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Verksamhetsberättelse
för Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift under år 2015
Vid sällskapets årsmöte på Petersgården den 14 mars 2015 förrättades följande val.
Val
Till ordförande omvaldes Jan-Olof Aggedal och till vice ordförande valdes Anna
Minara Ciardi. Som ledamöter i styrelsen omvaldes Stig Alenäs, Ingmar Brohed,
Lennart Jonson och nyvaldes Clara Sjöberg och Jozsef Nemeth. Som ersättare omvaldes
Gudrun Erlanson och Per Arne Joelsson. Styrelsen har utsett Stig Alenäs till sekreterare.
Valberedning: Magnus Evertsson (sammankallande) och Johan Svanbom.
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Lennart Jonson den kommande årsboken
och visade bilder från Lunds stifts engagemang i världen under 1900-talet. Särskilt
uppskattat var att Elisabeth Gerle delade med sig av erfarenheterna från den stora
fredsresan, vilken startade i Lunds stift.
Årsboken 2015
Årsboken ”Lunds stift i världen 1845-2014” lyfter fram, dokumenterar och diskuterar
lundastiftets beröringspunkter med världen utanför vårt stift och land. I tretton korta
artiklar skildras Lunds stifts gemenskap med den värlsvida kyrkan. Årsboken släpptes
vid ett event i domkyrkoforum den 14 november. Då hölls ett panelsamtal på
temat ”Vad lär vi oss i mötet med den världsvida kyrkan? Reflektioner över vänskapens
och samarbetets betydelse”. Årsbok 2015 är den första av två böcker om Lunds stift i
världen. Denna första omfattar tiden 1845–2014 medan den andra omfattar tiden från
stiftets kristnande fram till artonhundratalets mitt.
Småskrift & Meddelanden
Småskrift 7/2015. Blekinge kyrkohistoria – en översikt av Owe Samuelsson. Glimtar ur
Karlskrona kyrkohistoria av Owe Samuelsson. Peder Winstrup (1605–1679) vilar åter i
Lunds domkyrka av Jan-Olof Aggedal.
Meddelanden nr 31och 32 har sänts ut till medlemmarna och finns tillgänglig via
hemsidan. Ett extra meddelande om ”Boksläpp” den 14 november har också sänts ut.
Visning av Peder Winstrup
Den 14 april 2015 hade sällskapets medlemmar möjlighet att bekanta sig med Peder
Winstrup. Per Karsten genomförde en intressant visning av den mumifierade kroppen
och föreläste om Winstrups liv och gärning. I december fick den gamle lundabiskopen
åter sin vila i domkyrkan.
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Stiftshistoriskt symposium
Stiftshistoriska symposiet i Göteborg den 7-8 april 2015. Sällskapet representerades av
Jan-Olof Aggedal, Anna Minara Ciardi och Stig Alenäs. Från Lunds stift deltog också
Ingmar Brohed och Karl-Olof Lidin. Symposiet inleddes i Göteborgs landsarkiv med
några intressanta föredrag. Göteborgs nyrenoverade domkyrka besågs och på L M
Engströms gymnasium hölls flera givande forskningspresentationer. Symposiet
avslutades med lunchmässa i Vasakyrkan och presentationer av de olika stiftshistoriska
sällskapen i församlingshemmet.
Projekt om Blekinge kyrkohistoria
Sällskapet planerar ett projekt om Blekinges kyrkohistoria, vilket ska pågå under de
kommande åren. Stiftsstyrelsen har för ändamålet lämnat ett bidrag om 20.000 kr.
Hemsida
I januari 2015 lanserades Stiftshistoriska sällskapets hemsida:
www.lundsstiftshistoriska.se. Här finns all aktuell information om Stiftshistoriska
sällskapet. Här finns även protokoll, småskrifter, meddelanden och kontaktuppgifter till
styrelsen samt en hel del annat.
För sällskapets ekonomi hänvisas till årsredovisning och revisionsberättelse.
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