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Ordföranden har ordet
- Föreningen Vårfruberga Klosters
huvuduppgift är att verka för att
de lämningar, som finns efter det
medeltida cisterciensiska nunnekonventet Vårfruberga invid
D
gården Kungsberg på Fogdön vid
Mälaren, vårdas, underhålls och levandegörs
genom visningar, mässor och andra arrangemang.
- Att lyfta fram klostrets historia genom diverse
forskningsinsatser ingår också i Föreningens åtaganden. Föreningen har även etablerat en pilgrimsled genom fager Mälarnatur med anknytning
till klosterlämningarna.

Forskarpresentation 1
Fil dr Ann Catherine Bonnier
är en av vårt lands främsta experter
på medeltidens kyrkobyggande. Hon
har fördjupat kunskapen om vad
kyrkorna kan berätta för oss nutidsmänniskor om såväl religiös, politisk som ekonomisk utveckling.
(Läs även på vår hemsida.)
- Ända sedan jag först läste Carl Ivar Ståhles utredning om jordeboken från Vårfruberga har jag varit
nyfiken på klostret. Därför hoppas jag få lära mig
lite mer om området och dess förutsättningar. Kanske får jag också veta mer om donatorerna och om
klostrets historia.
- Mitt föredrag kommer att presentera de andra cisterciensiska nunneklostren för att sätta in Vårfruberga i ett större sammanhang. Att man först
använde en sockenkyrka är inte ovanligt, men inget
av nunneklostren är det andra riktigt likt.

- En förutsättning för framtida forskning om Fogdö
och Vårfruberga kloster är att kunskapen sammanfattas och sprids, vilket redan är planerat. Det är
svårt att säga vad som kommer att kännas mest an-

Symposiet 18-19 augusti
- För att starta en förnyad diskussion om klostrets
historia och dess stora betydelse i det medeltida
Sverige ordnar alltså Föreningen ett vetenskapligt
symposium den 18-19 augusti i år till vilket alla
kloster- och medeltidsintresserade är varmt
välkomna. Jag vill alltså särskilt betona att alla kan
få ut något intressant av symposiet.
- Vårfruberga kloster (1289-1527), föregånget av
Fogdö kloster (ca 1150-1289), en gång Sveriges
rikaste, döljer ännu många hemligheter. Kom med
i augusti och få del av nya, spännande avslöjanden
om medeltiden långt, långt före datorernas och
jetflygets hektiska era.

geläget efter symposiet. Kanske vill man ha mer kunskap om kyrkan och klosterlämningarna, men även
nunnornas etablering vid sockenkyrkan är värt ett
studium. Andra tänkbara frågor är vad klostret betydde för omgivningen och när nunnorna var som
flest.

- När man börjar sätta sig in i ett ämne vill man
gärna lära sig mera. Därför kan jag tänka mig att
engagera mig mer i forskningen om Vårfruberga
kloster.

Pressträff

I samband med att vår utställning i Präntaren var
färdigbyggd kallade vi till en pressträff den 3 april.
Märit Melbi och David Damell berättade om föreningen, om symposiet i augusti och dess program.
David gav historiska insikter om klostret och nunnorna där. Sedan bar det av med Strengnäs Tidning
till klosterruinen för kort guidad tur samt fotografering.

Vi syns i Präntaren!

Nya cistercienserdräkter
Flitens lampor lyste i Kyrkbackens lokaler i Vansö
en marskväll.
Det mättes, det
klipptes och det syddes. Det jättelika
svarta tygstycket delades raskt upp i passande storlekar för att
sys till cisterciensiska
skapular.

Sedan slutet av mars kan besökarna i Präntarens
galleria se en kort presentation av föreningen,
klostersymposiet och intressanta axplock ur klostrets historia.
Många av besökarna i gallerian stannar upp och tar
till sig vårt budskap. Det ger mer kunskap om vad
föreningen gör och skapar förhoppningsvis intresse
för att anmäla sig till symposiet i augusti.

Det var inte utan att
man tänkte på när
Askungen fick sin nya
klänning då sygruppen
med flinka fingrar
gjorde i ordning sina
nunnekläder.
Sygänget denna kväll var Gunnel Folkegård,
Maritha Pettersson. Agneta Ohlson, Siv Jonsson
och Märit Melbi. Kläderna ska användas av de
“systrar” som bland annat ska delta i “Kultur12”
den 12 maj.

Årsmöte och “Kick off”

Fr v David Damell, ordförande, Siv Jonsson, sekreterare
och Susanne Siiberg, ekonomiansvarig.

Lite fika efter väl förrättat värv. Fr v Agneta Ohlson,
Gunnel Folkegård (med ryggen mot kameran), Maritha
Pettersson, Siv Jonsson och Märit Melbi.

Ett tjugotal medlemmar mötte upp till årsmötet i
Kyrkbackens lokaler vid Vansö kyrka.
Efter sedvanliga förhandlingar berättade Jan Folkegård om pilgrimsleden till Santiago de Compostela
till vackra bilder. Därefter följde en “kick off” inför
symposiet i augusti. Alla goda krafter krävs för att
styra detta stora evenemang i hamn på ett bra sätt.
Sammankomsten avslutades i Vansö kyrka med en
Mariavesper ledd av kyrkoherde Lars Adolfsson.
Styrelsens sammansättning 2012: ordförande David
Damell, vice ordförande Lars Adolfsson, ledamöter
Bernt Jonsson, Susanne Siiberg, Gunnel Folkegård,
Märit Melbi, Siv Jonsson och Tomas Wahlqvist.
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