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Styrelsen för föreningen Riseberga Rediviva får härmed avge följande verksamhetsberättelse  

för 2021. 

Föreningens verksamhet har även under 2021 påverkats 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 sex sammanträden, både digitala och fysiska. Antalet medlemmar uppgår till 44, 

vilket är något lägre än tidigare. 

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till särskild handling. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 28 juli vid Riseberga bönhus, med 11 medlemmar närvarande. 

På grund av rådande pandemi hölls inget föredrag i samband med årsmötet. 

I stället gavs möjlighet att delta i kvällens guidning för allmänheten. 

 

Föredrag 

Kerstin Löfqvist Åberg höll den 27 oktober ett föredrag med titeln ”Från Brigida till Sisla”, 

vilket handlade om några av de kvinnor som levt i klostret. 

Föredraget hölls i Västernärkes hembygdsförenings arkiv i Fjugesta och samlade ett 20-tal åhörare. 

 

 

 



Guidningar 

Föreningens guidegrupp har under året bestått av Wivianne Högman som varit samordnare, 

Elisabeth Berg, Annette Wisser Boman, Kajsa Henricson, Gunilla Pihlblad och Kerstin Löfqvist Åberg. 

Guidningarnas antal uppgår till nitton, varav nio är onsdagsguidningarna för allmänheten. Dessa har 

erbjudits från den 30 juni till och med den 25 augusti. En teckenspråkig guidning har genomförts av 

Annette Wisser Boman. 

En barngrupp har besökt klostret och genom ett litet skådespel fått lära sig om nunnornas liv. 

Drygt 200 personer har deltagit i guidningarna. 

 

Bokprojekt 

En enkel barnbok, skriven av Kerstin Löfqvist Åberg och illustrerad av Margareta Hildebrandt, 

trycktes under våren. Boken handlar om Katarina Ulfsdotter och fanns att hämta i klostret under 

sommaren. 

Maria Sundström har arbetat vidare med sitt stora projekt med att skapa en Risebergabok. 

 

Riseberga i media 

Filmaren Anders ”Gsson” Gustafsson, som tidigare gjort en film med guidernas berättelser, 

har utifrån den skapat en kort film s.k. trailer om Riseberga. Trailern finns tillgänglig på YouTube. 

Riseberga har uppmärksammats med en artikel i tidskriften Örebro-Mitt i livet, utgiven av Svenska 

kyrkan Örebro pastorat. 

Även i tidskriften Skygne, utgiven av föreningen Arkeologi och historia i Örebro län, har en artikel om 

Riseberga varit införd. 

Kerstin Löfqvist Åberg medverkade den 25 oktober i Länsradion och berättade om sitt föredrag 

”Från Brigida till Sisla”. 

 

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. 
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