Välkommen som medlem i

Uppsala
Stiftshistoriska
Sällskap

med uppgift att värna om
stiftets historiska arv

Uppsala stift
Stiftet omfattar större delen av Uppland samt Gästrikland och Hälsingland och har en nära 900-årig
historia som ärkesäte.
I dag räknar stiftet mer än 100 församlingar och bortåt 200 kyrkor som sina.

Under gångna sekler har kyrkan varit
centrum för socknen och dess invånare.
Den lokala församlingen bevarar inte bara
stiftets historia utan även minnen
av olika människoöden.

Uppsala Stiftshistoriska Sällskap
Sällskapet bildades 1995 för att bevara och föra vidare kunskaper om stiftet, om dess lokala kyrkor
och om de personer som genom tiderna har verkat där.
Var och en är välkommen att bli medlem och att bidra till sällskapets verksamhet genom att anmäla
sina speciella intressen.
Medlem nås kontinuerligt av information om pågående verksamheter såsom föredragsaftnar på olika
platser i stiftet och erhåller en årsskrift där föredragen kommer att publiceras.

Anmälan till medlemskap i Uppsala stiftshistoriska sällskap,
gärna med förslag till dess verksamheter, kan göras till Uppsala
Stiftshistoriska sällskap, Stiftets Hus, Box 1314, 75143 Uppsala.
Ange då kontaktuppgifter, särskilt fungerande e-postadress.
Samtidigt kan årsavgiften på 100 kronor betalas in till
bankgiro 5625-2935 Uppsala stift.
Glöm inte att ange namn vid inbetalning.

En viktig del av arbetet med stiftets historia är den publikationsverksamhet som utförs av
Stiftshistoriska kommittén
som är en fristående arbetande grupp med uppgift att publicera stiftets herdaminne.
Arbetet pågår inom ramen för fyra skriftserier.
Serie I omfattar blandade publikationer under rubriken ”Urkunder och bearbetningar”.
Serie II är själva herdaminnet, betitlat ”Pastorat och präster”.
Serie III omfattar speciella ”Matriklar”
Serie IV har rubriken ”Missionstid, medeltid, reformationstid” och behandlar de äldsta tiderna i stiftets historia.
Utförlig information om utgivna skrifter finns på webbsidan
https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/stiftshistoriska-kommitten

Dessa skrifter kan förvärvas genom
att kontakta Tomas Anderman
postadress: Tomas Anderman,
Box 1314, 751 43 Uppsala

Webbsida för Uppsala stiftshistoriska sällskap med anknytande sida till om
Stiftshistoriska kommittén och dess publikationer;
https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/stiftshistoriska
Webbportal för alla landets stiftshistoriska sällskap:
http://www.stiftshistoriska.se

