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Ordföranden har ordet
Skönt även att den nya klosterbroschyren och boken
om Pilgrimsleden nu är klara och kommer att finnas tillgängliga framöver.

Missa inte
Maja Hagerman!
Fogdö kyrka, söndag
19 augusti kl 10.00.
Entré 50 kr
Flerfaldigt prisbelönt författare och vetenskapsjournalist. Som föreläsare är hon efterfrågad som
få. Så missa inte möjligheten att höra henne
berätta om Heliga Birgitta och hennes föregångare
av starka kvinnor i svensk medeltid.
Juklappstips redan nu: köp Maja Hagermans böcker med signering och dedikation!

Hej Anna-Stina! Läget?
Anna-Stina Gustafsson är ordförande i Fogdöns Hembygdsförening,
en synnerligen viktig samarbetspartner för klosterföreningen när det
gäller symposiet.
Hej Anna-Stina, hur ser ni på samarbetet med oss inför
symposiet 18-19 augusti?
- Fogdöns hbf. hoppas att symposiet skall falla väl ut
och bli uppskattat av ett stort antal intresserade deltagare. Föreningen är mycket positivt inställd till att
Klosterföreningen lägger ner ett stort arbete på att
göra Vårfruberga kloster känt inte bara inom vårt
område utan faktiskt också på riksplanet. Båda för-

Foto Ulla Montan

Vid Vårfruberga kloster har finputsningen av området inletts för att symposiefolket och alla andra
besökare skall kunna njuta riktigt av den sköna
platsen vid Mälarens strand, inte minst under kvällen den 18/8 då vi samlas där för att njuta av
teater, musik och andra trevligheter.

eningarna har ju ett intresse av att en så viktig historisk plats blir uppmärksammad.
Vad blir hembygdsföreningens roll?
Hbf:s viktigaste uppgift gäller det praktiska kring
arrangemanget, dels att hjälpa till att sprida information kring symposiet, dels att se till att det fungerar med förtäring, särskilt då kaffeserveringen båda
dagarna. Tälthantering är en annan uppgift som
föreningen åtagit sig.
Årets Kulturvecka har avkortats och anpassats till
tidpunkten för Klostersymposiet. Detta är ett beslut
fattat i samstämmighet. Av de medlemmar som är
”arbetande” i olika kommittéer kommer en del att
behövas för olika uppgifter under symposiet likaväl
som styrelsen.
Vad blir det viktigaste att få ihop för ett lyckat evenemang?
Det är att de som är engagerade tycker att det är
viktigt och roligt, att man fått tydlig information om
vad som förväntas i arbetsinsats och att man får
uppskattning för sin insats.
Foto Ulla Montan

Tält, mat, parkeringsplatser, reception och mycket, mycket annat
D
måste ju vara ordnat till den 1819 augusti. Tur att vi har så har så härligt samarbete med Fogdöns hembygdsförening och Vårfruberga- Härads församling. Överallt full entusiasm.

Dessutom är det naturligtvis oerhört viktigt att innehållet i programmet och de som står för
föreläsningarna väcker deltagarnas intresse, så att de
”gillar” evenemanget. Viktigt också att ”flödet” och
arrangemangen kring programpunkterna går smidigt. Det behövs också en ”proffsig” press, som kan
skriva om symposiet på ett initierat sätt. (forts.)

Tror du/ni att symposiet kan få betydelse för bygden och
dess invånare på sikt?
Symposiet kommer säkert att sätta vår bygd på kartan under en tid kring dess genomförande. Vad som
sedan sker beror helt och hållet på vilken uppföljning det blir och hur man kan bygga vidare på det
som framkommit under symposiet. Viktigt att vara

Med förenade krafter!

med i turistinformationer inte bara för Strängnäs
kommun utan även mot andra närliggande större
orter. Även samarrangemang med andra besöksmål
inom vårt område. Samarbete mellan föreningar
och även andra aktörer kommer att behövas. Denna
fråga finns det mer att fundera och planera kring.

Föreningen informerade Rotary

Samordningsmöte i Fogdö Sockenstuga där allt praktiskt
“syddes ihop” för ett lyckat symposium.
Det sista samordningsmötet mellan klosterföreningen och hembygdsföreningen hölls den 6 augusti.
Här fördelades arbetsuppgifter, diskuterades praktiska frågor som tältuppsättning, transporter, bemanning, elteknik, reception, servering och mycket
annat. Ja, det är mycket som måste fungera före,
under och efter symposiet.
David Damell, klosterföreningens ordförande, tackade hembygdsföreningen för dess helhjärtade stöd
och många värdefulla praktiska arbetsinsatser.

Broschyrer tryckta och klara
Nu har föreningens broschyr om Vårfruberga
kloster kommit ur trycket. Den innehåller
massor av intressant
kunskap om klostret
och dess invånare.
Dessutom får man de
geografiska och historiska förutsättningarna för klostrets verksamhet.

Föreningen har nu även fått presentera sig och sitt
symposium hos Bisp Thomas Rotary Klubb vid dess
sista sammanträde på hotell Rogge före sommaruppehållet.
Det var Tomas Wahlqvist som, i ordförandens frånvaro, berättade om föreningens verksamhet, ”våra”
båda kloster (Fogdö och Vårfruberga) och dess
märkvärdigheter samt om det kommande symposiet. Det var en intresserad publik som fick flera
”aha-upplevelser” - det vittnade många av kommentarerna om.

Klar är också vår guidebok för
Fogdöns Pilgrimsled. Varje
uppslag visar en etapp på leden, en textsida och en kartsida. Dessutom finns praktiska
råd och intressant läsning om
sevärdheter längs vägen.
Broschyrerna finns tillgängliga
på Strängnäs turistbyråer, hos
Bokia i Präntaren och hos Granbecks Livs i Fogdö.
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