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Att få tjuvkramas… 
Det är en märklig tid vi lever i, där man 
inte ska träffa sina barnbarn och i alla fall 
inte krama dem. Allt det där som ger me-
ning och glädje, det får vi nu träna oss på 
att avstå ifrån. Men ibland får man väl 
ändå vara lite olydig?

Jag minns en sommardag när det lilla 
barnbarnet kröp upp i mitt knä och und-
rade ” kan vi inte tjuvkramas, man måste 
ju få göra som vanligt”? Och så kramades 
vi i smyg, medan ingen såg och vi trotsade 
alla coronaregler. Jag känner fortfarande 
värmen och glädjen.

Kapellnytt

Det har varit och är en stor utmaning att 
hitta vägar att vara kyrka under dessa tider. 
Vi talar om att vi ställer om och gör an-
dra saker. Men kyrkans verksamhet, som 
bygger på möten med andra, hur ska vi 
vara kyrka när vi inte får mötas över ge-
nerationsgränser, i gudstjänsten, i glädjen 
och sorgen? Hur fi nns vi till för varandra 
i utsattheten, i ensamheten, när vi måste 
hålla fysisk distans?
 Jag har på ett nytt sätt blivit påmind 
om vilken oerhörd samhällsbärande funk-
tion kyrkan har. Att mötas i gemenskap, 
att bäras av orden och berättelserna, att 
låta musiken tolka livet är livsviktigt. Det 
är livsnödvändigt för oss som är troende, 
men också för tvivlare och sökare och 
icketroende. 
 Coronapandemin innebär att vi måste 
fortsätta att vara försiktiga och varsamma. 
Men vi måste väga vår försiktighet mot 
nödvändigheten att ibland ”tjuvkrama” sitt 
barnbarn, att fortsätta att fi ra gudstjänst
tillsammans, och hitta olika vägar till 
möten och gemenskap. 

Jag ser fram emot att möta er i Djursholm 
under hösten.

Lena Fagéus, terminspräst
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Han är ett välkänt ansikte 
i kapellkretsar, Henrik 
Mattsson. Ordförande 
i Stiftelsen Djursholms 
Kapell och styrelsemedlem 
i Kapellvännerna, fallen 
efter kyrkoherden och 
överhovpredikanten 
Hans Åkerhielm. 
 Efter en tid inom 
näringslivet gjorde han 
mitt i livet en sväng, 
påbörjade sina teologistu-
dier och i juni 2020 präst-
vigdes Henrik Mattsson. 
Hans första uppdrag är 
Vallentuna församling. 
Vi gratulerar. 

Söndagen den 6 septem-
ber håller Kapellet åter 
gudstjänst. Efter nödvän-
dig paus under pandemin 
öppnar nu Ulf Lindgren 
från Storkyrkoförsam-
lingen upp för besökare, 
alla med avstånd i bän-
karna.
 Välkommen till den 
över 120 år gamla bygg-
naden, med anor från 
Nathanael Beskows tid, 
hustrun Elsa kan skådas 
som förebild för Maria 
uppe i koret och Alice 
Tegner känner vi igen på 
tavlan bakom orgeln. 

Höststart för 
gudstjänster

Efter 35 år slutar nu 
Ingrid von Heijne som 
bokare i Kapellet. Hon 
har skämt bort oss alla 
med en närapå dygnet-
runtbemanning. Kunnig, 
med ett brett nätverk och 
alltid snar till att lösa al-
lehanda frågor. Stort tack 
för dessa många år!

Christiane bokar 
dop, bröllop och 
begravningar
Ingrid avgår och Chris-
tiane Höjlund tar över 
alla bokningar till för-
rättningar. Välkommen 
att tala med henne om 
tider, förslag och olika 
önskemål. Som organist 
och sångare i Radiokören 

Tack Ingrid!

kan Christiane dessutom 
ge fi na råd när det gäller 
musik. Christiane har 
många järn i elden och 
arbetar därför deltid. Hon 
kanske inte alltid svarar 
bums, men återkommer 
så snart hon är på plats.

Kontakta gärna och säk-
rast via e-post: Christia-
ne.hojlund@gmail.com
Eller ring 070 - 952 81 82

Henrik 
Mattsson 
prästvigd

Med ålderns rätt avslutar 
nu Ingemar von Heijne, 
nyss fyllda 90 år, sin 
populära serie Lyzzna. 
Under åren har vi åhörare 
serverats pärlor från hans 
digra repertoar. Alltid 
med något klurigt tema 
ur musikhistorien. Och 
med Ingrid som trygg 
banduppspelare! 
Vilken lycka att ha fått ta 
del av hans musikskatt.
 M.N.

Lyzzna ett 
minne blott

Christiane Höjlund
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Så sant! 
Sagt för 2 500 år sedan

Bibeln är en guldgruva 
för den som letar efter 

kända ordspråk

”Allt har sin tid, det fi nns en tid för allt 
som sker under himlen”. 
Predikaren 3:1

”Öga för öga, tand för tand” 
Andra Moseboken 24:20

”Varför ser du fl isan i din broders öga 
när du inte märker bjälken i ditt eget?”
Matteusevangeliet  7:3

”En invandrare får du inte kränka eller 
förtrycka. Vi var ju själva invandrare 
i Egypten”. 
Andra Mosebok 22:21

”Till er som vill lyssna säger jag: älska 
era fi ender, gör gott mot dem som 
hatar er”.
Lukas 6:27

” Ge inte det som är heligt åt hundarna 
och kasta inte pärlor åt svinen; de tram-
par på dem och vänder sig om och sliter 
sönder er.” 
Matteus 7:6

”Den som gräver en grop faller själv 
däri, den som vältrar upp en stor sten 
får den över sig”. 
Ordspråksboken 26:27

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni 
hycklare som ger tionde av mynta och 
dill och kummin men försummar det 
viktigaste i lagen: rättvisa, barmhär-
tighet, trohet. Ni blinda ledaren som 
silar mygg men sväljer kameler.” 
Matteus  23: 24

” Vad som har varit kommer att vara 
och vad som skett skall ske igen. Det 
fi nns ingenting nytt under solen”. 
Predikaren 1:9

”Det är svårt för en rik att komma 
in i himmelriket, ja det är 
lättare för en kamel att 
komma igenom ett nålsöga”. 
Matteus 19:23

”Den som inte vill arbeta får inte 
heller äta”  
Thessalonikerbrevet 3:6-15

Om äktenskapsbryterskan:”Den av 
er som är fri från synd skall 
kasta första stenen”. 
Johannes 8:7
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Datum Tid Dag Medverkande

September
 6 11.00 13 e tref. Gudstjänst  Ulf Lindgren

13 11.00 14 e tref. Gudstjänst Esbjörn Hagberg

20 11.00 15 e tref. Högmässa Lasse Svensson

27 11.00 16 e tref. Gudstjänst C R Bråkenhielm

Oktober
 4 11.00 Helige Mikaels 

dag

Gudstjänst Fredrik Santell

11 11.00 Tacksägelse-

dagen

Gudstjänst Lena Fagéus

18 11.00 19 e tref  Högmässa Caroline Krook

25 11.00 20 e tref Gudstjänst Pater Claus Dietz/
Henrik Mattsson

31 11.00 Alla helgons 

dag. Lördag

Gudstjänst Fredrik Hesselgren

November
  1 Sönd e Alla 

helgon

----- Ingen gudstjänst i Kapellet

  8 11.00 22 e tref Gudstj m små o stora Elisabet Munro

15 11.00 Sönd f Dom-

söndag

Gudstjänst C R Bråkenhielm

22 11.00 Domsöndagen Högmässa Carl Henrik Svanell

29 11.00 1 Advent Gudstjänst Lena Fagéus

December
 5 16.00 Julkonsert Kapellkören

 6 11.00 2  Advent Gudstjänst Caroline Krook

13 11.00 3  Advent Gudstjänst Annika Wirén

20 11.00 4  Advent Julens sånger o psalmer

Program hösten 2020     
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Datum Tid Dag Medverkande

December forts.

24 09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton Lillkrubban 
Samling kring krubban 
Julbön 
Julnattsmässa

Församlingspräst
Församlingspräst
Ulf Lindgren
Henrik Mattsson

25 07.00 Juldagen Julotta Hans Ulfvebrand

26 Annandag jul ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

27 11.00 Sönd e jul ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Fredrik Santell

Januari 2021
1 11.00 Nyårsdagen ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

3 11.00 Sönd e nyår ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

6 11.00 Trettondedagen  Gudstjänst Carl Henrik Svanell

10 11.00 1 e trettondedag ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

17 11.00 2 e trettondedag Gudstjänst Lasse Svensson

24 11.00 3 e trettondedag Högmässa Lena Fagéus

31 11.00 Septuagesima Gudstjänst Kristin Molander

Morgonbön fredagar 8.30 – 9.00 

Tack vare en mycket gene-
rös donation - till minne av 
Katarina ”Katte” Jeansson - 
kan kapellets gäster under 
hösten ta plats i bekväma, 
stiliga stolar i de första 
raderna. Även sittplatserna 
på läktaren byts ut.
 Möbelformgivaren Åke 
Axelsson, ”Sveriges stol-
mästare”, har för möbel-
företaget Gärsnäs special-

Nya stolar - generös donation
ritat den smäckra stolen i 
engelskt rött. Hela åttio 
exemplar ska nu ersätta 
den gamla uppsättningen.
 Axelsson är bland annat 
inspirerad av urgamla 
grekiska och egyptiska 
möbler och renodlar idé-
erna till dagens krav. 
                                

ga
p
d

kr

amla
ptiska 
dlar idé-

krav. 

nn



6

Lena Fagéus 
terminspräst
Psykoterapeut
Med sitt växande enga-
gemang för själavård och 
sorgbearbetning var Lena 
Fagéus ett tag knuten till 
St Lukasmottagningen 
i Uppsala och gick den 
grundläggande psykote-
rapiutbildningen där och 
legitimerades på Karolin-
ska Institutet. 
 Hon har mött människ-
or som gjort svåra förluster 
mitt i livet, särskilt starkt 
intryck gjorde fl ygolyckan 
utanför Umeå där nio 
ungdomar miste livet och 
anhöriga i chock behövde 
stöd. 

Hon växte upp i en stor 
glad familj i Umeå un-
der 1960-talet. Men med 
mammas svåra hjärntumör, 
när Lena bara var åtta år, 
förändrades livet på många 
sätt. Pingstkyrkan i Sävar 
innebar ett välkommet 
stöd och en spirande guds-
tro började gro. 
 Efter hand blev Lena 
Fagéus alltmer dragen till 
religionen och nyfi ken på 
att utforska den.
Örebro missionsskola led-
de till universitetsstudier 
i Lund och en teol kand. 
Prästvigningen skedde un-
der biskopen Lars Carlzon 
i Stockholm 1988.

Musikdagar i Gryt
Som nybliven präst ham-
nade Lena i Täby, konfi r-
mandarbete och själavård 
präglade den tiden. Resan 
gick snart mot Strängnäs 
stift och Daga församling.
Tillsammans med sin 
man Kjell, klarinettisten, 
startade de Musikdagar i 
Gryt - ett arrangemang 
som varje sommar fortfa-
rande lockar i den vackra 
sörmlandsmyllan.  
 Efter fem år väntade en 
tjänst som sjukhuspräst vid 
Ersta sjukhus. En tid var 
Lena Fagéus också kaplan 
vid Sigtunastiftelsen och 
arbetade med retreatverk-
samheten där. Och snart 
var det dags för en efter-
traktad tjänst i Frustuna 
församling.

 Efter den stora tsunamin 
i Thailand deltog Lena 
aktivt med olika krisgrup-
per. Många överlevande 
och närstående frågade sig 
Varför? När allt verkade 
nattsvart kunde en mamma 
som förlorat barn och man 
efter en tid uttrycka sig 
med ” Förr levde jag bara 
på ytan, nu har jag tillgång 
till djup som jag inte vill 
vara utan”.
 Från att ha arbetat heltid 
som psykoterapeut möter 
hon numera mer sällan 
klienter på mottagningen i 
Stockholm

Kyrkoherde i Umeå
Lena Fagéus är idag 
tillbaka till barndomens 
Umeå, nu som kyrkoherde 
och ansvarig för sex för-



7

Den som lyssnade på hen-
nes sommarprat i P1 mötte 
en varm, humoristisk, klok 
kvinna. Vi hör Camilla Lif 
som alert medarbetare i 
radions Spanarna och som 
medkännande i Tankar för 
dagen i P1. Sommaren -20 
valdes hon in i den viktiga 
Coronakommisionen.

Efter en stökig uppväxt 
fi ck Camilla Lif ”vittring 
på Gud”. Läste till präst. 
Nu kommer den tillför-
ordnade kyrkoherden i 
Katarina församling till 
Kapellet och talar om 
olika arter av kärlek – ”En-
faldig kärlek eller en kraft i 
många skepnader”.

Camilla Lif till Kapellet

Välkommen!

Tid: Måndagen 2 novem-
ber klockan 19.00
Plats: Djursholms kapell
Med nödvändigt avstånd.

”Att leva medan tid är”
Förre biskopen besöker oss

Lev nu! Sedan kan det vara 
för sent. Den förre bisko-
pen i Karlstad, Esbjörn 
Hagberg, med ett brin-
nande intresse för själa-
vård, kommer till Kapellet 
och utvecklar sina tankar 
kring hur vi lever. ”På tal 
om livet – att leva medan 
tid är”.

Välkommen till en 
inspirerande afton!
Tid: Onsdagen 21 oktober 
klockan 19.00
Plats: Djursholms kapell.
Med nödvändigt avstånd.

samlingar. Trädgårdsarbete 
och böcker ger kraft och 
vila.
  - Roligare än jag trodde, 
att få verka här mitt i stan, 
säger hon. Hennes roll 
innebär dock en hel del 
administrativt arbete som 
att börja sitt nya arbete 
med att säga upp ett stort 
antal medarbetare. Mycket 
pappersjobb, vilket betyder 
att tillfällena att predika är 
rätt begränsade. 
 - Att få föra ut tankar i en 
genomtänkt predikan vid 
gudstjänsten känns mycket 
meningsfullt  och viktigt. 
Därför känner Lena all-
deles extra mycket för att 
under hösten återkomma 
till Djursholms kapell 
som terminspräst. Som att 
komma hem! 

Inneboende kraft
Om kyrkans framtid i ett 
modernt samhälle?
 - Man ska inte undervär-
dera kyrkans betydelse för 
människor, men vi behöver 
bli bättre på att fånga upp 
dagens frågor. Religionen 
har en inneboende kraft, 
tyvärr saknas ibland ett 
patos, något som kan ge en 
motkraft och står upp för 
människovärdet.
 Som den uppdaterade 
person hon är har Lena 
Fagéus numera en pod, 
under namnet Angeläget.  
Den går även att hitta 
genom Svenska kyrkan i 
Umeå.

Margareta Näsmark



Välkommen att vara med i en av 
Djursholms större vänföreningar!
Föreningen Djursholms kapellvänner har cirka 650 familjer 
som medlemmar.
Under hösten 2020 arrangerar vi – under förutsättning att 
inga ytterligare corona-föreskrifter lägger hinder i vägen – 
fl era intressanta möten i Kapellet. Det från i våras uppskjutna 
årsmötet kommer att äga rum den 24 september i kapellet. 
Alla hälsas varmt välkomna till våra sammankomster. Ta 
gärna med någon vän! Genom gåvor från medlemmar och 
överföring till kapellstiftelsen av övervägande delen av med-
lemsavgifterna stödjer vi Kapellets verksamhet. Ordförandens
höstbrev skickas ut till samtliga medlemmar i september och 
kommer att innehålla mer information om årsmötet.
Nya medlemmar är mycket välkomna. Det är inte nödvän-
digt att bo i Djursholm eller annan del av Danderyds kom-
mun för att bli medlem. Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr 
och sätts in på föreningens pg 170368-5.
Ulf Hellners, ordförande

Vänföreningens höstprogram
Torsdagen den 24 september kl. 18.00
Årsmöte med musikunderhållning.

Onsdagen den 21 oktober kl. 19.00
F.d. Biskopen i Karlstad Esbjörn Hagberg ger oss tankar 
kring ”På tal om livet – att leva medan tid är”.

Måndagen den 2 november kl. 19.00
Tf kyrkoherden i Katarina församling Camilla Lif föreläser 
om olika arter av kärlek under rubriken ”Enfaldig kärlek eller 
en kraft i många skepnader”.

Tryck: Stockholms Lito Grafi ska AB. 2020

Stiftelsen Djursholms kapell:
Henrik Mattsson, ordförande

e-post: info@djursholmskapell.se    bankgiro 193-1773

Adress: Danavägen 9, 182 60 Djursholm

Swish: 1230485367

Bokningar:
Christian Höjlund, tel 070-952 81 82,

e-post: christiane.hojlund@gmail.com

Föreningen Djursholms kapellvänner:
Ulf Hellners, ordförande, tel 073-314 31 34,

e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se

Redaktör:
Margareta Näsmark, e-post: m.nasmark@telia.com

Coronapandemin har i må-
nader präglat vår tillvaro – 
och risken för smitta verkar 
hålla i sig ett bra tag till.
Fortfarande är antalet besö-
kare i Kapellet begränsat till 
50 personer. Detta gäller vid 
samtliga förrättningar. 
Vi uppmanar dessutom 
besökare att hålla behörigt
avstånd i bänkraderna. 
Kapellet städas extra noga 
och handsprit fi nns på alla 
ställen. Engångshandskar. 
Psalmböcker läggs i var 
tredje rad. Kollekt endast 
via Swish.
 Till höstens båda intres-
santa föredrag förväntar vi 
oss stort intresse. Först till 
kvarn… när maxantalet är 
uppnått stänger vi tyvärr 
dörren! Välkommen - med 
förnuft och ansvar.

Detta gäller om 
corona i Kapellet

Allt fl er väljer att, istället för 
blommor, hedra en avliden 
med en gåva till Kapellet. 
Alla bidrag mottages med 
tacksamhet. Djursholms 
Kapellvänner, pg 170368-5.

Istället för en 
blomma


