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KLOSTERKYRKANS VÄNNER
Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga 
ledamöter Ewa Lund, Elisabeth Vahlquist och Agenta Wolff. Adjungerad kassaförvaltare Christina 
Stroh-Ohlsson. Kyrkorådets representant Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter Torbjörn 
Ahlund/Felix Egegren. Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. 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

 

Eriksbergs gamla kyrka

VÅRENS PROGRAM 
2017
Fredag 16 februari 16.00 
Årsmöte - se särskild kallelse - på Pilgrimscentrum, 
därefter kaffe/te. 18.00 Temamässa, 19.00 Körkonsert.

Lördag 17 mars 15.00
Att ge ut Katarinas av Vadstena liv och mirakler - utmaningar 
och möjligheter, fil mag Fredrik Öberg, handskriftsarkivarie 
vid Kungliga biblioteket, i Församlingshemmet, entréavgift 
icke medlem 50:-.

Lördag 7 april 15.00
En borglömd myntskatt från Östergötland 1786 hitta-
des en av Sveriges största silvermyntskatter vid Styra 
kyrka. Författarna Sören och Lena Lindhe har skrivit en 
bok som följer skattens spår vilka leder tillbaka till Magnus Ladulås, 
i Församlingshemmet, entréavgift icke medlem 50:-.
Boken finns till försäljning

Lörd 28 april 15.00 
Vadstena Schola - om en av landets äldsta lärdomsskolor 
och om en återuppstånden 600-årig sångartradition i 
Rödtornets hägn, f  d eleven vid Vadstena samrealskola 
Magnus Vahlquist föreläser i Församlingshemmet, 
entréavgift icke medlem 50:-.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus
    Dags att betala ÅRSAVGIFTEN 150 kr
  för familj,100 kr  för enskild. Betala på 
  inbetalningskort eller via internet, bg 239-4161. 
  KOM IHÅG namn, adress och gärna epostadress!

VÄLKOMMEN till ÅRSMÖTE 
16 februari 16.00 i Pilgrimscentrum



Presentationen gjordes i Kungasalen 
där autentiska lämningar från 1200-talet 
finns kvar.

Klosterkyrkans Vänner - Verksamhetsberättelse  2017
Styrelsen har bestått av Julia Sigurdson, ordförande, Gunilla Sjösten, vice 
ordförande, Lars Elmér, sekreterare samt Ewa Lund, Elisabeth Vahlquist och 
Agneta Wolff. Församlingsrådets representant har varit Maj-Lis Wigren samt 
församlingens representant Torbjörn Ahlund med ersättare Christer Staaf  from 
oktober Felix Egegren. Till adjungerad kassör valdes Christina Stroh-Ohlsson. 
Revisorer har varit Eva Malmberg och Christer Casell, suppleant Sonja 
Rehnberg. Valberedning har varit Anita Gustavsson, sammankallande, och 
Arabella Nylund Wennerström.
   Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden under det gångna 
verksamhetsåret, 11 januari, konstituerade möte 16 februari, 22 mars, 18 maj, 10 
augusti, 16 november.
   Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 150 kr för hushåll, 
antalet medlemmar uppgår till drygt tvåhundra. Vänföreningen hade erhållit 
5000:- i kommunalt föreningsbidrag.
   Under verksamhetsåret har sex föredrag genomförts varav två som utflykter 
till Aska resp Hov dessutom tre trädgårdsvandringar och en söndag med 
kyrkkaffe. 
Lörd 21 januari, 15.00 – 17.00 i Församlingshemmet. De 800-åriga trädgårdarna 
i Klosterområdet, ordförande Julia Sigurdson visade bildspel och berättade, 
fikapaus, 55 åhörare.
Torsdag 16 februari 17.30 årsmöte med efterföljande kaffe/te på 
Pilgrimscentrum och 19.00 Kyrkmässa till minne av Klosterkyrkans invigning 
16 febr 1430, 32 deltagare. 
Lördag 11 mars 15.00 Under runristad häll - tidigkristna gravmonument i 1000-talets 
Östergötland arkeolog fil dr Cecilia Ljung i Församlingshemmet, entréavgift icke 
medlem. 
INSTÄLLT pga sjukdom.
Lördag 8 april 15.00 Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena, fil dr 
konsthistoriker Eva Lindqvist Sandgren berättade om ett intressant nystartat 
projekt som syftar till att ge nutida besökare i Klosterkyrkan möjlighet att 
erfara ljud, ljus, rymd och färg så som det kan ha upplevts av besökare under 
senmedeltiden, i Klostermuseet, entréavgift icke medlem, 19 åhörare.

Lörd 20 maj Vadstena guideförening bjöd in till en dagsresa till 
Västergötland 20 maj 2017. Besök i de gamla kyrkorna i Od och 
Eriksberg, Fåglavik med Elisabeth Hesselblads födelsehem och kapell 
med minnessten samt Gräfsnäs där Margareta Leijonhuvud (Gustav Vasas 
andra hustru, mor till hertig Magnus) växte upp. Avresa från Rödtornet 
7.30.
Tre måndagar, 19 juni, 3 juli och 31 juli Vandring i klosterområdets 800-
åriga trädgårdar, ciceron Gunilla Sjösten, avgift icke medlem.
Söndag 2 juli, kyrkkaffe i Pilgrimscentrum, ansvarig Elisabeth Vahlquist 
och Majlis Wigren, 40 gäster.
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, avgift icke medlem, 34 åhörare.
Lördag 9 sept 15.00, Utflykt till Hovs kyrka där fil dr arkeolog Cecilia 
Ljung föreläste Under runristad häll - tidigkristna gravmonument i 1000-talets 
Östergötland, avgift icke medlem, 18 åhörare.
Lördag 14 oktober 15.00 Tidegärden förr och nu pilgrimspräst Tomas 
Wettermark berättade i Pilgrimscentrum, 15 åhörare.
Lördag 18 november 15.00 Änglarnas röster. Om klockringning, komminister 
Hans Merseburg föreläste i Församlingshemmet, avgift icke medlem, 29 
åhörare.
   Tre medlemsblad har sänts ut till medlemmarna under året. Samtliga 
program har annonserats i lokaltidningarna och på församlingens 
hemsida. Affischer till programmen har satts upp på församlingens 
annonstavlor m fl platser. 
   Ett särskilt tack riktas till Thomas och Ingalill Forslund, Förlagshusen 
AB som bekostat tryckning av informationsmaterial och samtliga 
medlemsblad. Vi tackar också studieförbundet Sensus för gott samarbete.
   Styrelsen tackar för förtroendet som visats oss under det gångna året 
och tackar alla som på olika sätt bidragit.

För styrelsen 
Julia Sigurdson


