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Allt populärare att 
pilgrimsvandra
Det har blivit på modet att pilgrimsvandra 
igen sedan några år. Inte bara på  den klas-
siska leden till S:t Jakobs grav i Santiago 
de Compostela, utan också på de andra 
pilgrimslederna genom Europa. I Sverige 
har den heliga Birgittas skrin i Vadstena 
fått ny aktualitet som pilgrimsmål och 
nya pilgrimsleder och pilgrimscentra till-
kommer regelbundet.
 Det är något allmänmänskligt detta, att 
se sitt liv som en vandring. För den som 
söker ett mål som ligger utanför det egna 
jaget, över tid och rum, blir de gamla pil-
grimslederna hjälpmedel för att kalibrera 
mera. För att tänka mer på vägen och re-
dan nu lära sig att sikta målet.

Kapellnytt

Ensam eller i grupp? Korta sträckor eller 
kanske lite längre? Siktar du på att vandra 
den spanska leden eller nöjer du dig med 
en av de många leder vi har i vårt vackra 
land! Sök på nätet och bli inspirerad.

Kanske leder din pilgrimsvandring dig via 
Djursholms kapell? En oas i öknen. 
Ett etappmål på vägen mot det himmel-
ska Jerusalem.

Er vandrande terminspräst
Fredrik Santell

st



2

När pandemin lamslog oss 
blev det inget av med hans 
uppdrag som terminspräst 
i Kapellet. Men nu är det 
dags igen.
 Fredrik Santell är eskils-
tunasonen vars yrkesval 
länge stod mellan att bli 
lärare, läkare eller kanske 
diplomat. Prästyrket vann, 
snart väntade studier i 
Uppsala, Stockholm och 
Paris och sakta mejslades 
hans kallelse fram. Fredrik 
påbörjade nu sitt utfors-
kande av gudstjänstlivets 
hemligheter.
 Han prästvigdes 2007 
i Strängnäs stift. Och 
under en lärorik period 
tjänstgjorde han senare 
under tre år som adjunkt åt 
biskopen Johan Dalman i 
Strängnäs. 
 Sedan snart trettio år 
bor Fredrik med sin familj 
på Kungsholmen där han 
har en prästtjänst i kyrkan 
i kvarteret – hustrun Elin 
kan promenera till tjäns-
ten som diakon i Hedvig 
Eleonora.

Kyrkohistoria
Redan tidigt fi ck han upp 
ögonen för kyrkans histo-
ria. Så till den milda grad 
att han 2016 disputerade 
vid den teologiska institu-
tionen i Uppsala i ämnet.  
Idag reser Fredrik Santell 
dessutom regelbundet till 
Göteborgs universitet och 
undervisar där i kyrkohis-
toria.
 - Kyrkans inverkan på 

samhället är både intres-
sant och viktig, säger han. 
Alldeles extra spännande är 
förstäder som Djursholm 
och Danderyd. De här 
samhällena fi ck sin stora 
betydelse kring sekelskiftet 
1900. De tidigare så viktiga 
vattenvägarnas betydelse 
minskade, nu var det 
landsvägen som gällde, nya 
kyrkor tillkom, inte sällan 
genom enskilda initiativ.
 Fredrik sitter ofta med 
näsan i arkiven och letar 
”hittar ständigt nya upp-
gifter, det blir aldrig klart!” 
Han gillar att berätta om 
sina rön och är en efter-
traktad föredragshållare. 
Och under hösten kan vi 
se fram mot inte mindre 
än två böcker  på temat 
Svenska kyrkans utlands-
församlingar.

Svenska kyrkan utom-
lands viktig
Fredrik Santell engagerar 
sig mycket i den svenska 
kyrkan utomlands, SKUT. 
Här hemma vet gemene 
man sällan vad kyrkan gör 
ute i världen. Men långt 
hemifrån kan det hända 
att en svensk medborgare 
råkar ut för något om-
tumlande. Rånad, sjuk, ett 
plötsligt dödsfall? Någon 
hamnar kanske inom lås 
och bom…
 - Mötet med en präst 
eller diakon kan då be-
tyda oerhört mycket. Du 
behöver inte vara ensam. 
En svensk kvinna vårdades 
nyligen på ett sjukhus i 
Grekland, utan anhöriga 
eller vänner, hon kunde 
inte göra sig förstådd. Då 
stöttade kyrkan.

Favorit i repris



 - Att hamna i fängelse i 
främmande land kan vara 
förödande. Medan den 
konsulära verksamheten 
dras ner så fortsätter kyr-
kan vara där, säger Fredrik.   
 Men uppdraget är inte 
alldeles okontroversiellt. 
Det fi nns krafter bland 
Svenska kyrkans förtroen-
devalda som radikalt vill 
minska bidragen.
 Uppgifterna för SKUT 
varierar sannerligen. Som 
hjälp vid identifi eringen 
av offren efter den stora 
tsunamin ena dagen eller 
som vigselförrättare på 
en sandstrand den andra 
dagen. En vanlig söndag 
kan det förrättas guds-
tjänst.

Kyrkans framtid?
Fredrik Santell är inte 
särskilt orolig för kyrkans 
framtid. Talet om att vi 

skulle vara sekulariserade 
ser han som något överdri-
vet. Vi människor behöver 
ett andligt inslag i våra liv,
men det kan se ut på många 
sätt. Kyrkan är Västerlan-
dets äldsta institution. Hon 
har överlevt det mesta.
  -  Med tanke på alla 
som besöker våra kyrko-
rum kan vi ses som en 
regelrätt folkrörelse. 
”Kyrkotanten” uppstår i 
varje generation, säger han 
med glimten i ögat. 

Fredrik är den iakttagande 
fl anören, som ser glädjen 
i pilgrimsvandringar ute i 
Europa.  Under sommaren 
försöker han vika en dag i 
veckan åt en 25 kilometers 
pilgrimsvandring bland 
annat med den heliga 
Birgittas skrin i Vadstena 
som mål.
                            M. Näsmark

Missa inte tillfället att 
få njuta av en av våra 
skickligaste pianister!
Vik söndagseftermidda-
gen och kom till Kapellet 
den 25 sept kl 16.

Biljetter säljs hos 
Djhlms Bokhandel 
samt vid dörren.
Pris: 500:-

Unikt tillfälle att höra Staffan Scheja 
spela - samtidigt som du stödjer 

insamlingen till takrenoveringen!
Välkommen sönd 25 september kl 16 

Beskedet att innertaket i 
Djursholms kapell drabbats 
av svartmögel tas på fullaste 
allvar. Just nu arbetar man 
med en plan inför somma-
ren 2023 när renoveringen 
ska ske. Undersökningarna 
tar tid. Prover analyseras. 
 - Vi har förmånen att få 
samarbeta med en av landets 
förnämsta byggnadsantikva-
rier, Ingvar Hedenrud, säger 
fastighetsansvarige Lars 
Lindén. Det gäller att rätt 
metoder används i en så pass 
känslig byggnad.

Insamlingen i full gång! 
Notan för renoveringen lär 
bli stor och därför behövs 
alla bidrag. Kulturmyndig-
heter och privata donatorer 
kontaktas. Sommaren 2023 
måste Kapellet hållas stängt, 
vilket också detta innebär en 
ekonomisk förlust. 
ALLA bidrag är välkomna 
under devisen många 
bäckar små…

Bankgiro 193 – 1773                            
Swish 1230485367 ”taket”

Innertaket
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Datum Tid Dag Medverkande

September
 4 11.00 12 e tref. Gudstjänst Fredrik Santell

11 11.00 13 e tref. Gudstjänst/kyrkkaffe Lasse Svensson

18 11.00 14 e tref. Högmässa Henrik Mattsson

25 11.00 15 e tref. Gudstjänst Lena Fagéus

Oktober
 2 11.00 Helige Mikaels dag Gudstjänst Kristin Molander

 9 11.00 Tacksägelsed. Gudstjänst Caroline Krook/
Adelie Molander

16 11.00 18 e tref  Gudstjänst C R Bråkenhielm

23 11.00 19 e tref Högmässa C H Svanell

30 11.00 20 e tref Gudstjänst Jenny Karlsson

November
  5 11.00 Alla helgons dag Gudstjänst Fader Shio/

Lasse Svensson

  6 Sönd e Alla 
helgons dag

------- Ingen gudstjänst i Kapellet

13 11.00 Sönd f Domsönd. Gudstjänst/kyrkkaffe Randi Guldstrand

20 11.00 Domssöndagen Högmässa Anna Norrby

27 11.00 1 Advent Gudstjänst Fredrik Santell

December
  3 16.00 (Lördag) Julkonsert Kapellkören/Cia von Heijne

  4 11.00 2  Advent Gudstjänst C R Bråkenhielm

11 11.00 3  Advent Högmässa Caroline Krook/
Lasse Svensson

18 11.00 4  Advent Vi sjunger in julen Hans Ulfvebrand              

24 09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton Lillkrubban 
Samling kring krubban 
Julbön 
Julnattsmässa

Lasse Svensson
Lasse Svensson
Fredrik Santell
Lasse Svensson

Program hösten 2022     

Lör

Lör
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Datum Tid Dag Medverkande

December forts.

25 07.00 Juldagen Julotta Lasse Svensson

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

31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Lennart Koskinen

Januari 2023
  (1) Nyårsdagen ------- Ingen gudstjänst i Kapellet

 6 11.00 Trettondedagen  Gudstjänst Anders Wejryd

 8 1 e trettondedag ------- Ingen gudstjänst i Kapellet

15 11.00 2 e trettondedag Gudstjänst/kyrkkaffe Marika Markovits

22 11.00 3 e trettondedag Högmässa Lasse Svensson

29 11.00 4 e trettondedag Gudstjänst C H Svanell

Morgonbön fredagar 8.30 – 9.00 börjar igen fredag 2 september

Fre

Han går alltid på vänför-
eningens årsmöten för att 
hålla sig uppdaterad om 
vad som händer i Djurs-
holms kapell. 
Men desto mer sällan 
besöker Björn Kinberg en 
gudstjänst eller högmässa. 
”Det var länge sedan”.
Här möter vi en av de 
många som värnar om ju-
gendbyggnaden högt uppe 

En sann vän 
av kapellet

på berget, ett stenkast från 
Djursholms centrum. Men 
också en av dem som inte 
går iväg på söndagen för att 
höra en predikan.
Svenska kyrkan över lag 
ser ett minskande antal 
besökare till gudstjänsterna 
och numera är äldre och 
blivande konfi rmander de 
som fyller bänkraderna 
under helgen.

Vilsamt och vackert
Björn Kinberg, tidigare 
Djursholmsbo men nu-
mera bosatt i nya Näsby 
Slottspark, besöker trots 
avståndet fortfarande gärna 
kapellet. 
- Att få höra en konsert i 
lugn och ro och njuta av 
den vackra miljön tillhör 
mina glädjeämnen, säger 
han. Jag känner en tillhö-
righet, är uppvuxen med 
Elsa Beskow och Alice 
Tegnér.
 - Om det dessutom bjuds 
på föredrag kring livsfi lo-
sofi ska frågor ser jag till att 
komma och lyssna. Mitt 
i allt brus och kommers i 
samhället är Kapellet en 
oas där jag fyller på livs-
andarna! Här ges plats för 
kontemplation och begrun-
dan, säger Björn Kinberg.
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- Det märks att ni trivs! 
Som kapellvärdinna blir 
man extra glad att höra att 
ens arbete speglar av sig.
När gästerna och guds-
tjänstbesökarna väl fi nner 
sig tillrätta. När de inte 
drar sig för att fråga om 
hjälp. När allt fungerar 
som det ska. 

Den som arbetar ideellt 
vill känna att hon behövs. 
Lönen är ett leende, att få 
bidra till att kapellet fort-
sätter att kunna ta emot 
alla besökare.
 
Som att vara värdinna 
hemma
För närvarande tjänstgör 
ett tjugotal kvinnor som 
värdinnor i Kapellet. Man 
har ”jour” en vecka i taget 
och ska då vara beredd 
att under helgen bistå 

vid gudstjänsten samt att 
under kommande vecka 
hjälpa till vid allt ifrån dop, 
vigslar och begravningar. 
Så gott som alltid arbetar 
man två och två. 

Hur ser då arbetsuppgif-
terna ut en dag i Kapellet?
Man skulle nästan kunna 
jämföra arbetet med att 
vara värdinna hemma. Hon 
ska se över blommor och 
ljus, kollar att papperskor-
garna är tömda, öppnar 
upp för begravningsbyrån 
och blombuden…blivande 
brudpar kan behöva hjälp, 
dopvatten fylls på, psalm-
verser ska upp på tavlan… 
den viktiga kyrkboken ska 
sedan fyllas i med namnen 
på de medverkande under 
förrättningen.
 - Jag är stolt över mitt 
Kapell, det är en pärla i 

samhället och det är en yn-
nest att få arbeta här, säger 
Fredrika Werner, kapell-
värdinna sedan många år.

Vill du också bli del i en 
trivsam gemenskap?
Flera av värdinnorna 
börjar falla för ålders-
strecket. Så det är dags att 
föryngra med nya krafter! 
Kanske du är en av dem? 
Välkommen komma med 
i en trevligt gäng! Om du 
fortfarande arbetar fi nns 
det alltid lösningar på hur 
”veckans” uppgifter ska 
fungera.

Är du intresserad, fatta 
mobilen och ta kontakt 
med Margareta Näsmark, 
0709-84 42 69.

Glada värdinnor på utfl ykt 
till Vadstena. 

Välkommen som kapellvärdinna!
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Teologen, professorn i 
livsåskådning och prästen 
Carl-Reinhold Bråken-
hielm vet det mesta om 
den känsliga slutförva-
ringen av kärnavfall. Han 
är ordförande i Kärnav-
fallsrådet och rådgivare till 
regeringen i dessa frågor.
En av de våra, han bor i 

Ett gyllene tillfälle att lära 
mer om vårt kärnavfall

Alla ska vi sluta våra liv på 
något sätt.
Men hur mycket kan man 
få bestämma själv? Sex 
av tio svenskar är för en 
legalisering av frivillig 
dödshjälp. PC Jersild är en 
av dem.
Läkaren som bytte spår 
och blev författare. Vi 
känner honom från Gris-
jakten, Barnens Ö och 
Djurdoktorn. 
Mer och mer intresserar 
han sig för de stora livs-
frågorna och deltar ofta i 
debatter.

Välkommen att höra PC 
Jersild utveckla sina tanke-
gångar.

Plats: Djursholms kapell
Tid: torsdagen den 
6 oktober kl 19
Fri entré

Hans CV är imponerande: 
poet, reseskildrare, teater-
regissör, tonsättare, drama-
tiker, romanförfattare, 
medlem av Sällskapet de 
Nio liksom Gastronomiska 
Akademien. Under hösten 
sätts en opera av tonsätta-
ren Sven-David Sandström 

Djursholm och är omtyckt 
förkunnare på söndagarna.

Välkommen att lyssna och 
ställa frågor!

Plats: Djursholms kapell
Tid: torsdagen den 15 
september kl 19
Fri entré

upp efter ”Boken” av 
Niklas Rådström.

Välkommen att höra om 
”De bibliska berättelserna”.

Plats: Djursholms kapell
Tid: torsd. 10 nov kl 19
Fri entré

Rätt att dö när 
man själv vill?

De bibliska 
berättelserna



Du är väl medlem i Djursholms 
Kapells vänförening!
Genom gåvor från våra medlemmar och överföring till 
kapellstiftelsen av större delen av medlemsavgifterna 
stödjer vi Kapellets verksamhet.
Nya medlemmar är mycket välkomna. Det är  inte nöd-
vändigt att bo i Djursholm eller i annan del av Dande-
ryds kommun för att bli medlem. Medlemsavgiften för 
2023 är 200 kr och sätts in på pg 170368-5.
PS Har du ny eller ändrad e-post, kontakta oss. Tack.
Henrik Mattsson, ordförande

Vänföreningens höstprogram i Kapellet
Läs mer om programmet på sidan 7.

Torsdagen den 15 september kl. 19.00
Carl-Reinhold Bråkenhielm om kärnavfallet.

Torsdagen den 6 oktober kl. 19.00
PC Jersild talar om rätten till vår egen död.

Torsdagen den 10 november kl. 19.00
Niklas Rådström berättar om de bibliska berättelserna.

Tryck: Stockholms Lito Grafi ska AB. 2022

Stiftelsen Djursholms kapell:
Lasse Svensson, ordförande, tel 070-660 54 99
e-post: info@djursholmskapell.se    bankgiro 193-1773
Kapellet: Danavägen 9, 182 60 Djursholm. Swish: 1230485367

Bokningar:
Christiane Højlund, tel 070-952 81 82
e-post: christiane.hojlund@gmail.com

Föreningen Djursholms kapellvänner:
Henrik Mattsson, ordförande, tel 070-553 32 92
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se

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

Christiane Højlund 
bjuder på konsert
Sönd. 13 nov kl 16.00
Ytterligare info längre 
fram – kolla hemsidan.
Välkommen!

Så mycket pengar blev 
resultatet när Kapellet 
i våras arrangerade en 
Musiksoaré för Ukraina. 

Kvällen bjöd på ett pot-
purri av musikpärlor som 
”I natt jag drömde det 
var fred på jorden” med 
syskonen Pellbäck, Claes 
von Heijne med trio som 
jazzade till det, Debussy 
spelades på 4-händigt 
piano och under den 
värdiga avslutningen to-
nade Christiane Höjlund 
på fl ygeln upp Ukrainas 
nationalsång. Med noter 
från mobilen!

Dubbelt upp
Alla artisterna ställde 
upp gratis, varmt tack för 
det! Och tack alla som 
hjälpte till att stötta en 
viktig sak - inte nog med 
detta, fi lantropen Roger 
Akelius dubblade sum-
man och Kapellet kunde 
alltså skicka in närmare 
80 tusen kronor till ACT 
och Läkare utan gränser. 
                                 MN

40
tusen kronor!

Tack alla ni 
givmilda

Nä
st

an


