydnad för fönsterbrädan. 
För idé och utformning står 
Ariane Buquet Pousette.
Kapellkrukan, med tillhö-
rande mässingsfat säljs hos 
Djursholms Blommor 
för 695:-. 

Kapellkrukan

Foto: Ingegerd Wrette Lundin
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Datum Tid Dag Predikant

Februari
 1 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl

 4 11.00 Kyndelsmässod. Gudstjänst Kristin Molander

11 11.00 Fastlagssöndag Högmässa Caroline Krook

18 11.00 1 i fastan Gudstjänst
läktarbuljong

Helena Hagert,
Kapellkören

25 11.00 2 i fastan Gudstjänst Ulf Lindgren

Mars
 4 11.00 3 i fastan Gudstjänst Anna Smille

11 11.00 Midfastosönd Högmässa Lasse Svensson,
Kapellkören

15 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne

15 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl

18 11.00 Jungfru Marie

bebådelsedag 

Gudstjänst Carl Reinhold
Bråkenhielm

25 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Annika Wirén

29 19.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa Ulf Lindgren

30 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst Per Wahlström

April
 1 11.00 Påskdagen Högmässa Kristin Molander,

Kapellkören

 2 11.00 Annandag påsk ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

 8 11.00 2 sön i påsktiden Gudstjänst Caroline Krook

12 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne

12 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl

15 11.00 3 sön i påsktiden Gudstjänst C R Bråkenhielm

21 16.00 Lördag Vårkonsert Kapellkören

22 11.00 4 sön i påsktiden Gudstj. med stora o små Församlingen

29 11.00 5 sön i påsktiden Gudstjänst Fredrik Hesselgren
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Datum Tid Dag Predikant

Maj
 3 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl

 6 11.00 Bönsöndagen Högmässa 
läktarbuljong

K. Molander, H. Mattsson, 
R. Guldstrand

10 11.00 Kr Himmels-

färdsdag
----- Ingen gudstjänst i Kapellet

13 11.00 Sönd f pingst Gudstjänst Anna Ortner

17 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne

20 11.00 Pingstdagen Gudstjänst 
kyrkkaffe

Annika Wirén, kapell-
kören

27 11.00 Heliga trefal-

dighet
Gudstjänst Staffan Hellgren

Juni
  3 11.00 1 sönd e tref Högmässa Lasse Svensson

10 11.00 2 sönd e tref Gudstjänst Christina Molin, 
Enebykyrkans kör

Ingmar Bergmans tro var 
full av motsägelser. Ena 
stunden utan gudstro, ett 
ögonblick senare kunde 
han berätta om vilka som 
förekom i hans aftonbön. 
Gudsbilderna växlade, 
Ingmar och Gud hade 
helt enkelt ett komplicerat 
förhållande!
 August Strindberg på-
verkade hela Ingmar Berg-
mans liv och konstnärskap.
 - Ingen har betytt mer för 
Bergman än Strindberg, 
menar förra biskopen 
Caroline Krook. Deras 

Caroline Krook tar upp de existentiella frågorna 
livsöden är märkligt 
lika!
Förra biskopen 
Caroline Krook har 
följt Ingmar Berg-
mans fi lmer och ger 
i sin bok ”Rastlös 
sökare och troende 
tvivlare” spännande 
kommentarer till 
Bergmans inställ-
ning till religionen.
Välkommen!
Plats: Djursholms  
 kapell
Torsdag 22 mars 
klockan 19.00.
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Mässa i kapellet med fördjupande samtal
Ibland brottas vi med 
existentiella frågor när vi 
försöker förstå och fi nna 
mening i livet. Inte alltid 
har vi dock tillgång till boll-
plank och samtalspartners.
- Ett fl ertal församlings-
bor har uttryckt att de vill 
närma sig viktiga frågor 
både från ett andligt och 
intellektuellt perspektiv, 
berättar Henrik Mattsson, 
ordförande i Djursholms 
kapellstiftelse.
- Nu vill vi erbjuda en 
möjlighet att fi ra mässa i 

Djursholms kapell en tors-
dagskväll i månaden och i 
direkt anslutning erbjuda 
en kopp te och samtal 
kring ett angeläget och 
intressant ämne. Ämnena 
kan vara av skilda slag 
såsom Måttfullhet – den 
glömda dygden, Vetenskap 
och religion, Förlåtelse – 
hur fungerar det, Förlus-
ter etc? Förhoppningen 
är att torsdagsmässorna 
och samtalen kommer att 
bidra till just fördjupning 
och kunskap i hur kristen 

tro kan erbjuda nycklar 
och verktyg att hantera 
livets olika frågor och 
situationer. Mässan och 
samtalen kommer att ledas 
av Kristin Molander, präst 
i Danderyds församling.

Plats: Djursholms kapell, 
Danavägen 9
Tid: torsdagarna 1 febr.
15 mars, 12 april o 3 maj  
kl 18.30 

Läs mer på kapellets hem-
sida. Ingen anmälan.

Kollekten är en offergåva 
där man skänker något 
som ska komma andra till 
del. Inga pengar i fi ckan 
när håven sträcks fram? 

Kollekthåven är numera 
ofta ett minne blott. Istäl-
let är det urnor, swish, 
autogiro eller kollektomat 
som gäller – gemensamt 
är att alla bidrag är väl-
komna.

Håv eller swish Kollekten gör nytta!
Blir det mindre slantar till 
välgörande ändamål med 
det kontantlösa samhället?   
Nej, människor är inte 
mindre givmilda idag än 
tidigare men vissa insam-
lingar ger mer klirr i kas-
san än andra. Det handlar 
dock om en övergångs-
period innan kyrkobesö-
karna vänjer sig vid de nya 
insamlingsmetoderna. 
Hanteringen av kollekten 
kan paradoxalt nog kosta 

stora pengar. Bankavgifter, 
kontanthantering och 
swish- och babsavgifter 
kommer man inte undan. 
Men dessa kostnader 
belastar inte de skänkta 
pengarna utan dras från 
pastoratets egen budget.
Djursholms Kapell be-
slutar enväldigt över sina 
kollektändamål och skiljer 
inte på riks- stift-eller 
församlingskollekt.
Kapellets Swish:
1230485367
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Vid foten av berget Kili-
manjaro i Tanzania ligger 
Danderyds församlings 
tre vänförsamlingar. Med 
stöd av kollekt och olika 
bidrag stöttar man det så 
kallade Moshiprojektet 
med stenugn, utbildning, 
matlagningskurser – målet 
är att ge kvinnor möjlighet 

Mjölk till 2 500 barn
till egen försörjning.
Via det egna mejeriet ger 
man också grundskolebarn 
ett glas mjölk i veckan. 
Skillnaden i hälsa har bli-
vit påtaglig och fl era barn 
orkar gå till skolan.
När så kollekten anbefal-
ler Moshi – tänk mjölk till 
över 2.500 barn!

För första gången har 
påven i Rom utsett en 
svensk biskop till kardi-
nal. Så hedrande! Kapel-
let fi ck i november äran 
att välkomna katoliken 
Anders Arborelius under 

Kardinal på uppskattat besök

en välbesökt afton. Katoli-
cismen är i minoritet i vårt 
land, men biskopen hade 
till kvällen lockat fl era 
polacker, som visat sig 
vara den största gruppen 
av katoliker i vårt land.

Vår nye kardinal, tillika 
Årets svensk 2017, har 
numera installerat sig i sin 
titelkyrka i Rom, basilikan 
S.t Maria degli Angeli, 
nära centralstationen. 
M.N.

Henrik Mattsson, ordförande i stiftelsen Djursholms kapell och Ulf Hellners, ordförande i Djurs-
holms Kapellvänner fl ankerar vår nye kardinal, Anders Arborelius.



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 sammankoms-
ter! Ta gärna med någon vän!
Den väsentliga uppgiften för föreningen är att stödja Ka-
pellet i dess verksamhet. Utöver gåvor från medlemmarna 
sker detta främst genom medlemsavgifterna som till 
övervägande del förs över till Kapellstiftelsen. Föreningen 
skickar i månadsskiftet januari – februari ut ett vårbrev 
till medlemmarna. I detta ges ytterligare information 
om föreningens verksamhet. Föreningen välkomnar nya 
medlemmar. Man behöver inte bo i Djursholm för att bli 
medlem. Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr som sätts in 
på föreningens pg 17 03 68-5. 
Ulf Hellners, ordförande

Vänföreningens Vårprogram
Torsdag 22 februari kl. 19.00
Save the date! Information kommer att lämnas i vår-
brevet till medlemmarna samt på många anslagstavlor 
i kommunen.
Torsdag 22 mars kl. 19.00
”Ingmar Bergman – en rastlös sökare och troende 
tvivlare”. Biskop Caroline Krook berättar om hans liv 
och hans fi lmer. Kapellet.

Torsdag 19 april kl. 18.00
Årsmöte i Församlingens Hus.

Tryck: Stockholms Lito Grafi ska AB. 2018

Kapellet inbjuder i februari 
till ett brinnande aktuellt 
samtal kring en existentiell 
fråga, som berör de fl esta 
av oss. Nyfi ken? 
Följ vår hemsida.

Välkommen till Kapellet 
torsdagen den 22 februari 
kl 19.00.

Angelägen 
diskussion i 
Kapellet den 
22 februari

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 08 755 62 61,

e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se

Redaktör:
Margareta Näsmark, tel 0709 84 42 69,

e-post: m.nasmark@telia.com

Missa inte Lyzzna på 
torsdagarna 15 mars, 
12 april och 17 maj 
klockan 14.00.


