
KLOSTERKYRKANS VÄNNER
Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga 
ledamöter Ewa Lund, Bella Nylund Wennerström och Elisabeth Vahlquist. Adjungerad kassaförvaltare 
Christina Stroh-Ohlsson. Kyrkorådets representant Lena Savoca. Församlingens representanter Torbjörn 
Ahlund/Christer Staaf.
Medlemsavgift 75:- för enskild medlem, 100:- för hushåll. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161
Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena 
eller ewa.lund@svenskakyrkan.se  och

Medlemsblad 1  2015

Klosterkyrkans Vänner

Bästa klosterkyrkovänner!
Vänföreningens årsmöte 2014 hölls den 25 oktober i Sancta Birgitta 
Klostermuseum. Till styrelseledamöter valdes Ewa Lund, Bella Nylund 
Wennerström, Julia Sigurdson och Gunilla Sjösten (omval), Lars Elmér och 
Elisabeth Vahlquist (nyval). Representant för kyrkorådet är fortsatt Lena 
Savoca samt församlingens representant fortsatt Torbjörn Ahlund/Christer 
Staaf. Till föreningens ordförande valdes Julia Sigurdson. Till revisorer 
valdes Eva Malmberg och Christer Casell (omval) och till revisorssuppleant 
Sonja Rehnberg (omval). Till valberedning valdes Magnus Vahlquist 
(sammankallande) och Anita Gustafsson.

VÅRENS PROGRAM 2015
Fortsatt studiecirkel under våren, alla välkomna! 
Den grekisk-ortodoxa kyrkan, två tim (kl 10-12), 
fyra lördagar 28 febr, 11 och 25 april, 9 maj, professor Jan Erik 
Nylund, i Församlingshemmet. Förfrågningar i första hand per epost 
bella@wnstudio.se annars telefon 0708/95 70 59. 
Definitiv anmälan senast 23 febr sker genom att betala in 350:- 
till bg 239-4161, ange ”studiecirkel 3”, max 20 deltagare. 
(Utförligare info på separat blad) Kom ihåg att uppge namn, adress, 
epost och telefonnummer.

Lördag 21 februari 15.00 
”Den heliga Birgitta och Linköpings domkyrka”, Klosterkyrkans 
kaplan Christer Staaf, föredrag i Klosterkyrkan

Lördag 7 mars 15.00 
”Maria i kult och konst, från tiden för klostergrundandet till den 
begynnande reformationen”, konsthistoriker Mia Åkestam, 
föredrag i Klosterkyrkan 

Lördag 25 april 17.00 
”1980-talets restaurering av Klosterkyrkans valv”, konservator/antikvarie 
Eva Nyström Tagesson, föredrag i Klosterkyrkan

Lördag 30 maj 18.00 
”Gravar och begravda”, en vandring i Klosterkyrkan med vadstena-
guiderna  Lars Elmér och Gunilla Sjösten.

Dags att betala ÅRSAVGIFTEN
100 kr för hushåll och 75 kr för enskild.
Använd bifogat inbetalningskort eller betala 
via internet, bg 239-4161.KOM IHÅG att ange 
NAMN, ADRESS och epost-adress!!

 

http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se

Te
xt

er
, f

ot
o 

oc
h 

gr
af

is
k 

fo
rm

 J
ul

ia
 S

ig
ur

ds
on

 - 
Fo

rla
gs

hu
se

n.
se

 s
po

ns
ra

r t
ry

ck
ni

ng
en

 a
v 

m
ed

le
m

sb
la

de
t.

Sekreterare Anita Gustafsson och skatt-
mästare Ulf  Drevö avslutade härmed sitt 
styrelsearbete i vänföreningen, vi tackar 
dem för gediget arbete. Vi tackar också vår  
sponsor Thomas Forslund, Förlagshusen.
   Årsmötet avslutades med mingel i 
kapitelsalen, enkel förtäring och prominent 
besök av klosterregelns upphovskvinna, 
Birgitta Birgersdotter och hennes dotter-
dotter, den första abbedissan Ingegerd 
Knutsdotter. 

Birgitta ”den heliga” och hennes barnbarn Ingegerd 
Knutsdotter, Vadstenaklostrets första invigda abbedissa, 

i rollerna Berit Ljunggren och Jessica Petersson.



Vänföreningens höstprogram inleddes på Stiftsdagen den 20 septem-
ber.  Flera tusen personer samlades då i klosterområdet och vi deltog 
genom att värva nya medlemmar, många var det som fick information... 
   Den 11 okt startade höstens studiecirkel med 16 entusiastiska delta-
gare. Vår ledare och ciceron genom den tidigkristna kyrkans historia har 
varit Jan-Erik Nylund. Som en särskild överraskning fick vi möjlighet att 
delta i syrisk-ortodox mässa i Maspelösa! Den syrisk-ortodoxa försam-
lingen i Linköping har köpt Betelkapellet i Maspelösa och gjort om det till 
en ortodox kyrka. Vi blev översvallande väl mottagna och fick ta del av en 
intressant annorlunda gudstjänst.
   Studiecirkeln har en extra träff  i januari och i februari startar vi en ny 
cirkel ”Den grekisk-ortodoxa kyrkan”, se bifogat informationsblad.

Den syrisk-ortodoxa 
kyrkan (f d Betel-
kapellet) i Maspelösa.

Det sk Sverkerskapellet, nära Häst-
holmen, har med stor sannolikhet varit 
en verkstad för pergamentstillverkning.
Det stora karet kan ha använts för blöt-
läggning av hudar.

Fader Suleiman 
Wannes firar den 
syrisk-ortodoxa 
gudstjänsten i 
kyrkan i Maspelösa.  

Den 11 okt fick vi också lyssna till 
arkeolog Marie Holmström som talade 
om ”Alvastra - ett centrum för per-
gamentstillverkning”. Alvastra har 
varit föremål för arkeologiska under-
sökningar under nästan hela 1900-talet 
men Maries nya spännande tolkning
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går ut på att det s k ”Sverkerskapellet” inte alls är ett kapell utan en verk-
stad för framställning av pergament, ett material som var dyrbart och 
mycket eftertraktat större delen av medeltiden. Merparten av alla beva-
rade handskrifter från tiden före 1300-talet är skrivna på pergament. 
   Lördagen den 15 nov var det dags för ”Birgitta går i Birgittas 
fotspår”, Birgitta Fransson, god man, berättade om problem och glädje-
ämnen med de ensamkommande flyktingbarnen som lever  här i Vad-
stena, som lär sig svenska och försöker acklimatisera sig.
   Nytt verksamhetsår! Som ett resultat av två årsmötens beslut har 
Klosterkyrkans Vänner fr o m 2015 sitt verksamhetsår förändrats till 
kalenderår i st f  1 okt - 30 sept som gällt sedan starten 1993. Det får till 
följd att vårt innevarande verksamhetsår blir 15 månader långt, dvs från 
1 okt 2014 - 31 dec 2015. Vårt nästkommande årsmöte kommer därför 
att infalla i mitten av februari 2016, i anslutning till den 16 februari som 
var det datum då Klosterkyrkans invigdes 1430!!


