
		

SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Sverige 
Ideell förening för nordisk kulturverksamhet bland pensionärer 

Vid Vätterns strand mellan Stockholm och 
Göteborg ligger Vadstena, en charmig småstad 

med storslaget förflutet. Bland pittoreska 
kullerstensgränder, medeltida miljöer och 17 muséer reser sig 
Gustav Vasas mäktiga renässansslott från 1500-talet. Och här breder den heliga 
Birgittas klosterområde ut sig med den mäktiga klosterkyrkan.  
         Innanför klostermuren vid strandpromenaden ligger Vadstena	folkhögskola	
inbäddad i historiska kloster - och hospitalsomgivningar med gångavstånd till alla 
sevärdheter. Skolan grundades 1945 i det tidigare munkklostret. Den har under 60- och 
70-talen flyttat in de lokaler som används idag -– byggnader från tre olika århundraden. 
Från många av skolans lokaler har vi magnifik utsikt över Vättern. Här bor vi i 
dubbelrum med dusch och toalett, gemensamt pentry och allrum. 

Välkommen	till	2019	års	seminarium	2	–	8	augusti		

på	temat	Kultur	och	Natur	
									i	Heliga	Birgittas	och	Gustav	Vasas		

	

						Vadstena!	
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Program	2-8	augusti	
Varje	morgon	samlas	vi	vid	flaggstången,	hissar	dagens	flagga	och	
sjunger	landets	nationalsång.	 

	

FREDAG	2.8.	Ankomstdag	
Incheckning från kl 14.00 
Välkomstdrink kl 17.15, middag kl 18.00 
 

LÖRDAG	3.8.		
Efter	frukost	och	flagghissning	börjar	grupperna	sina	grupparbeten.	Vi	besöker	S:t	Birgittas	
klostermuseum	där	vi	får	en	timmes	guidning.	En	tur	med	Tuff-Tuff-tåget	genom	staden	
bekantar	oss	med	Vadstena.	

SÖNDAG	4.8.	Utflyktsdag	
Idag	besöker	vi	Ombergs	ekopark.	Vi	tar	oss	dit	med	buss	och	
ser	oss	omkring	i	den	spännande	naturen	med	flera	
promenadstigar,	bl	a	den	600	meter	långa	slingan	som	alla	kan	
gå!	Efter	”busskaffe”	far	vi	vidare	till	lunchen.	

Nästa	stopp	är	Tåkern,	en	av	Nordeuropas	främsta	fågelsjöar.	
Här	finns	Naturum	Tåkern	–	ett	besökscentrum	helt	klätt	i	
vass	och	skapat	av	en	av	Sveriges	mest	framstående	
arkitekter.	Naturums	guider	visar	oss	runt	i	utställningen	om	
djurlivet	runt	sjön.	Tåkernspecialisten	Lars	Gezelius,	som	
vandrargruppen	redan	träffat,	guidar	oss	runt	i	vass	och	fågeltorn.		
Har	vi	tur	får	vi	se	hur	man	märker	fåglar.	
	
Väl	hemma	i	Vadstena	samlas	vi	i	den	berömda	
Klosterkyrkan	för	att	uppleva	musikdramat	”Visa	
mig	vägen”	om heliga Birgitta.	Efter	middagen	tar	vi	
oss	till	den	andra	stora	sevärdheten	i	Vadstena	–	
Gustav	Vasas	Vadstena	slott	med	evenemanget	
”Makt	och	kärlek”.	Det	blir	en	fullmatad	dag.	

MÅNDAG	5.8		
Förmiddagen	grupparbetar	vi.	Efter	lunch	guidar	körledaren	Kerstin	Harling-Nuss	oss	i	
Klosterkyrkan	strax	intill.	Kanske	får	vi	där	sjunga	”Härlig	är	jorden”	som	vi	brukar	i	alla	
kyrkor.	
Tillbaka	på	folkhögskolan	lyssnar	vi	på	ett	föredrag	om	författaren	och	nobelpristagaren	
Verner	von	Heidenstam	(1859-1940)	vars	hem	Övralid	vi	besöker	nästa	dag.	P-G	Andersson,		
föreståndare	på	Övralid,	berättar.	

Mellan	Stockholm	och	Vadstena	
är	det	25	mil	
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Efter	en	paus	får	vi	träffa	Ellen	Key	(1849-1926),	
pedagog,	fredsivrare,	kvinnosakskämpe	och	visionär.	
Ellen	Key	var en	av	sin	tids	mest	inflytelserika	författare,	
även	internationellt.	Hon	är	också	känd	för	sitt	vackra	
hem	Strand	vid	Vättern.	Ellen	Key	gestaltas	av	
Vadstenaprofilen	Ingegerd	Lindaräng	som	vi	redan	mött	i	
klosterkyrkan.	
Kvällsprogram	på	skolan.	

TISDAG	6.8.	Utflyktsdag	
Vi	börjar	dagen	med	bussfärd	till	Verner	von	
Heidenstams	hem	Övralid	med	storslagen	utsikt	över	
Vättern.	Efter	”bussfikat”	beser	vi	huset	som	Heidenstam	
själv	ritade.		
	
Färden	går	vidare	till	Medevi	Brunn	som	grundades	i	
slutet	av	1600-talet.	Medevi	består	av	ett	femtiotal	
byggnader,	särskilda	för	bönder,	borgare	och	adel	på	sin	
tid.	Vi	tar	en	promenad	på	Brunnsgatan	genom	området	
och	insuper	miljön	innan	lunchen	serveras	på	
värdshuset.	Vi	får	sedan	en	stund	att	se	oss	omkring	
innan	vi	–	om	vädret	tillåter	–	bänkar	oss	vid	
Schweizeriet,	dricker	kaffe	med	dopp	och	lyssnar	på	
brunnsorkestern	som	musicerar	i	musikpaviljongen.	
Kvällsprogram	på	skolan.	
	

ONSDAG	7	.8	
Förmiddagen	ägnar	vi	åt	de	sista	passen	i	grupparbetena.	Efter	lunchen	samlas	vi	till	”Allmänt	
medlemsmöte”.	Därefter	har	vi	fyra	timmar	på	oss	att	på	egen	hand	utforska	Vadstenas	alla	
museer,	mysiga	stadsmiljöer,	butiker	och	kaféer,	bada	i	Vättern	eller	bara	ta	det	lugnt	i	den	
sköna	miljön	kring	folkhögskolan.		

På	kvällen	avskedsmiddag.		

TORSDAG	8.8	
Avsked	och	hemfärd	efter	frukosten.	

	

	

Varmt	välkommen	
till	Vadstena	och	
Östergötland!	
	

STOCKHOLM	

Vadstena	
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Pris per person:  
Dubbelrum 7.700 SEK               
Enkelrum 8.700 SEK 
 
Priset inkluderar: 
Sex övernattningar på Vadstena 
folkhögskola med full pension: Måltider  
inkl mineralvatten/lättöl (annan dryck 
betalar vi själva), utflykter och alla 
aktiviteter enligt programmet.  
 
Om du vill övernatta någon dag före 
eller efter seminariet gör du det till vårt 
rabatterade pris. I så fall ta direktkontakt 
med folkhögskolan så tidigt som möjligt. 
Dubbelrum 882 kr, enkelrum 628 kr. 
Inklusive frukost.  
Tel +46  0143-157 04. 
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1.	Luffarslöjd	
Här	kan	vi	pröva	på	luffarslöjd	–	även	
kallat	trådslöjd	eller	trådtjack.	Det	är	en	
form	av	metallslöjd	som	luffare	(hobo	på	
norska/danska)	ägnade	sig	åt.	Vi	böjer,	
bockar,	tvinnar	och	surrar	metalltrådar	till	
olika	föremål.	Gruppen	leds	av	Matilda	
Forsärla	från	folkhögskolan.	

2.	Vandring	
Den	första	vandringen	går	till	Ombergs	
ekopark	vid	Vätterns	östra	strand.	Varje	år	
upplever	350.000	besökare	den	storslagna	
naturen	med	bokskogar	och	dramatiska	
rasbranter	mot	Vättern.	Vår	guide	Lars	
Gezelius	från	Länsstyrelsen	Östergötland,	
tar	oss	med	på	en	på	2–3	km	vandring	till	
bl	a	Stocklycke	äng	och	hamn.	Lätt	terräng.	

Den	andra	vandringen	med	Lars	utgår	
från	folkhögskolan	till	Tycklingenäset.	Vi	
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följer	strandpromenaden	och	går	sedan	en	
runda	på	näset.	Lätt	och	plan	terräng	i	3–4	
km.	

Den	tredje	vandringen	blir	en	tur	i	och	
kring	Vadstena	stad	under	ca	två	timmar.	

3.	Körsång	
Under	ledning	av	Kerstin	Harling-Nuss,	
kantor	och	organist,	sjunger	vi	vackra	
glada	roliga	sånger.	Förhoppningsvis	kan	
även	övriga	seminariedeltagarna	glädjas	
med	sång	vid	olika	tillfällen.	Körvana	
behövs	inte.	

4.	Historia	genom	konsten	
Vi	samtalar	om	vad	vi	ser	och	upplever	i	
konstverk	av	internationella	och	nordiska	
konstnärer	under	olika	tidsepoker,	lär	oss	
hur	konsten	påverkats	av	historien.		
Ledare	är	Eva	Mattsson,	socionom	och	fil.	
kand	i	konstvetenskap	och	visuell	
kommunikation	,	

Grupparbeten 

Deltagaravgift 
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Vi har bokat plats för 70 deltagare. 
När vi fått din anmälan får du 
programmet med timplan och bekräftelse 
med betalningsdirektiv.  
 
Mer information:  
Kjell Sjöberg   
Telefon +46 073-097 10 53.   
E-post kjell.sjoberg@mbox302.tele2.se 
 
Marianne Winberg  
Telefon +46 073-803 14 46.  
E-post  marianne.winberg@hotmail.se 
  
Vi reserverar oss för eventuella 
program- och prisändringar.  
 

 



	
FRÅN	STOCKHOLM		

MED	DIREKTBUSS		
till	Vadstena	
Expressbussen	Blåklintsbuss		

10.00	Avgång	från	Cityterminalen,		
10.30	från	Viking	Line	hållplats	9.		
Rast	i	Nyköpingsbro		12.00-12.45.		
15.10	Ankomst	Vadstena	
Brandstation.	Om	många	väljer	
Blåklintsbuss	kan	den	fortsätta	800	m	
till	Folkhögskolan.	
	
10.10	Retur	torsdag	från	
Brandstationen	med	samma	
bussbolag.		
15.10.	Ankomst	till	Viking	Line	
hållplats	9.	(Denna	buss	går	inte	till	
Cityterminalen).		
	
Pris	för	pensionär	230	SEK	enkel	
resa,	190	SEK	om	du	bokar	på	internet.	
www.blaklintsbuss.se		
eller	telefon	+46	142-12150.	
	

FRÅN	STOCKHOLM	

MED	TÅG	till	Linköping	/	
BUSS	Vadstena.	
12.25	Avgång	Stockholms	C	(enligt	
nuvarande	tidtabell.)	
13.59	Ankomst	Linköping.		
Boka	på	www.sj.se.	
14.30	Abonnerad	buss	från	Linköping	
direkt	till	Folkhögskolan.		
	Pris	enkel	resa	ca	200	SEK	vid	minst	15	
personer.	(Kostnaden	tillkommer	utöver	
seminarieavgiften.	Exakt	pris	anges	i	
bekräftelsen).		
	
11.00	Retur	torsdag	med	abonnerad	
buss	till	Linköping.	Kostnaden	samma	
som	ovan.	
12.21	Tåg	från	Linköping	till	Stockholm	C		
14.10	Ankomst	Stockholm	C		

FRÅN	KÖPENHAMN	
10.23	Tåg	från	Köpenhamn	H			
13.57	Ankomst	Linköping	(enligt	nuvarande	
turlista)	
14.30	Abonnerad	buss	till	Vadstena	(se	ovan).		

11.00	Retur	torsdag,	med	den	abonnerade	
bussen	till	Linköping.		
14.01	anslutning	med	tåg	till	Köpenhamn.		
17.31	ankomst	Köpenhamn	H.		

FÖR	VÅR	PLANERING		behöver	vi	veta	vilket	alternativ	du	väljer.		Kryssa	i	ditt	alternativ	på	
anmälningsblanketten.			Gäller	även	om	du	kommer	i	egen	bil.	

FRÅN	HELSINGFORS/ÅLAND		
18.00	Viking	Lines	färja	från	
Helsingfors	torsdag	kväll		
04.30.	Mariehamn	fredag	morgon		
09.50	Ankomst	
Stockholm/Stadsgården	
10.30	Blåklintsbussen	från	
Stadsgården,	alt	tåg	(se	ovan).	

Så	kan	du	ta	dig	till	och	från	Vadstena		



	

	

Samnordiskt	seminarium	på	Vadstena	folkhögskola	2-8	augusti	2019	
Gatuadress:	Lasarettsgatan	9			*				Telefon		+46	0143-157	00				*			www.vadstenafolkhogskola.se	
	
	

ANMÄLAN	

Namn				………………………………………………………………………………...	

Adress			……………………………………………………………..…………………			

Postnr	+	ort			………………………………………………………………………..										 Land			………………………………	

Epost				…………………………………………………………………………………						 Telefon			….………………………..	

	

Kryssa	för	rätt	alternativ	nedan:	
	
_________				Jag	önskar	bo	i	dubbelrum		á		7.700		SEK	

Jag	delar	rum	med			……………………………………………………………………………………………………….……….….	

_________			Jag	önskar	bo	i	i	enkelrum	á		8.700				SEK	

__________		Jag	har	svårt	att	gå	i	trappor		

__________		Jag	önskar	specialdiet		(ange	typ)		…..…………………………………..…………………………….……….…	

	

GRUPPARBETEN	

Välj	ett	ämne	(1)	och	ett	alternativämne	(2).	

_______		Luffarslöjd										 ______.			Körsång	

_______		Vandring		 ______			Konsten	genom	historien	

	

––––			Jag	reser	med	Blåklintsbuss	från	Stockholm	till	Vadstena	

–––––	Jag	reser	med	abonnerad	buss	från	Linköping	till	Vadstena	

												–––––	önskar	retur	med	abonnerad	buss	från	Vadstena	till	Linköping		

–––––	Jag	reser	med	egen	bil	

	
Sänd	din	anmälan	senast	den	3	april	2019	
-	med	brev	till	Kristina	Eriksson,	Storbergsvägen	18,	141	41	Huddinge	

-	med	e-post	till	kristina.eriksson@mbox328.tele2.se		

	

Betalningsinstruktioner	kommer	i	bekräftelsebrevet		
efter	anmälningstidens	utgång.		
	
Vid	eventuell	avbokning	efter	3	maj	återbetalas	seminarieavgiften	minus		
en	avbokningsavgift	på	1500	SEK.			
	


