Föreläsning med
reformationstema
den 15 oktober
Doc. Martin Berntson, Göteborgs
universitet, föreläser på ämnet
”Klostrens upplösning i lundastiftet
under reformationstiden”.
Föreläsningen är ett samarrangemang
mellan Stiftshistoriska sällskapet i Lund
och Katolsk historisk förening med
anledning av den förestående och
ekumeniska åminnelsen av reformationen.
Ingen föranmälan. Välkommen!
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Tomegatan 15, Lund.

Årsmötet
Vid årsmötet avgick och avtackades
ordföranden Jan-Olof Aggedal samt
avgående ledamöterna Ingmar Brohed
och Clara Sjöberg. Anna Minara Ciardi
valdes som ny ordförande.
2016 års årsbok Lunds stift i världen från mission till emigration
presenterades och utdelades.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är för år 2016
250 kr för organisation, 150 kr för
enskild medlem samt ytterligare 25 kr
för familjemedlem, som ej önskar egen
årsbok.
Den betalas enklast till
Sällskapets bankgiro 671-3069
Glöm inte att ange avsändare när du
betalar din avgift.
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Kära medlemmar i Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift!
Vid årsmötet i mars valdes jag till ny ordförande för sällskapet och det är med
tacksamhet över förtroendet och med stor tillförsikt jag tar mig an uppgiften
tillsammans med den nya styrelsen. Framför oss ligger en förhoppningsvis skön
och avkopplande sommar.
Som framgår i Meddelande har sällskapet ett fullspäckat program en bit inpå
2017: vi börjar med besök på Domkyrkoarkivet i Lund den 7 september,
därefter blir det en utfärd till Ronneby kyrka den 24 september och den 15
oktober arrangerar sällskapet ett föredrag av stiftshistoriskt intresse tillsammans
med Katolsk Historisk Förening i Lund med anledning av det ekumeniska
reformationsarrangemanget.
Den 28–29 mars 2017 står vårt sällskap värd för det nationella stiftshistoriska
symposiet, med bland annat öppna föredrag. Under tiden arbetar sällskapet
vidare med det så kallade Blekingeprojektet. Läs mer om allt detta på vår
hemsida: www.lundsstiftshistoriska.se. Väl mött!
Anna Minara Ciardi

Sällskapets hemsida:
http://www.lundsstiftshistoriska.se

ordförande

Den efterföljande dagen inleddes med
mässa i domkyrkan varpå domprost em.
Harry Nyberg gav en guidning av
domkyrkan och en introduktion till dess
Årets upplaga av det nationella
historia. Därefter begav sig symposiets
stiftshistoriska symposiet ägde rum i
deltagare i hällregn till Herrhagskyrkan.
Karlstad den 6-7 april. Det
Efter kaffe och fralla talade
stiftshistoriska sällskapet i Lund
hovpredikant Lennart Nilsson mycket
representerades av Anna Minara Ciardi gripande och engagerat om Astrid
och Lennart Jonson. Även Owe
Nilsson från Brunskog, ”Marseilles
Samuelsson, hedersordförande, fanns
ängel” och Carl-Johan Ivarsson gav en
på plats.
intressant exposé över ”Missionshusens
Värmland” med bildvisning.
Symposiet inleddes i

Stiftshistoriska symposiet
i Karlstad

Domkyrkoförsamlingens lokaler vid
lunchtid den 6 april med att symposiet
formellt öppnades av prosten Lars
Aldén, ordförande i den nationella
styrgruppen, och med välkomnande av
Carl-Johan Ivarsson från
Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad
stift. Därefter hölls korta och mycket
intressanta anföranden av biskop
Esbjörn Hagberg om Karlstad stift då
och nu samt av förre biskopen Sven
Thidevall på temat ”folkkyrka under
attack” om Dagens Nyheters
presskampanj mot den kristna läran år
1909. Efter kaffet talade prof. em.
Viveka Adelswärd om prästfamiljen
Lindegren i Värmland och på Dal och
avslutningsvis föreläste teol. dr.
Margareta Brandby Cöster om
herdaminnen och Sven Hectors
gärning. Dagen avslutades med en god
och uppskattad middag hos
biskopsparet Hagberg i biskopsgården.

Efter lunchen vidtog de sedvanliga och
slutna förhandlingarna med
stiftsrapporter. I samband med detta
inbjöd Anna Minara Ciardi de
stiftshistoriska sällskapen till Lund för
2017 års stiftshistoriska symposium.
Bokbord fanns både i Domkyrkoförsamlingens lokaler och i Herrhagskyrkan,
där bl.a. vårt eget sällskaps årsböcker
Lunds stift i världen: 1845–2014 (2015)
och Lunds stift i världen: från mission
till emigration (2016) delades ut med
god åtgång.
Programmet i Karlstad var fullspäckat,
stämningen god och utbytet givande,
varför ett särskilt tack riktas till
Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad,
dess ordförande och styrelse. Symposiet
vittnar också om hur värdefullt det för
de enskilda sällskapen är att samlas och
utbyta erfarenheter.
Anna Minara Ciardi

Stiftshistoria i Blekinge
och utfärd
den 24 september

Pris: max 300:- som betalas kontant på
plats. I priset, som blir lägre ju fler som
anmäler sig, ingår bussresa t/r och
förmiddagsfika (kaffe/te och smörgås).

Lunds stift består som bekant av
Skåne och Blekinge. Den östra delen
av stiftet har inte varit föremål för
lika mycket forskning och annan
uppmärksamhet som den västra,
vilket inte är så konstigt med tanke
på att stiftsstaden är och har varit
Lund. Vi vill därför under de
kommande åren, som ett
stiftshistoriskt projekt, särskilt
fokusera på ett regionalt
kyrkohistoriskt perspektiv, nämligen
Blekinges kyrkohistoria.

Anmälan sker senast måndagen den
22 augusti per e-post
info@lundsstiftshistoriska.se eller per
tel. 0708/183181.
Mer information kommer senare.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Vid förra styrelsemötet tillsattes en
arbetsgrupp bestående av Jan-Olof
Aggedal, Marcus Bernhardsson,
Anna Minara Ciardi och Bertil
Nilsson.

Studiebesök på
domkyrkoarkivet
den 7 september

Onsdagen den 7 september kl. 10:00 –
I anslutning till denna satsning äger 12:00 är vi välkomna till det relativt
nyöppnade Domkyrkoarkivet, där
årets utfärd rum lördagen den 24
arkivarie Andreas Manhag tar emot oss.
september. Resan går med buss till
Efter visningen äter vi gemensam lunch
Ronneby från Lund C kl. 08:00.
Efter att vi intagit kaffe och smörgås på Tegnérs till självkostnadspris.
i Prästgården guidas vid av Harald
Andersson. Därefter beger vi oss till Anmälan till
info@lundsstiftshistoriska.se eller per
Ronneby Brunn, där vi intar lunch
tel. 0708/183181 senast fredagen den
till självkostnadspris (149:- inkl.
2 september. För eventuella frågor,
dryck och kaffe). Bengt Arvidsson
använd samma e-postadress.
berättar därefter om Brunnsparken.
Bussen avgår mot Lund ca kl. 15:30.
Styrelsen

