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Är jag en riktig 
pensionär? 
Jag tränar på SATS. Varje måndag är det 
cykelklass med 20 andra vars pedaler bara 
går runt, runt - utan att vi kommer fram-
åt. Så jobbigt - och härligt och skönt. Att 
det (mestadels) är i Sollentuna jag tränar 
beror på att jag verkat där som kyrkoher-
de de senaste sju åren. Nu har jag lämnat 
det uppdraget men fortsätter träna. 
 Under avskedsgudstjänsten i Sollen-
tuna kyrka kände jag igen många vänner i  
bänkarna. Tänker med värme, att ”min 
församling”, och där jag trivts och mått 
bra, både i och utanför kyrkan. Alla mö-
ten och samtal när jag handlat, tankat 
bilen, och där jag köpt mina Triss-lotter, 
eller när min fru och jag varit ute med 
hundarna. 
 Vi har talat om Livet. Också om det 
som är svårt. Minns berättelserna om 
Jesus. När han går från by till by, mö-
ter människor. Mycket av det stora som 
hände var i det nära mötet med en annan, 
Jesus och kvinnan vid Sykars brunn, man-
nen vars dotter var sjuk, Nikodemus som 
kommer om natten till Jesus.
 Snart fyller jag pensionär. Februari. 
Men nu i vår har jag fått ”en andra chans”. 
Oväntat kom frågan om jag kunde vara 
terminspräst i Djursholms kapell. Vilken 
förmån. Jo, det känns fantastiskt att inte 
bara lägga prästeriet på hyllan, utan att än 

Kapellnytt

en gång få gå in i en alldeles särskild och 
speciell uppgift. Terminspräst!
 Ser fram emot att vi ses i Kapellet och i 
vardagen i Djursholm och runt om i Dan-
deryd, i brödbutiken eller där vi hämtar 
paket, då och då på apoteket eller biblio-
teket, på strandpromenaden, eller kanske 
i spåret på Altorp. 
 Livet börjar i Kapellet, ”ett andligt 
vattenhål” som det står i visionen. Ord 
från Gud för dagen som kommer, texter, 
psalmer, musik, en bön, tystnad, levande 
ljus, rummet…och på måndag kör vi hårt 
igen, var och en på sin cykel.

            Lasse Svensson, terminspräst
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Tänk, att som trettonåring 
få åka till Rom och Assisi 
och sjunga Palestrina, Bach 
och annat stämningsfullt i 
Peterskyrkan… Flerstäm-
migt och stort! För Lasse 
Svensson betyder åren 
med sång och tio år med 
gosskören i Göteborg 
mycket. Han började som 
mezzosopran och växlade 
efter målbrottet mellan bas 
och tenor.  

Lasse, född 1957, växte 
upp på Hisingen i en trygg 
miljö, som bäddade för en 
varm vardagstro. Tillsam-
mans läste man måltidsbön 
och sjöng aftonbön som 
Gud som haver och Tryg-
gare kan ingen vara. 
Väl uppe i gymnasiet läste 
han på naturprogrammet 
och kom så småningom 
med i en kristen grupp i 
skolan.
  - Kyrkan och Gud blev 
en naturlig del av mitt liv, 
säger han. Men yrkesvalet 
var inte självklart, läkare 
eller psykolog låg bra till. 
Efter att vid mönstringen 
till militärtjänsten ha ut-
tryckt att han ville bli präst 
följde teologiska studier 
i Göteborg och Uppsala 
med examen Valborgsmäs-
soafton 1981. Prästvigdes 
året därpå i Göteborgs 
domkyrka.

Stimulerande uppdrag vän-
tade nu i Göteborg där han 
basade som skolpräst i tio 
år över 19 gymnasier med 

sextontusen elever, flera 
hundra lärare och övrig 
personal. Sedan följde 
tjänster som kyrkoherde 
i Strömstad och i Saltsjö-
badens församling där han 
trivdes i femton år. Sista 
flyttlasset gick till Sollen-
tuna församling där Lasse 
Svensson arbetade i sju år. 

Tror på samtalet
 - ”Om än i ödslig skog/ 
Byta ett ord”.  Hjalmar 
Gullbergs dikt om mötet 
med en medmänniska 
förmedlar så mycket, säger 
Lasse. Vi mår bra av att 

tala med varandra, lätta på 
fördomar, mötas. Kraften 
finns i den andre och vi 
kan få ut så mycket genom 
att öppna upp och kanske 
våga tänka i andra banor. 
Jag känner en vardagstro 
med Gud och det mänsk-
liga, som jag är trygg med.

Lasse Svensson har genom 
sitt yrkesliv och via utbild-
ning vid bl a St Lukasstif-
telsen sett vad terapi kan 
betyda för människor. Han 
tänker sig att efter pensio-
nen ägna sig åt coachning 
och samtalsterapi.

Berörd av skapelsen
Vetenskapens rön väger 
tungt, och Lasse Svensson 
är starkt berörd av evolu-
tionen och tillkomsten av 
vår värld, the Big Bang, 
för så där 14 miljarder år 
sedan.  
 - En av de forskare som 
kom fram till teorin om 
Big Bang var också katolsk 
präst, George Lemaître, så 
jag är i gott sällskap, skrat-
tar Lasse. 

Vad hände? Något gudom-
ligt skedde, något som vi 
inte kan förstå eller ta till 
oss helt och hållet. Ord-
ningen i det periodiska 
systemet inom kemin är 
för bra för att vara en 
slump. Den som söker 
finner kanske här en Gud 
som grunden till allt, det 
högsta. Någon som vill oss 
väl. Hur kan en sådan Gud 
då gå med på all världens 
ondska?

Står bredvid
 - Jag har ingen förklaring. 
Och försöker inte trösta 
med ord när jag står där 
bredvid människor som 
drabbas. Men jag är där, 
och stannar. Min tro är 
hoppet om Gud, som finns 
där med oss, också i det 
svåra. Jag tror på upp-
ståndelsen och ”himlen”. 
På något sätt. I en annan 
dimension. Med Gud och 
alla kära och nära. 

Ringer in helgen
Lördagens helgsmålsring-
ning på radion markerar 
helgens intåg. Familjen 
Svensson samlas till mid-
dag och snart infinner 
sig en förväntansfull ro 
hemma i villan centralt 
belägen i Djursholm.

När inte prästyrket kall-
lar lever Lasse ett aktivt 
liv med träning, utflykter 
med motorbåten, påtande 
i trädgården och gärna en 
tur i skogen efter svamp 
när den årstiden är inne.
                            M. Näsmark

Om i ödslig skog
ångest dig betog
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog

Giva om vägen besked
därpå skiljas i fred
sådant var främlingars möte
enligt uråldrad sed

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå
alla människors möte
borde vara så

              Hjalmar Gullberg

Prästen Lasse Svensson 
trygg i vardagstron

Underbarnet som blev 
professor. Nu återvänder 
Djursholmssonen Staffan 
till sina hemtrakter! 

Efter den uppmärksam-
made konsertdebuten vid 
14 års ålder har karriä-
ren gått spikrakt uppåt. 
Utbildades vid Juilliard 
i New York, har spelat 
på Carnegie Hall och på 
Vita Huset. sedan länge 
är Staffan professor vid 
Kgl.Musikskolan.

Varmt välkommen att 
njuta av Staffan Schejas 
pianokonster.

Tid: 25 sept. kl. 16.00
Plats: Djursholms kapell

Staffan Scheja 
gästspelar i

Kapellet
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Datum Tid Dag Medverkande

Februari
 6 11.00 Kyndelsmässod. Gudstjänst Pehr-Albin Edén

13 11.00 Septuagesima Gudstjänst Caroline Krook

20 11.00 Sexagesima Gudstjänst Pehr-Albin Edén

27 11.00 Fastlagssönd. Högmässa Anna Norrby

Mars
 6 11.00 1 i fastan Gudstjänst C R Bråkenhielm

13 11.00 2 i fastan Gudstjänst/Kyrkkaffe Lasse Svensson

20 11.00 3 i fastan  Gudstjänst Pehr-Albin Edén

27 11.00 Jungfru Marie 
Bebådelsedag

Högmässa K G Hammar/Lotta Fång

April
  3 11.00 5 i fastan Gudstjänst Peter Sandin

10 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Caroline Krook

14 19.00 Skärtorsdag Skärtorsdagsmässa Lasse Svensson

15 11.00 Långfredag Långfredagsgudstjänst Ulf Lindgren

17 11.00 Påskdagen Högmässa Lasse Svensson

24 11.00 2 i påsktiden Gudstjänst/Kyrkkaffe Anna Norrby

Maj
  1 11.00 3 i påsktiden Gudstjänst Pehr-Albin Edén

  8 11.00 4 i påsktident Gudstjänst C R Bråkenhielm

14 16.00 Vårkonsert Kapellkören

15 11.00 5 i påsktiden Gudstjänst Peter Sandin

22 11.00 Bönsöndagen Högmässa Lasse Svensson

26 Krisiti himmelsf. ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

29 11.00 Sönd. före pingst Gudstjänst Annika Wirén

Morgonbön fredagar kl. 8.30 – 9.00
Lekmannaledda sommarandakter: fr o m 7 aug t o m 28 augusti 

Hösten börjar sönd 4 september

Program för våren 2022     
Datum Tid Dag Medverkande

Juni
  5 11.00 Pingstdagen Gudstjänst/Kyrkkaffe Ulf Lindgren

Han kallas liberalteolo-
gisk och har kämpat för 
amnesti för asylsökande, 
slagits för en humanare 
kriminalvård och efterlyst 
en större tolerans för ho-
mosexuellas rättigheter.
Som samhällsdebattör 
har han ofta skapat stora 
rubriker.
K G Hammar är den siste 
ärkebiskopen som utsetts 
av regeringen. Nu gästar 
han Kapellet – varmt 
välkommen att höra en 
färgstark predikare.

Tid: 27 mars, högmässa i 
Djursholms kapell

K G Hammar
den stridbare 
ärkebiskopen
besöker Kapellet

Sigurd Lewerentz
Han har ritat Markus-
kyrkan, Uppenbarelse-
kyrkan på Skogskyrko-
gården, och S:t Petri  
kyrka i Klippan.  
Intendenten Johan Örn 
talar om denne vår 
internationellt kanske 
mest kände arkitekt.

Tid: torsdagen den 24 
februari kl 19.00
Plats: Kapellet

Ingrid von Heijne berättar 
för grupper om Kapellet, 
Natanael Beskow och 
Alice Tegnér. 
Ring 070-883 09 54 och 
boka tid!

Vänföreningens årsmöte är 
planerat till onsdagen den 
27 april. Som extra krydda 
bjuder vi på förstklassig 
musikunderhållning av 
lovande stipendiater från 
Danderyds kommuns 

Missa inte!
kulturskola. Fredrikas goda 
soppa och bröd till själv-
kostnadspris.

Plats: Församlingens hus 
Angantyrvägen 39
Tid: kl 18.00

Ingrid berättar
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Vill du vara med och bevara taket?
Vi välkomnar alla bidrag!

Senast Kapellet genom-
gick en stor renovering 
var år 1989. Under ett 
drygt halvår togs brunmå-
lad masonit bort och den 
ursprungliga ljusmålade 
pärlsponten kom i dagen. 
Sprickor i väggarna lagades 
och den smutsiga kalkmål-
ningen gjordes ren.

Men tidens tand tär på 
gamla byggnader. Den ob-
servante har kanske märkt 
att taket uppe i nocken 
mörknat. Sot? Smuts? Men 
problemet visar sig vara 
värre än så. 
 - Nyligen konstaterade 
en konservator att taket 
är starkt anfrätt av svart-
mögel. Vid kontakt med 
experter går vi nu ige-
nom varför dessa skador 
uppstått, omfattningen och 
hur angreppen bäst ska åt-
gärdas, säger Lars Lindén, 
”hustomte” i Kapellet och 
ansvarig för fastigheten.
Som en ödets nyck har 
Lars Lindén tidigare 
arbetat med fuktskador 
och dess olika orsaker. Nu 
ägnar han stor del av sin 
tid åt den kommande res-
taureringen. Initialt ska en 
höjdlift resas – det är högt 
i tak!- så att yrkesfolk ska 
kunna studera läget och 

därefter komma fram med 
en plan för renoveringen.
 - Vi räknar med att stänga 
Kapellet juni – augusti 
2023 för alla förrättningar.

Bästa expertisen
Genom sitt nätverk har 
Lars Lindén tillgång till 
landets bästa expertis.
 - Det utbredda och 
kraftiga mögelangreppet 
måste stoppas, säger Ewa 
Björdell, målerikonserva-
tor med stor erfarenhet 
av renovering av alltifrån 
privathem till kyrkor och 
allmänna byggnader.

Konservator 
upptäcker 

svartmögel

Genom den rikliga före-
komsten av mögel flag-
nar färgskikt från takets 
underlag. Sannolikt beror 
skadorna på en kombina-
tion av flera faktorer såsom 
plastfärg, dålig ventilation 
och köldbryggor. Men det 
positiva är att träet är i gott 
skick. 

M. Näsmark
Djursholms landmärke, samlingsplatsen för livsfrågor och möten. 

Nog är vi stolta över vårt över 120 år gamla Kapell! Även om flera av oss 
inte besöker kyrkan regelbundet är den en betydelsefull plats vid olika 

förrättningar – vigslar, dop och begravningar. 
Låt oss bevara denna kulturpärla.

Det är över trettio år sedan Djursholms Kapell senast genomgick 
en stor renovering. Nu har tiden och olika angrepp satt sina 

mörka spår på innertaket. 

Som bäst planeras vilka omfattande åtgärder som behövs för att åter-
ställa taket i gott skick. Prislappen lär bli stor och trots en god ekonomi 
behöver Kapellet därför stöd av både myndigheter och privata donatorer.

Är du intresserad av att ekonomiskt stötta den viktiga takrenoveringen är 
du välkommen att tala med Stiftelsen ordförande Henrik Mattsson.

Tel.nr : 070 5533292  epost: info@djursholmskapell.se   bankgiro 193 1773

Vi djursholmare har en imponerande tradition av att skänka pengar 
till Kapellet. Redan vid starten 1898 fick initiativtagaren Louise Woods 

Beckman ihop en ansenlig summa, nog för att sätta igång bygget.

Dematiaceous hyphomycetes, 
svartmögel, är samlings-
namnet för mörkfärgade 
svampar. Inte ovanligt i bad- 
rum och sommarstugor. 
Normalt inte farligt för 
människor.



Välkommen att vara med i en av 
Djursholms större vänföreningar!
Med iakttagande av vid var tid gällande pandemiföreskrifter 
är vi optimistiska nog att presentera ett program för våren 
2022. Vi hänvisar till Kapellets hemsida för senaste uppdate-
ringar av det aktuella läget. Naturligtvis informerar vi också 
via mejl de medlemmar vars mejladresser lämnats oss i för-
troende. Genom gåvor från våra medlemmar och överföring 
till kapellstiftelsen av övervägande delen av medlemsavgif-
terna stödjer vi Kapellets verksamhet.
Ordförandens vårbrev skickas ut till samtliga medlem-
mar i slutet av januari 2022 och kommer självfallet att vara 
uppdaterat beträffande vårens verksamhet i föreningen. Nya 
medlemmar är mycket välkomna. Det är  inte nödvändigt att 
bo i Djursholm eller i annan del av Danderyds kommun för 
att bli medlem. Medlemsavgiften för 2022 är 200 kr och sätts 
in på pg 170368-5
Ulf Hellners, ordförande

Vänföreningens vårprogram i Kapellet
Torsdagen den 24 februari kl. 19.00
Intendenten Johan Örn från Arkitekturmuseet (ArkDes) 
berättar i Kapellet med ord och bilder om en av Sveriges 
främsta arkitekter, Sigurd Lewerentz.

Torsdagen den 17 mars kl. 19.00
Ingrid von Heijne berättar i Kapellet om dess spännande 
historia.

Onsdagen den 27 april kl. 18.00 (!)
Årsmöte i Församlingens Hus, Angantyrvägen 39, efter  
inledande musikunderhållning av kulturstipendiater från  
Danderyds kommuns kulturskola.

Tryck: Stockholms Lito Grafiska AB. 2022

Stiftelsen Djursholms kapell:
Henrik Mattsson, ordförande
e-post: info@djursholmskapell.se    bankgiro 193-1773
Adress: Danavägen 9, 182 60 Djursholm, Swish: 1230485367

Bokningar:
Christiane 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

De blomster som i marken 
bor kan aldrig själen
glömma. Hur skönt att djupt 
bland gläntans flor se solens
fingrar sömma en vacker 
klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns 
äng och som med
solens gyllene tråd hopsömmas 
våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga 
må i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.

Psalm 202
Text: Harry Martinsson    

Musik: Erland von Kock

Snart är det 
sommar!


