Möt Antje Jackelén
Svenska kyrkans första kvinna som ärkebiskop.
Ur intervju på Lunds stifts hemsida.
Om du summerar din tid som biskop i
Lunds stift - vilka lärdomar har du gjort?
Vad tar du med dig in i det nya som väntar i
Uppsala?
– Det har varit innehållsrika år på flera olika
sätt, men jag tänker särskilt på tre saker:
För det första att Svenska kyrkan verkar i världen och att våra utmaningar i första hand är desamma som vårt samhälles: att ge människor
livsmod och skapa förutsättningar för framtidstro bland unga, att verka för ett öppet och jämställt samhälle, att vara en röst för en mer rättvis och hållbar fördelning av världens resurser,
att bidra till fred och försoning mellan människor och stater.
Vi ska inte ägna oss åt navelskåderi, utan åt att
frigöra människor till det som är gott. I allt detta
är kyrkan kallad att odla insikt och förmedla
hopp genom att leva och förkunna evangeliet
om Jesus Kristus.
För det andra, vikten av att bygga bärkraftiga
församlingsgemenskaper med gudstjänstlivet i
centrum.
Och för det tredje, vikten av att Svenska kyrkan
deltar i det offentliga samtalet. Dialogen är viktig, inte bara för kyrkan, utan också för samhället i stort och det finns ett sug efter detta.
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09.00 Avresa från Lund.
Samling utanför Centrum för teologi
och religionsvetenskap, Allhelgona
kyrkogata 8.

14.00 Knäreds kyrka.
Föredrag om freden i Knäred och
försvenskningen av skånelandskapen
TD Stig Alenäs

11.00 Hishults kyrka.
Visning av kyrkan och föredrag om
Hishults pastorat i två stift
Kyrkoherde Carl-Sixten Block

15.00 Kaffe
Hotell Freden i Knäred

12.30 Lunch
Hishults gästgivaregård
(förrätt, varmrätt, dessert, kaffe
och måltidsdryck)

Kostnad för lunch och eftermiddagskaffe 170 kronor

17.00 c:a, hemkomst Lund

Anmälan på bifogad blankett skall
vara Stig Alenäs, Fågelvägen 12,
247 63 Veberöd tillhanda senast fredagen den 22 augusti

Stiftshistoriskt symposium
i tusenåriga Skara stift
Årets stiftshistoriska symposium, det
28:e i ordningen, hade med tanke på
att Skara stift i år firar sitt 1000årsjubileum förlagts till dess stiftsgård
Flämslätt och utsträckts till tre dagar
1-3 april.
Första dagen gjordes en mycket uppskattad utflykt till Falköpingsbygden
med besök i Friggeråkers, Marka och
Gökhems kyrkor. I Marka kyrka tilldrog
sig de nyframtagna kalkmålningarna
störst intresse. Det som här kommit i
dagen verkar vara den största sammanhängande målningssviten från romansk
tid som bevarats i Västergötland.
Märkliga målningar från 1487, några
aldrig överkalkade och tillhörande den
senmedeltida ronsenkransandakten,
finns i Gökhem. De är tillskrivna mäster
Amund, som också varit verksam i Södra
Råda nu tyvärr nedbrunna träkyrka.
Tusentals tranor
En upplevelse av helt annat slag erbjöd
åsynen av de tusentals tranorna vid
Hornborgasjön. Denna sjö sänktes en
gång för att utvinna mera odlingsmark
men har senare återställts och blivit ett
eldorado för främst tranor men även för
en rad andra sim- och vadarfåglar.
Andra dagens förmiddag ägnades åt
Varnhem med dess kyrka och stora
klosterområde. På eftermiddagen hölls

tre föreläsningar, först av prosten Johnny
Hagberg om ”Skara stift under 1000 år”.
Arkeologen och osteologen Maria
Vretemark presenterade de senaste
årens utgrävningar i Varnhem, som givit
många nya resultat. Kristet gravskick
förekom på platsen långt före klostrets
tillkomst, kanske redan i början av 900talet.
Gåtfulle Osmund
En engelsk forskare Janet Fairweather
berättade i ett tredje föredrag om den
mycket gåtfulle Osmund, som enligt en
minnesplatta i katedralen i Ely i
Cambridgeshire skulle varit biskop i
Sverige, förmodligen i Skara, och
avlidit 1067.
Dagen avslutades med en magnifik
middag i Skara biskopsgård, där biskop
Åke Bonnier kåserade om sin bakgrund
och visade en rad gamla, mycket
sällsynta böcker ur sina hyllor.
Prästfrun Britt G Hallqvist
Efter morgomässa i stiftsgårdens kapell
följde på tredje dagen överläggningar
och presentation av nyutkommen
litteratur. Värdstiftet är som vanligt
ledande i fråga om bokutgivning men
även andra sällskaps alster, inte minst
Lunds stifts årsbok 2014 ”Britt G
Hallqvist - diktare och teolog” tilldrog
sig stort intresse. Det noterades att Britt
G Hallqvist under 18 år varit prästfru i
Skara stift.
Stiftets förre bskop, numera överhov-

predikanten Lars-Göran Lönnermark
redogjorde i ett fjärde föredrag om ”Det
kungliga stiftet” för hur hovförsamlingen
fungerar i fest och vardag.
Den femte och sista föreläsningen hölls
av Uno Bohman över ämnet ”Lärdomsstaden Skara”. Knappast någon annan
stad har under tidernas lopp varit så
präglad av skolor och studier som den
lilla stiftsstaden på Västgötaslätten.
Bland de många olika utbildningsanstaltyerna bör förutom det 1641
grundade Skara gymnasium och dess
föregångare särskilt nämnas den av Peter
Hernqvist 1775 grundade veterinärskolan, den första i sitt slag i landet och
numera ingående i Sveriges lantbruksuniversitet.
Nästa stiftshistoriska symposium kommer
att äga rum i Göteborg 7-8 april 2015.
Owe Samuelsson
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På valberedningens förslag utsågs sällskapets ordförande till hedersordförande och
som ny ordförande föreslogs och valdes JanOlof Aggedal.
Karl-Olof Lidin som varit sekreterare sedan
sällskapets start utsågs till hedersledamot.
Martin Nykvist blev ny ledamot i styrelsen.
Efter årsmötet presenterades årsboken om
Britt G Hallkvist av Lars Eckerdal, Kerstin
Wimmer och Lena Sjöstrand.
Ingrid ”Kvisten” Lövkvist avtackades för
sina stora arbetsinsatser för sällskapet.

Stiftshistorisk småskrift/Lunds stift
Nr 1:2009 Gudstjänst och gudstjänstrum
Blick framåt med en ...
Nr 2:2010 Gengångare från Lundastiftet
Vad har hänt i Lunds stift.
Nr 3:2011 Majestas Domini
Nr 4:2012 Domkykoforum - en idé
och dess utveckling
Nr 5:2013 Orglar i 1600-talets Skåne.
Patronatsrätten

2000. Gustaf med tillnamnet Paulsson.
En bok om en tonkonstnär och hans verk.
2001. Förändra och bevara. Lunds stift under
senare hälften av1900-talet.
2002. Från S:t Olof till S:ta Anna.
Kyrkobyggande i Lunds stift efter 1950.
2003. argument - ansvar - vision. Om sammanläggning av församlingar Lunds stift 2002.
2004. Lund - medeltida kyrkometropol.
2005. Kyrkomusik i Lunds stift.
2006. Lundabiskopar och deras omvärld.
2007. På en gång så djup och så vitt som
möjligt. 0m kyrkligt ungdomsarbete i Lunds
stift 1900-1975.
2008. Roskildefreden 350 år.
Från danskt till svenskt kyrkoliv.
2009. Psalm 1, ett vers. Kyrkomusik i Lunds
stift under 1900-talet, del 2.
2010. Prosten Hjalmar Eks levnadsminnen
2011. De ändrade relationernas århundrade.
Lunds stift under1900-talet.
2012. Prästgård & prästgårdsliv i Lunds stift.
2013. Sockenbeskrivningar från Malmöhus
län 1828
2014. Britt G Hallqvist - diktare och teolog

