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Styrelsen för Föreningen Riseberga Rediviva får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för 2016. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande  Wivianne Högman (även kassör) 

Vice ordförande Kerstin Löfqvist Åberg 

 

Ordinarie ledamöter Elisabeth Berg, Urban Bergström, Lena Brättorp (sekreterare), Tor 

Eriksson, Maria Sundström, Ingmarie Wiggh och Eva Wetter 

 

Suppleant Elin Löfberg 

 

Revisorer   Göran Henrikson och Kåre Schortz  

 

Revisorssuppleant Dag Stranneby 

 

Valberedning Olle Widlund (sammankallande), Barbro Bengtsson och Gunilla 

Pihlblad 

 

 

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Antal betalande medlemmar 

uppgår till 60 personer. För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till särskild handling.  

 

Årsmötet ägde rum den 31 mars på Stadsarkivet i Örebro med 19 närvarande medlemmar.  

Efter årsmötet höll klädhistorikern Emelie Hertzman från Arboga ett uppskattat föredrag för 

44 åhörare om "Mode under medeltid och renässans" då hon också visade tidstypiska kläder 

och accessoarer.  

 

Marknadsföringen av guideverksamheten  har skett i lite större omfattning detta år än under 

tidigare år. Dels genom guidningar på andra platser än vid Riseberga (se nedan) och dels 

genom att en fyrsidig informationsskrift i A5-format har tagits fram.   

 

Föreningen arrangerade en föreläsning i Fjugesta den 19 oktober då styrelseledamöterna 

Elisabeth Berg och Eva Wetter berättade om och visade bilder från sin 30 mil långa 

pilgrimsvandring till Santiago de Compostela för 22 intresserade åhörare.  

 

Samarbete med studieförbund 

Under året har samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inletts, vilket resulterat i en del  

kulturbidrag från dem.  

 

 



 

Guidningar 

Föreningens guidegrupp har under 2016 bestått av Wivianne Högman (samordnare), Kerstin 

Löfqvist Åberg, Gunilla Pihlblad, Sten Jansson och Elisabeth Berg. 

 

 

Vid  guidearrangemang vid Riseberga har det kommit drygt 570 åhörare under tiden maj – 

oktober inkl nedanstående fackelguidning. 14 onsdagskvällar under juni - augusti har 

guidning genomförts för allmänheten med varierande antal besökare, mellan 0 och 30 

personer. Sex förbokade guidningar har ägt rum.  

 

Dessutom har kännedom om Riseberga spridits genom att  Elisabeth Berg deltog i 

Utbudsdagen för lärare och kulturutövare i Örebro län den 8 april och att hon och Wivianne 

Högman var med på Sannamarken i Fjugesta. Kerstin Löfqvist Åberg var med vid Örebro 

läns Hembygdsförbunds årsstämma i Gällersta den 7 maj. 

 

Wivianne Högman (syster Ingeborg) har berättat om klostret och nunnornas liv vid  

Västernärkes Hembygdsförenings "Öppen dörr" vid Högan, Haga frivilligcenter i Örebro samt 

under helgen 27-28 augusti vid Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsfirande på Skansen i 

Stockholm.  Dessutom informerade hon i Fjugesta ett stort antal kyrkliga scouter från olika 

delar i Örebro län.   

 

Liksom tidigare år arrangerades ”Riseberga i facklors sken” den 7 september i vackert 

sensommarväder. Även detta år med mycket sång och musik. Medan mörkret sänkte sig 

berättade våra guider föreställande tre Riseberga-nunnor, Heliga Birgitta och en storbonde, 

om livet i klostret. Nunnekören och systrarna Lysén underhöll med sång och ett 

nykomponerat stycke på flygelhorn. Gitarristen Gunnar Hjort spelade medeltida visor.  Allt 

ägde rum inne i klosterkyrkan. Ljud och ljus ansvarade Lekebergs Revysällskap för.  I år 

började kvällen med kaffe och Risebergatårta utanför bönhuset. Intresseföreningen för 

Riseberga bönhus medverkade och berättade om Olof Gabriel Hedengren. Totalt kom 215 

besökare. Det stora antalet överraskade oss och det resulterade tyvärr i att några besökare blev 

utan kaffe och tårta. Alla fick dock uppleva den magiska kvällen i klosterkyrkan. 

 

Totalt har drygt 1.060 personer fått information om Riseberga under året.  

 

Föreningen har varit representerad i sammankomster angående pilgrimsvandringar.  

Riseberga är ett etappmål för Munkastigen och den häromåret etablerade Katarinaleden.   

 

Föreningens hemsida finns i Sveriges hembygdsförbunds portal. Adressen är 

www.hembygd.se/riseberga. Hemsidan administreras av Maria Sundström. Facebook-kontot, 

under namnet Riseberga Kloster, administreras av Gunilla Pihlblad. 

 

 

Örebro den 31 januari  2017 

 

Styrelsen i Riseberga Rediviva 

http://www.hembygd.se/riseberga

