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Styrelsen för föreningen Riseberga Rediviva får härmed avge följande verksamhetsberättelse  

för 2020. 

Detta år har varit annorlunda  än tidigare på grund av den rådande Coronapandemin, 

vilket inneburit inställda evenemang, avbokningar och avståndshållande mellan besökarna.  

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande  Wivianne Högman 

Vice ordförande  Elisabeth Berg 

Ordinarie ledamöter: Urban Bergström, 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 två sammanträden under året. Antalet medlemmar uppgår till 50 personer. 

För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till särskild handling. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 5 mars i Sockengården, Knista, med elva medlemmar närvarande. 

Kvällen inleddes med att kyrkvaktmästare Jörgen Carlsson höll en mycket intressant guidning i 

Knista kyrka. Möjlighet fanns även att klättra upp i tornet för att se de unika medeltida takstolarna. 

 

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 nio onsdagskvällar, från 1 juli till och med  

26 augusti.  

Fyra förbokade guidningar har genomförts under guidesäsongen. 

Nytt för i år är att två guidningar har hållits på enbart teckenspråk. Annette Wisser Boman har  

ansvarat för dessa guidningar. 

Drygt 200 personer har deltagit i säsongens guidningar. 

 



Film 

Ett filmteam under ledning av Anders ”Gsson” Gustafsson erbjöd sig under sommaren att kostnadsfritt 

göra en film om Riseberga kloster, med utgångspunkt från guidningarna.  

Teamet filmade under sommaren guidernas berättelser och sammanställde sedan filmen, som 

förutom att berätta om klostret även informerar om Riseberga Rediviva. 

Den ca 30 minuter långa filmen finns tillgänglig på YouTube. 

 

Risebergabok 

Maria Sundström har under året inlett arbetet med en kommande bok om Riseberga. 

Boken omfattar förutom fakta om klostret även säteritiden samt naturen runt klostret. 

 

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 2021-01-26 

Styrelsen i Riseberga Rediviva 
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