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SOMMARPROGRAM 2017
Tre måndagar 19 juni , 3 juli och 
31 juli, kl 18.00  
Vandring i Klosterområdets 800-åriga 
trädgårdar. Guide är Gunilla Sjösten, 
avgift 50:-/person. 
Samling vid Klosterkyrkans huvudentré.

Söndag 2 juli kl 12.00 
ordnar Klosterkyrkans Vänner kyrkkaffe i 
Pilgrimscentrum VÄLKOMNA!! 

Tisdag 11 juli 17.00 utflykt till
Aska - högen som blev ett platåhus, (större 
än långhuset i Gamla Uppsala) guidning 
Sune Zachrisson och Julia Sigurdson. 
Vill Du ha skjuts, förhandsanmälan till Ewa Lund 
0730-222 685 eller ewa.lund@svenskakyrkan.se 
senast måndag 10 juli. Avgift icke medlem 50:-.

OBS!! SAMLING 17.00 i Aska!!

Lördag 9 sept 15.00 utflykt till 
Hovs kyrka där arkeolog fil dr Cecilia Ljung 
föreläser ”Under runristad häll - tidigkristna 
gravmonument i 1000-talets Östergötland”
(i Hovs kyrka finns landskapets största samling av 
dessa gravmonument!) Avgift icke medlem 50:-. 
Närmare information i nästa Medlemsblad!

KLOSTERKYRKANS VÄNNER
Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga 
ledamöter Ewa Lund, Elisabeth Vahlquist och Agneta Wolff. Adjungerad kassaförvaltare Christina 
Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter Torbjörn 
Ahlund/Christer Staaf.
Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för hushåll. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161
Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena 
eller ewa.lund@svenskakyrkan.se  och http://www.svenskakyrkan.se/vadstena/klosterkyrkans vanner

Kära Vänner! 
Nu är de stora vackra almarna på 
kyrkogården borta, almsjukan tog 
dem. De döda träden sågades ner 
under mars månad och stubbarna 
kommer att fräsas bort. Tidpunkt 
för återplantering är ännu inte klart 
och när grönskan kommer saknar vi 
dem säkert ännu mer!?
   Under sommaren kan vi se fram 
emot flera trädgårdsvandringar, 
kyrkkaffe och utflykter, välkomna!
Styrelsen

Klosterkyrkans Vänner



Den 21 januari var en stor publik samlad i försam-
lingshemmet för att höra och se vår ordförande 
(Julia Sigurdson) framföra sitt proffsiga bildspel 
med titeln “De 800-åriga trädgårdarna i Klosterom-
rådet”. Vi fick följa utvecklingen från den lustgård 
som säkert fanns i anslutning till kung Valdemar 
Birgerssons palats på 1200-talet och fram till de 
parkanläggningar som omgav 1800-talets sjukhus-
byggnader.  Information om 2000-talets klonarkiv 
för fruktträd, fjorton sorters äpple och fyra sorters 
päron avslutade den kavalkad av sköna blomsterbil-
der som gjorde föredraget dubbelt njutbart.
Kaffepausen efter halva föredraget blev också 
ovanligt trevlig! Lars Elmér

Det okända KRIGSMANSHUSET
Tre vandringar, med historikern 
Erik Petersson, som handlar om 
Krigsmanshuset och om hur krigen 
under 1600- och 1700-talen påverkade 
Sverige och människorna som 
tvingades offra mycket för att landet 
skulle bli en stormakt.
Lördagar 2/9, 9/9 och 23/9 kl 11.00 
– 12.00. Samling vid Ruinparken 
kl. 10.50 väster om Klosterkyrkan vid 
Klosterhotellet. Max-antal per gång 
är 20 personer. Bokning mail till 
eva@bringtolife.se eller 0730-499 400. 
Pris: 100 kronor, studerande 80 kr, 
kontant betalning eller swish på plats. 
Ett samarbete med Folkuniversitetet. 

Vadstena Folkhögskola startar NY GUIDEUTBILDNING
till hösten 2017 - Guide - med Vadstena som utgångspunkt.
En bred och praktisk utbildning där kunskapen ska kunna appliceras även 
på andra orter. Du får lära dig att söka fakta och sätta ihop guidningar uti-
från tidsaspekt, förhållanden och typ av grupp. Du får praktiskt öva på att 
guida utomhus, i olika inomhusmiljöer, med tolk, i buss etc. Att guida med 
tanke och känsla, att vårda din röst, att ge service- och värdskap m m. 
Ansökan senast 15 aug 2017.
Ytterligare information finns på www.vadstena.fhsk.se

Eva Lindqvist 
Sandgren ...
Multisensoriska 
perspektiv på det 
senmedeltida Vadstena...

Klosterlilja 
Leucojum 
Vernum

Krikon
Prunus 
institia

I Klostermuseet lördagen 8 april berättade 
Eva Lindqvist Sandgren om ett spän-
nande nystartat projekt. Detta avser att skapa 
möjligheter att förstå och uppleva det som en 
medeltida besökare i Klosterkyrkan såg och 
hörde. I fem punkter visade hon hur dagens 
besökare ska kunna nyttja den digitala utrust-
ningen:
- användes enkelt på plats
- höra den växlande liturgiska sången från 
olika platser i kyrkorummet
- se den återskapade kyrkomiljön med altaren 
och övrig medeltida inredning
- erfara ljusförhållandena i kyrkorummet 
med alla läktare inplacerade
- förmedla inblick i hur Klosterkyrkan kan 
ha fungerat för en medeltida besökare. 
Vi ser förväntansfullt fram emot fortsätt-
ningen. JS

Cecilia Ljung Under runristad häll - tidigkristna 
gravmonument i 1000-talets Östergötland” inställt 
pga sjukdom, återkommer 9 september i Hovs 
kyrka.

Vänföreningens program vintern-våren 2017 Andra program som vi vill flagga för...


