Ärendelista för årsmötet
1. val av ordförande och övriga funktionärer för årsmötet
2. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår samt ekonomisk redogörelse för
samma år
3. föredragning av revisionsberättelse och
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
4. val av ordförande och vice ordförande i
styrelsen intill nästföljande årsmöte
5. bestämmande av antalet övriga ledamöter och ersättare i styrelsen
6. val av ledamöter och ersättare i styrelsen intill nästföljande årsmöte
7. val av två revisorer och ersättare för
dessa för påföljande verksamhetsår
8. Val av valberedning (tre personer varav
en sammankallande)
9. beslut om medlemsavgiftens storlek
10. övriga ärenden som styrelsen angivit i
kallelsen eller som senat två vcckor före
årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen

Sällskapets styrelse
TD Owe Samuelsson, ordförande
Fågelhundsvägen 53, 226 53 LUND
046-32 06 94
TD Jan-Olof Aggedal, vice ordförande
Nyckelkroken 15, 226 47 LUND
046-13 66 06
epost: jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Fd lagman Karl-Olof Lidin, sekreterare
Thomandersväg 2C, 224 65 LUND
Kyrkvärd Lennart Jonson, arkivarie
Epost: lennart.jonson@telia.com
Professor em Sven-Åke Selander
epost: sven-ake.selander@teol.lu.se
TD Stig Alenäs
epost: stig.alenas@svenskakyrkan.se
TD Hans Wahlbom
epost: hans.wahlbom@telia.com
TK Anna Minara Ciardi
Kontraktsprost Gudrun Erlanson, ersättare
epost: gudrun.erlanson@svenskakyrkan.se
Kontraktsprost Johan Svanbom, ersättare
epost: johan.svanbom@svenskakyrkan.se
Assistent Ingrid Lövkvist, adjungerad
epost: ingrid.lovkvist@glocalnet.net
tel: 046-14 54 82
Revisorer
TL Thomas Björkman
Kontraktsprost Per Svensson,
Kyrkoherde Ulf Bervill, ersättare
TK Lars Falkfors, ersättare

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är för år 2013
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

Valberedning
Kontraktsprost Alf Fors, sammankallande
epost: alf.fors@svenskakyrkan.se

tel: 0435-203 13
Avdelningsdir. Anders Ranger
tel: 046-2114976
TK Joel Hansson 0435-71 95 24
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Välkommen till
sällskapsmöte
i
Petersgården
Lund
lördag 16 mars

Årsmöte
Stiftshistoriska sällskapet inbjuder
till möte kl 10 lördagen den 16 mars
i Petersgården i Lund
Program:
10.00 Sällskapets årsmöte
11.00 c:a Tre miniföredrag:
* Sällskapets årsbok 2013 om
sockenlivet författad av
Nils-Arvid Bringéus presenteras.
* Teol. dr. Alexander Maurits: Det
lundensiska prästidealet och
manligheten. Nedslag i
1800-talets kyrkohistoria.
* Docent Christian Braw:
Ingvar Hector i Lunds stift.
12.00 Lunch: Porterstek med tillbehör,
Kaffe
Anmälan till lunch skall vara Ingrid
Lövkvist tilhanda senast fredag 8 mars.
Höstens utflykt

Höstens utflykt med sällskapet äger rum
lördagen den 7 september och har som
mål Frosta kontrakt i mitten av Skåne.
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

Svenska kyrkans arkiv

Årsböckerna

2000 Gustaf med tillnamnet Paulson,
en bok om en tonkonstnär och
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala förvarar och vårdar
hans verk
dokument om Svenska kyrkans utveckling och arbete i Sverige 2001 Förändra och bevara
Lunds stift under senare hälften av
och internationellt. Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla.
1900-talet
Arkiv och samlingar
Film och bild
2002 Från S:t Olof till S:ta Anna
Kyrkobyggande i Lunds stift
I arkivet finns handlingar från bland
I arkivet förvaras ritningar och omkring
under andra hälften av 1900-talet
annat kyrkomötet, kyrkostyrelsen,
200 000 bilder som till största delen rör
2003 Argument - ansvar -vision
biskopsmötet, Svenska kyrkans mission,
det internationella arbetet. Det finns
Om sammanläggning av församLutherhjälpen och många andra
också ett rikt filmmaterial som du kan ta
lingar i Lunds stift 2002
organisationer. Vi har också ett stort
del av efter beställning.
2004 Lund - medeltida kyrkometropol
antal personarkiv.
Symposium i samband med
Referensbibliotek
Stöd och hjälp
ärkestftet Lunds 900-årsjubileum
I vårt referensbibliotek kan du ta del av
I forskarexpeditionen hjälper vi dig gärna 2005 Kyrkomusik i Lunds stift under
1900-talet
litteratur med anknytning till
med dina frågor. Här finns olika
2006 Lundabiskopar och deras omvärld
arkivbildarnas verksamhet. Böckerna
sökregister och förteckningar över de
kan inte lånas hem, men vi har fyra
handlingar vi förvarar samt möjlighet att 2007 ”På en gång så djupt och så vitt som
möjligt” Om kyrkligt ungdomsarbete
läsplatser som du är välkommen att
kopiera dokument ur arkiven
i Lunds stift 1900-1975
använda.
2008 Roskildefreden 350 år - från danskt
till svenskt kyrkoliv
2009 ”Psalm 1, ett vers” Kyrkomusik i
enskilda människan.
Onsdagen den 17 april inleder Antje
Lunds stift under 1900-talet, del 2
Jag vill hälsa dig hjärtligt välkomna att
Jackelén sin tionde visitation som
2010 Hjalmar Eks minne.
delta i samtal kring Höjder och djup i
biskop i Lunds stift. Under fyra
2011 De ändrade relationernas århundrade.
samhällslivet och den kyrkliga
dagar besöker hon församlingarna i
Lunds stift under 1900-talet.*
gemenskapen.
Visitationen
kommer
att
Åsbo kontrakt som omfattar
2012
Prästgårdarna
i Lunds stift
erbjuda
en
rad
möjligheter
till
möten.
Klippans, Perstorps, Åstorps och
Det är viktigt att Svenska kyrkan både 2013 Om sockenlivet i stiftet
Örkelljunga kommuner.
genom sina enskilda medlemmar och
Temat för visitationen är Höjder och
Utgivna på Arcus förlag
gemensamt i våra pastorat och i stiftet
Box 1026, 221 04 LUND
djup. Åsar och dalgångar präglar
engagerar sig i aktuella samhällsfrågor
www.arcusforlag.se
info@arcusforlag.se
bygdens geografi. Naturens
och dess andliga och etiska dimensioner. *Årsbok 2011utgiven av stiftshistoriska sällskapet
förutsättningar ger avtryck i traktens
Visitationen innebär att jag får träffa
historia och kultur och kan spåras i
många medlemmar och medarbetare i
kontraktets namn. Samtidigt är temat
Distribution: Arken Bokhandel
kontraktets pastorat för att lyssna, ge
Höjder och djup en beskrivning av livets
Box 1026, 221 04 Lund
råd och inspiration. Det ingår i mitt
www.arken.se
info@arken.se
gång i stort och smått, i samhället och
uppdrag som biskop. (från Lunds stifts
kyrkan, hos församlingen och den

Höjder och djup i Åsbo kontrakt

