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Välkommen att ta del av Karlstads stifts
framtid - formad av stiftets historia
Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad grundades år 1955 under Arvid
Runestams tid som biskop i stiftet. Trots att Karlstads stift är ett av
de minsta i Svenska kyrkan blev Karlstads stiftshistoriska sällskap det
första att bildas i vårt land.
Sällskapets syfte är ”att väcka, främja och stödja intresset för studier
och forskning rörande Karlstads stifts historia” I vår första nummer
av sällskapets årsskrifter låter vi därför det teologiska förhållningssättet hos tre av stiftets biskopar under 1900-talet spegla den teologi
som idag präglar Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland.
Vår årsskrift, varav denna är vår första, ska vara ett forum där information ska spridas om
händelser och skeenden som är av historiskt intresse i stiftet. Den vill informera om utkommen litteratur och aktualisera viktiga händelser som synliggör stiftet ur teologisk, kulturell,
pedagogisk och organisatorisk synvinkel. Jubileum, kyrkorenoveringar eller fastighetsavvecklingar samt andra händelser i stiftet kommer att lyftas fram. Artiklarna, kvinna och präst
under femtio år och Munkfors kyrka hundra år, fyller delar av detta syfte i årets skrift.
Till innehållet hör också en fortsättning på stiftets Herdaminne. Stiftshistoriska sällskapet
har tagit på sig uppgiften att fortsätta detta arbete, så att de förändringar som ägt rum sedan
millennieskiftet successivt kommer på pränt.
Stifthistoriska sällskapet behöver dig, dina idéer och ditt engagemang. Dokumentera det som
händer i era församlingar och i de sammanhang där du finns. Hör gärna av dig till oss med
artikeluppslag! Dessutom, vi behöver vara många som lär känna stiftets historia för att kunna
bygga framtid. Sällskapets ekonomi bygger på medlemsavgifter. Tryckning och distribution
betalar vi för, medan allt annat arbete görs ideellt. På det här sättet klarar vi ekonomin.
Styrelsen i Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad tror också att en årsskrift ska stärka sammanhållningen och skapa en identitet i stiftet. Varmt välkommen både som medarbetare och
läsare.
Margareta Olsson,
Redaktör och ordförande i Stiftshistoriska sällskapet
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