
Månadsbrev september 2020 

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 

 

Heidenstamsällskapets årsmöte genomfördes den 19 augusti 2020 i församlingshemmet i Nykyrka. 

I årsmötet deltog 17 medlemmar inklusive 7 styrelsemedlemmar. Årsmötet genomfördes under led-

ning av Tora Wigstrand som med sedvanlig bravur snabbt och säkert fullgjorde uppdraget. Nya i 

styrelsen är ledamoten Rolf Bengtsson, tidigare sekreterare i Övralidstiftelsen under många år samt 

suppleanten Inger Sköld, tidigare kyrkoherde i Västra Ny och Godegårds församling, inom vilken 

församling Heidenstams Övralid ligger. 

 

Protokoll från årsmötet och de styrelsemöten som ägde rum före och efter årsmötet, kommer att 

läggas in på hemsidan vid månadsskiftet september/oktober när protokollen från mötena har juste-

rats. 

 

Styrelsen tog upp två frågor under årsmötet som har särskild betydelse i år på grund av pandemin 

och som rör vår verksamhet. Den ena frågan var om årsmötet ansåg att styrelsen skulle försöka 

anordna någon föreningsaktivitet under hösten om inte det allmänna läget och rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten lägger hinder i vägen. Den andra frågan var om styrelsen skall fortsätta 

med att månadsvis skicka ut månadsbrev och andra handlingar med brevpost till medlemmar som 

saknar e-postadress. Syftet är att vidmakthålla medlemskontakten även med dessa medlemmar. 

 

Årsmötet uttalade sitt intresse för att en föreläsning eller annan aktivitet ordnas av styrelsen under 

hösten eftersom det nu bör finnas ett uppdämt behov av kulturella aktiviteter. Deltagarna i årsmötet 

var också positiva till att sällskapets medel används i ökad omfattning för brevporto och tryck av 

skrifter m.m. Ca 20 % av medlemmarna saknar e-postadress, Alla medlemmar bör få del av månads-

brev och övriga dokument som produceras inom sällskapet och publiceras på hemsidan. 

 

Inom styrelsen funderar vi nu på ett lämpligt program i höst. Heidenstam har skrivit följande text: 

 

”Lillasyster”, svarade abbedissan, vemodigt småleende – och sedan kallade nunnorna henne aldrig annat 

än ”den lilla systern” – ”så gammal är ingen av oss. Vi nunnor se ändå ibland den heliga i våra drömmar, 

men det sker bara, om någon mycket stor lycka väntar oss. Som en god moder går hon omkring och vakar, 

att elden är väl släckt till natten och alla ljus utblåsta. Därför kan aldrig Vadstena brinna.” 

 

Vad heter boken och vilken är berättelsen? Fundera på det, svar kommer i nästa månadsbrev. Kanske 

den boken blir föremål för en föreläsning framöver även om Heidenstams debutroman ”Vallfart 

och vandringsår” från 1888 står högt på listan över tänkbara föreläsningar eller seminarier. Heiden-

stams konstnärskap är också ett tänkbart område för ett särskilt program. Förslag önskas från er! 

 

Sensommarhälsningar 


