Föreningen Vårfruberga Kloster
Är en aktiv och växande förening med ett 80-tal medlemmar.
Vi är en ideell förening som med nyfikenhet som drivkraft
utvecklar och för vidare ett viktigt och ibland bortglömt
kulturarv. Föreningens medlemmar arbetar med att vårda
och utveckla klosterområdet. Driver arbetet med att fortsätta
utgrävningar och beforska. Allt för att presentera och
förmedla kunskap om och intresse för en spännande tid med
spännande människor.
Bli medlem du också. Sätt in 100 kr på plusgiro 418116-0

Anmälan till Symposiet
Enklast anmäler du dig via internet med formuläret på vår
hemsida www.varfrubergakloster.se
Annars fyller du i kupongen nedan, och skickar med
vanlig post. Glöm inte frimärke. Avgiften sätter du in på
plusgirokonto 418116-0 Anmälan är giltig när beloppet nått
vårt konto. Då får du också en bekräftelse på din anmälan.
Anmälan senast den 1 augusti!
Finns det platser kvar är du välkommen till symposiet utan
föranmälan och betalar på plats. För att vara säker på att få
plats rekommenderar vi att man föranmäler.

Jag anmäler mig till följande programpunkter

Varmt välkommen!
Vi vet inte riktigt hur det var att leva på Fogdön
kring Vårfruberga kloster för ungefär 800 år sedan.
Men med hjälp av forskning och lite fantasi kan
man föreställa sig och se nya saker som gör att
historia blir mer levande. Vi vill bjuda in till vårt
andra Klostersymposium den 19-20 augusti vid
Fogdö Kyrka och Vårfruberga klosterruin. Här får
du höra några av landets främsta forskare och andra
specialister som fortsätter hitta nya spännande saker
från en av Sveriges en gång rikaste klosters historia.
Vi hoppas och tror att du går hem från symposiet
med nytt, intressant kunnande och en djupare insikt
i Vårfruberga klosters och Fogdöns historia.
Väl mött vid Fogdö kyrka den 19-20 augusti

Anmäl dig till symposiet!
www.varfrubergakloster.se

Dag 1 150 kr
Dag 2 150 kr
Bägge dagarna 250 kr
Lunch 95 kr (OBS! Betalas på plats)
Middag 145 kr (OBS! Betalas på plats)
I samarbete med

19-20/8 2017 –
Fogdö kyrka och Vårfruberga kloster

Inbjudan - Program

Lördag 19 augusti

Söndag 20 augusti

09.30 Registrering och kaffe

9.30 Registrering & kaffe

10.00 Invigning i Fogdö kyrka

10.00 Välkomna, Fogdö kyrka

10.20

Theresia Pettersson, fil.dr i nordiska
språk. Från Märta till nunnorna i Vårfruberga

– kvinnan som klosterdonator i det medeltida
samhället, Fogdö Kyrka

15.10

10.10

Vårfruberga klosters jordebok, Fogdö Kyrka

Kloster, biskopar och kungamakt i det svenska
rikets gryning. Om Vårfruberga i 1100- och
1200-talens Sverige” , Fogdö kyrka

Christian Lovén, docent i
konstvetenskap, Riksarkivet.

10.50

11.00

Lars Adolfsson, komminister.

Vår Frus Kloster - bilden av Maria, Fogdö kyrka

Dick Harrison, professor i historia,
Lunds universitet.

15.50

Linus Jaehnke, Kyrkoherde.
Söndagsbön, Fogdö kyrka

David Damell, Märit Melbi Panelsamtal

12.30 Lunchmingel i klosterruinen

11.30 Lunch

Medhavd matsäck

12.45

13.00 Guidade visningar Klosterruinen

Maria Åkestam, fil dr i konstvetenskap,
Stockholms universitet.

Sankta Anna Hjälp! - om Fogdöbonaden och dess
senmedeltida motivvärld, Fogdö kyrka

16.45 Kvällsmusik, Medeltida musik, Strängnäs Stadspipare
17.15 Mat, lokalt matmingel med föreläsarna, 		

13.20

Sockenstugan

Amica Sundström, textilarkeolog,
Konstfack.

Fogdöbonadens broderi & nunnornas klädsel,
Fogdö Kyrka

14.00

David Damell, landsantikvarie &
Christer Andersson, Teknologie licentiat
i rymdfysik.
Om Fogdö kloster – rapport från georadarundersökning, Fogdö kyrka

”Ett smakprov på innehållet: År 1945 publicerades
en jordebok för Vårfruberga kloster, ursprungligen
skriven på 1200-talet men bara känd genom en avskrift
som gjordes på 1500-talet. I sitt föredrag presenterar
Christian Lovén en ny granskning av jordeboken
som visar på en bättre förståelse för dess tillkomst och
uppbyggnad, samt hur några viktiga feltolkningar har
gått att rätta till.”

13.30 Pilgrimsvandring

