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Jag tror på en god 
gemenskap
”Jag ser verkligen fram emot 
att få vara terminspräst under 
våren i Djursholms kapell. 
Kapellet betyder så mycket 
för mig. Det är en under-
bart vacker byggnad med så 
mycket av mänsklig värme.  
Här möter Gud oss både i 
varandra och i allt som talar 
till oss. Altarskåpet är så fan-
tastiskt med alla sina rika ut-
smyckningar.
 Själva insidan av Kapellet är 
en predikan i sig!  Hela kyrko-

Kapellnytt

rummet betyder så mycket för 
mig. Jag trivs och mår gott av 
hur positivt det påverkar mitt 
inre. Och sedan är det alla fi na 
människor som jag får möta, 
med sina frågor, sin sorg, sin 
glädje - det som vi tillsammans 
får dela. Livet är aldrig en 
självklarhet för någon av oss. 
Jag hoppas få vara med och 
både dela och skapa en god 
gemenskap som bär i vars ens 
egna nu!”

Johanna Keck, terminspräst

Familjelördag

Ingen anmälan,
fri entré. 
Välkomna!

Lördag 22 april 
klockan 11 
i Kapellet.

Hej alla barn!
Ta med mamma och pappa eller någon annan och kom 
på en rolig förmiddag i Kapellet. Vi sjunger alla kära 
barnvisor tillsammans med Christiane och Ingrid.

Om vi har tur kommer en trollkarl! Efteråt dukar vi upp 
korv och bröd.
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Hon är en sådan där per-
son man bara vill anförtro 
sig åt och kanske få en 
varm kram av. En stund 
med Johanna Keck på ett 
kafé i Mörby centrum 
skapar genast tilltro.
Oavbrutet hamnar vi i 
funderingar kring omtanke 
och omsorg. Om att bry 
sig om sina medmänniskor. 

Kan man kalla sig för 
lågkyrklig? Johanna är 
ödmjuk och vill se sig mer 
som en rambärare och 
samtalspartner i kyrkans 
famn.
Hon har sin dagliga 
tillhörighet i Katarina för-
samling i Stockholm. Där 
arbetar man med att möta 
människor på många olika 
vis, senast med andakter på 
nätet.

- Den digitala världen är 
stor, där fi nns inga trösklar. 
Det är möjligt att vi här 
når de ungdomar som inte 
hittar till själva kyrko-
byggnaden, tror hon. Även 
andra som kan ha svårt att 
ta sig ut från hemmet visar 
sig positiva till att följa 
gudstjänsten från soffan.

Smaka på Gud
Vad är religion? Vad 
är kyrkan? Kanske en 
gudslängtan där bönens 
kraft kan ge lugn på olika 
sätt?
 - Gud vill att vi ska veta 
att vi är hans älskade barn. 
I gudstjänsten och i musi-
ken kan vi hämta kraft och 
känna att Gud ser oss. Det 
är själva riten som skänker 
vila, den betyder mycket, 
säger hon.

 - Medmänsklighet kan 
tolkas fi nt i ” Det som är 
botten i dig är botten också 
i andra”, dikten av Gunnar 
Ekelöf i Färjesång.
 - Vad är det för samhälle 
vi vill ha? Om vi männi-
skor har samma botten, 
varför behandlas vi då så 
olika på grund av hudfärg, 
kön eller religiös tillhörig-
het?

Ovanligt yrke
Präster skiljer sig oftare 
än andra. Det är en udda 
sanning som lockade 
Johanna att titta närmare 
på fenomenet. Något som 
förhoppningsvis kommer 
att mynna ut i en uppsats 
om Kyrkans personal.
– Prästyrket är inget van-
ligt 9-5 arbete, det bjuder 
på en hel del obekväma
arbetstider och kräver 
stort engagemang. Något 
som kan fresta på livet där 
hemma.

Johanna Keck
Livsbejakande, varm, omtänksam

Det som är botten i dig är
 botten också i andra.
Svårt att vänja sig vid sig
 själv.
Svårt att vänja sig av med
 sig själv. 
Den som gör det skall ändå 
 aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå 
 alltid förbli solidarisk.
Det opraktiska är det enda 
 praktiska i längden.

”Ur Gunnar Ekelöfs Färjesång”



Hur gör Johanna själv för 
att bevara orken?
 - Det är viktigt att pausa 
och bara vara mellan var-
ven. Jag försöker också 
samla familjen till dagens 
middag för mat, prat och 
uppdatering. 
Hon reser gärna, läser 
mycket och då ibland 
science fi ction för att kunna 
hänga med i ungdomar-
nas tänk. Hon har även 
varit med i en aktieklubb 
under några år! För ett tag 
sedan deltog Johanna i en 
skrivarkurs på Mallorca, 
något som gav inspira-
tion och glädje och hjälpte 
henne att fundera vidare 
vart hennes prästkall ska 
leda henne. Hon är också 
medlem i Naturskydds-
föreningen.

Familjeterapi
Som den öppna, nyfi kna 
individ hon är har hon 
alltid dragits till att ägna 
sig åt andra människor. 
1993 blev det dags för 
prästvigning i Stockholm, 

dock gjorde hon en stor 
del av sin prästpraktik i 
Växjö stift. Tjänstgöring 
även i Linköpings stift och 
en tid i Nice med SKUT, 
Svenska Kyrkan i utlandet. 
Studerar i Linköping på 
en treårig utbildning med 
inriktning familjeterapi.
 - Familjeterapi känns som 
ett mycket användbart 
verktyg oavsett om jag 
fortsätter som präst eller 
går vidare till psykotera-
peutyrket. Här lyfter man 
ofta fram de mönster som 
fi nns i familjen 2-3 gene-
rationer bakåt och som har 
påverkat individen i dennes 
liv just nu. Ser man dem 
tydligare så kan det bli 
lättare att se vad det är som 
påverkar människan idag 
och hur vill jag gå vidare? 
Men också att se på hur ser 
ens familjesystem ut idag, 
vilken fas är vi i, småbarns-
fasen eller det-tomma-näs-
tets fas, eller är vi på väg 
att gå isär, allt påverkar hur 
vi har det och hur vi mår.

M. Näsmark

3

”von Heijne har utvecklat 
såväl musikjournalistiken 
som programutbudet. Med 
sin omisskännliga berättar-
röst, sin knastriga humor 
och sitt precisa ordval har 
han väglett generationer 
P2-lyssnare i mötet med 
klassisk musik. I skrifter 
och föreläsningar har han 
generöst öst ur sin kun-
skaps djupa brunn. 
Han är en av våra främsta 
folkbildare inom klassisk 
musik.”
Kungliga Musikaliska 
Akademien har utdelat 
Medaljen för Tonkonstens 
Främjande till Ingemar 
von Heijne.

Ingemar von 
Heijne får 

fi naste medaljen
för betydande insatser 

i musikens tjänst

Ingrid von Heijne tar emot sin 
mans medalj ur Konungens hand.



4

Datum Tid Dag Medverkande

Februari
 5 11.00 12 e tref. Gudstjänst/kyrkkaffe Johanna Keck / Kör

12 11.00 Sexagesima Högmässa Ulf Lindgren

19 11.00 Fastlagssöndag Gudstjänst C-R Bråkenhielm

26 11.00 1 sönd i fastan Gudstjänst Michael Öjermo

Mars
 5 11.00 2 sönd i fastan Gudstjänst Adelie Molander

12 11.00 3 sönd i fastan Gudstjänst Lena Fagéus

19 11.00 Midfastosöndag Högmässa L. Fång/ K G Hammar

26 11.00 Jungfru  Marie beb  Gudstjänst Caroline Krook / Kör

April
  2 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Lasse Svensson

  6 19.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa Lasse Svensson

  7 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst Jenny Karlsson / Kör

  9 11.00 Påskdagen Högmässa Johanna Keck

16 11.00 2 sönd i påsktiden Gudstjänst C-R Bråkenhielm

23 11.00 3 sönd i påsktiden Psalmsångsgudstjänst / Kaffe Per Harling / Kör

30 11.00 4 sönd i påsktiden Gudstjänst Johanna Keck

Maj
  7 11.00 5 sönd i påsktiden Gudstjänst Ulf Lindgren

13 16.00 Vårkonsert Kapellkören Cia von Heijne

14 11.00 Bönsöndagen Högmässa Kristin Molander

21 11.00 Sönd före pingst Gudstjänst Fredrik Hesselgren

28 11.00 Pingstdagen Gudstjänst Caroline Krook

Juni
  4 11.00 H. trefaldighet Högmässa/kyrkkaffe Lasse Svensson / Kör

Program våren 2023     

Morgonbön fredagar kl. 8.30 – 9.00   Hösten börjar söndag 10 september.
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Tak och  väggar ska renoveras!
Jugendmålningen i Kapellet är helt unik i vårt land. Men med tiden har 

levande ljus svärtat ner färgerna och nu är det dags för storstädning! 

Allt för att återskapa den ursprungliga fräschören.

Samtidigt passar man på att ta sig an de mörka partierna under tak-

nocken som uppstått genom dålig luftomväxling. Det i och för sig ofarliga 

svartmöglet kommer att avlägsnas och ett ventilationssystem ska 

installeras på taket. 

Det här är känsliga ingrepp i en kulturskyddad byggnad.

- Vi anlitar bästa tänkbara sakkunskap inom antikvariska frågor, säger 

Lars Lindén, som leder arbetet. Analyser och förslag till åtgärder ligger 

till grund för ansökan om statliga bidrag och nödvändiga tillstånd.

Renoveringen för med sig att Kapellet måste vara stängt från midsommar 

till början av september sommaren 2023. Vilket i sig innebär en förlust av 

viktiga inkomster från olika förrättningar.

Kapellet ber om bidrag
Allt detta kostar stora pengar! Den beräknade summan landar vid dryga 

2,5 miljoner kr.  Nu vädjar stiftelsen Djursholms kapell om bidrag från 

generösa givare för att bevara vår kulturpärla på bästa sätt.

Alla bidrag välkomnas – från minsta slant till större belopp.

Kapitalkonto: 6151 - 445 68 27 28     Swish: 123 186 59 71
Skriv ”donation” + eventuellt namn

Frågor: kontakta Stiftelsens ordförande Lasse Svensson, tel 070 660 54 99
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Fredagsmorgon – allt 
som ska ske under helgen 
tornar upp sig med upple-
velser, möten, middagar, 
pappersarbete på hem-
makontoret, moster Greta 
som ska få ett besök…..  

Kanske är det trögt att 
lämna sänghalmen? 

Då öppnar Kapellet upp för
en stund för kontempla-
tion och samling.
 - Vi möts i bön och still-
het under en halvtimme, 
berättar prästen Henrik 
Mattsson, som tillsam-
mans med prästen Randi 
Guldstrand leder morgon-
andakten.

Stilla start på helgen med 
morgonbön 8.30 - 9.00

”Fredag morgon i kapellet 
är en fi n inledning på den 
helg som väntar. Vi läser 
texter tillsammans och efter 
åtta minuters tystnad bär vi 
i förbön fram våra tankar 
enskilt eller tillsammans. 
Våra präster skapar i det 
lilla formatet närhet och 
gemenskap. Fredagens mor-
gonbön har blivit en stund 
jag inte vill vara utan.” 

Gunilla Sahlin

”Kapellet är en fridfull plats 
med personliga minnen, 
inte minst då det var där 
jag gifte mig med min fru 
Marie. Henrik och Randi 
gör fredagsmorgonen till 
en stund av meditation 
och vila.  Det ger mig en 
möjlighet att kontemplera 
över den gångna veckans 
händelser och starta om 
mentalt inför den stundande 
helgen.”

Mats Wennerberg

Visste du 
det här om 
Kapellet?

1. När byggdes Kapellet?
1. 1869     X. 1898     2. 1909

2. Vad heter byggnadsstilen   
     inne i Kapellet?
1. Jugend

X. Funkis

2. Nationalromantik

3. Hur drivs Kapellet ?
1. Av Svenska kyrkan 

X. Av en stiftelse

2. Privat

4. Vad är årsavgiften till 
     vänföreningen?
1. 150:-

X. 200:-

2. 300:-

5. Vem är arkitekten?
1. Ragnar Östberg

X. Gunnar Asplund

2. Fredrik Lilljekvist   

6. Vem spelade på orgeln 
     vid invigningen?
1. Elsa Beskow

X. Jenny Lind

2.  Alice Tegnér

7. Hur många medlemmar 
     har Vänföreningen?
1. 655

X. 350 

2. 950

Rätta svar:1: X.  2: 1.  3: X.  

4: X.  5: 2.  6: 2.  7: 1.
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Ylva Eggehorn – 
kär psalmdiktare 
En ovanligt mångsidig person 
gästar Kapellet! Ylva debutera-
de som 13- åring, har startat Hannagården med retreat, 
skrivit lyrik, romaner och barnböcker, pjäser och musik-
dramatik. Journalist på Dagen, Expressen, Min Lösen. 
Sitter med i Bibelkommissionen.
Står för över 20 psalmer – bl a ”Var inte rädd” och
”Kärlekens tid” med musik av Benny Andersson.
Välkommen att lyssna till en spännande kulturprofi l! 
Vid fl ygeln Anna Strååt.
Plats: Djursholms kapell
Tid:  Efter det korta årsmötet som börjar klockan 18
torsdagen den 20 april. Fri entré

Wikforss möter 
Wickbom!

Se fram mot en eldfängd 
diskussion om sanning!

Åsa Wikforss: författare, 
fi losof, ledamot av Svenska 
Akademien, sommarpra-
tare P1. Forskar om fake 
news och konspirations-
teorier. Hennes bok 
”Alternativa fakta” har 
delats ut till skolor. Hon 
undrar om demokratin 
håller på att gå under. 
Journalisten Ulf Wickbom: 
debattledare, arbetar inom 
press, radio o TV. Sprungit 
över 20 maratonlopp! Har 
bl.a skrivit ”Vad ska man 
med moral till i närings-
livet?”
Välkommen till Kapellet
Måndag 27 februari
klockan 19
Fri entré

Gunnar Wetterberg berättar om 
präster från medeltid till idag
Hör om prästen som blandade arsenik i nattvardsvinet. 
Eller om sockenprästen Jöns som råkade i slagsmål. Eller 
om stressade hjälppräster som ständigt jagade tjänster.
Välkommen att höra Gunnar Wetterberg (som bl a syns i 
Fråga Lund) berätta ur sin bok ”Prästerna”. En yrkeskår, 
som länge tillhörde den intellektuella eliten med nära 
koppling till kungahusen. Samtidigt som man var statens 
ögon och öron ute i bygderna. Hade koll på församlings-
medlemmarna!
Plats: Djursholms kapell torsdag 23 mars klockan 19
Fri entré



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 vårprogram i Kapellet
Läs mer om programmet på sidan 7.

Måndagen den 27 februari kl. 19
Wikforss möter Wickbom om sanning.

Torsdagen den 23 mars kl. 19
Gunnar Wetterberg talar om Prästerna.

Torsdagen den 20 april kl. 18
Årsmöte och därefter berättar Ylva Eggehorn om sina 
psalmer. Anna Strååt spelar på fl ygeln.

Tryck: Stockholms Lito Grafi ska AB. 2023

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

I Kapellet behövs då och då 

en stark arm – det ska by-

tas glödlampor eller så har 

något gått sönder. Utom-

hussysslor ska skötas.

Vill du bli en efterlängtad 

kraft, ungefär som forna 

tiders Hustomte? Välkom-

men att göra skillnad och 

bli med i den trivsamma 

volontärkåren! Ring Lasse 

Svensson 070-660 54 99 för 

att höra mer!

Vill du göra en 
insats?

Njut av vacker 
musik och stötta 

Ukrainas barn

Vårliga toner i Kapellet
16 april kl 16

Välkommen att lyssna till mezzo-

sopranen Anna Zander och 

gitarristerna Liv och Per Skareng.

Elever från Musikskolan 

Lilla Akademien och Dan-

deryds Kulturskola bjuder 

på en välgörenhetskonsert 

söndagen den 19 mars 

2023  kl 16 i Kapellet. Den 

förhoppningsvis stora 

kollekten går oavkortat till 

Ukrainas Barn.

Kom och få en fi n stund 

samtidigt som du stöttar 

utsatta barn!

Plats: Djursholms kapell

Tid: sönd. 19 mars kl 16

Fri entré med generösa 

plånböcker!


