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Styrelsen för föreningen Riseberga Rediviva får härmed avge följande verksamhetsberättelse  

för 2019. 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande  Wivianne Högman 

Vice ordförande  Elisabeth Berg 

Ordinarie ledamöter: Urban Bergström, Lena Brättorp, Kajsa Henricson, Maria Sundström, 

Eva Wetter, Annette Wisser Boman och Kerstin Löfqvist Åberg 

Suppleant Estrid Esbjörnson 

Revisorer Göran Henrikson och Olle Widlund 

Revisorssuppleant Dag Stranneby 

Valberedning Barbro Bengtsson, Sören Klingnéus och Gunilla Pihlblad 

Styrelsen har haft fyra sammanträden under året. Antalet medlemmar uppgår till 53 personer. 

För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till särskild handling. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 21 mars i Kyrkans hus i Fjugesta. 22 medlemmar hade hörsammat kallelsen. 

Efter mötesförhandlingar och kaffe höll docent Louise Berglund ett mycket intressant föredrag med 

titeln ”Fullmäktiga abbedissor, Riseberga kloster och medeltida kvinnomakt”. 

Resa till Östergötland  

Den 27 april deltog 23 medlemmar med anhöriga i en bussresa till Östergötland tillsammans med 

föreningen Arkeologi och historia .  I Vreta kloster guidades besökarna av Märta och Arne Karlsson. I 

Linköping besöktes Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum med museichefen Christel Storm som 

guide. 

Föredrag 

Maria Sundström höll den 27 oktober ett föredrag om Edsbergs kyrka och kopplingen till Riseberga 

kloster och säteri. Föredraget som var ett samarrangemang med Edsbergs församling samlade 44 

åhörare. 

 

 



 

Guidningar 

Föreningens guidegrupp har under året bestått av Wivianne Högman (samordnare), Elisabeth Berg, 

Kajsa Henricson, Gunilla Pihlblad och Kerstin Löfqvist Åberg. 

Guidningar för allmänheten har genomförts under tio onsdagskvällar, från 26 juni till och med  

28 augusti. Vid flera av dessa guidningar har deltagarna varit ca tjugo till antalet, vilket är en ökning 

jämfört med de senaste åren. 

Tio förbokade guidningar har genomförts under guidesäsongen.  

Sex av dessa har riktat sig till skolelever, både från lågstadiet och högstadiet. 

Kännedom om Riseberga har  även spridits genom information och föredrag på andra platser. 

Wivianne Högman och Kerstin Löfqvist Åberg medverkade, i juni, i Länsradion  och berättade om 

klostret och guidningarna.  

Wivianne Högman har även berättat om Riseberga i församlingshemmen i Kumla och i Almby. 

”Riseberga i facklors sken” genomfördes den 4 september, en grå och regnig höstkväll. 

Arrangemanget inleddes traditionsenligt med kaffe och Risebergatårta i bönhuset. Lars-Inge Larsson 

från Intresseföreningen för Riseberga bönhus, gestaltade patron Olof Gabriel Hedengren. 

De nunneklädda guiderna framförde en berättelse om livet i klostret. I framförandet ingick tidstypisk 

musik av systrarna Lysén och Nunnekören. 

På grund av regnet genomfördes programmet för första gången i bönhuset. En förändring som till 

stora delar upplevdes som positiv, både av de medverkande och av flertalet besökare. 

Antalet besökare uppgick till 95 personer, vilket var lägre än tidigare år. 

Närmare 600 personer har under året fått information om Riseberga kloster, antingen genom guidning 

i klosterområdet eller genom information på annan plats. Det är ett något större antal än föregående 

år. 

Guiderna har under året fortsatt sin internutbildning i syfte att lära mera om klostret och nunnornas 

liv.  

30-årsjubileum 

Riseberga Rediviva bildades 1989. I den första styrelsen ingick bland andra Agneta Conradi Mattsson 

som var föreningens första ordförande.  

Med anledning av 30-årsjubileet stod föreningen för den största delen av kostnaden för vårens resa till 

Östergötland. 

Hemsida 

Riseberga Redivivas hemsida finns under Sveriges hembygdsförbunds portal. 

Adressen är www.hembygd.se/riseberga. Hemsidan administreras av Maria Sundström.  

Föreningens Facebook-konto administreras av Gunilla Pihlblad. 

 

Fjugesta 2020-01-28 

Styrelsen i Riseberga Rediviva 
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