
Webbversion | Prenumerera | Skicka vidare  

Mindre än ett år kvar till starten av 500-årsresan
Tiden går fort och snart är det bara ett halvår kvar till 500-årsresans start. Starten på resan blir i
Stallarholmen klockan 15.23 i samarbete med Stallarholmens nätverk. Några fler
programpunkter börjar nu falla på plats. I måndags firades Sveriges nationaldag som vanligt i
Ugglans park i Strängnäs. Jag var på plats och berättade om 500-årsresan - genom dåtid, nutid
och framtid. Nytt sen sist är att vi flyttar nationaldagsfirandet till Västerviken där fler får plats och
där vi kan ha en större scen för framträdanden.  
 
I måndags gick vi också ut med att det nästa år blir en kulturhelg i anslutning till 6 juni nästa år
istället för en kulturdag i maj. Vi har nu uppdaterat strangnas.se/500 med några nya
programpunkter. Där hittar du två bildpuffar. En som tar dig till nationaldagsfirandet nästa år och
en där du kan anmäla dig till Hemmavasan Strängnäs. Vi fortsätter uppdatera sidan så fort nya
programpunkter blir klara.

 
Trevlig sommar! 
Johanna Nyberg, projektledare

Hälsningar från Katedralens vänner
Katedralens vänner i Strängnäs låter 500-årsminnet av Gustavs Vasas val till kung prägla resten
av programmen under 2022 och under hela 2023.

Under hösten är det tre program. De två första ser på hur det var i kyrkan före reformationen.

Den 18 september kl 16.00 i domkyrkan berättar teologie doktorn Hanna Källström om
fromhetslivet i domkyrkan under medeltiden. Hur fungerade det och vilken roll hade de
vanliga människorna i gudstjänsten.

En månad senare, den 16 oktober kl 16.00 i domkyrkan står det guldglänsande
altarskåpet i fokus. Det bekostades av biskop Kort Rogge, som var biskop fram till 1501
och anses vara i världsklass. Det tillverkades i Bryssel. Därifrån kommer också de två
andra stora altarskåpen i domkyrkan, också de inköpta av Rogge, som var förmögen.
Universitetslektor Carina Jacobsson från Uppsala berättar om det största altarskåpet med
en konsthistorikers blick.

Det sista föredraget hösten 2022 ägnas åt de berömda begravningsregalierna som stals
för ett par år sedan men sedan renoverats. De är bäst i Sverige! Metallkonservatorn
Annmarie Christensson, som renoverade de svårt skadade föremålen, berättar om hur det
gick till. Söndagen den 20 november kl 16.00 i domkyrkan.

Under våren och hösten 2023 ägnas programmen åt förändringarna med Gustav Vasa. Hur gick
det för klostren, vem var Olaus Petri, hur klarade biskoparna sin position mellan kyrka och kung?

https://strangnas.se/500
https://www.strangnas.se/500


Använd 500-årsresans sigill
För dig som arrangör har vi tagit fram tre
versioner av vårt sigill. De får ni använda i era
program för att visa att era arrangemang ingår i
500-årsresan – genom dåtid, nutid och framtid.

Sigillet finns i hallonrött, blått och vitt.

Vill du använda sigillet? Hör av dig till
projektledare Johanna Nyberg,
johanna.nyberg@strangnas.se

 

Det blir förstås ett särskilt program på högtidsdagen den 6 juni.

För närmare information om program se föreningens hemsida katedralensvanner.se

Hälsningar,

Klas Hansson, ordförande Katedralens vänner

Lägg in ditt evenemang i evenemangsguiden
Den viktigaste platsen för att marknadsföra ditt evenemang är Strängnäs kommuns
evenemangsguide. Vet du vad du ska arrangera nästa år, lägg gärna in ditt evenemang där
redan nu! 
 
Viktigt att tänka på inför att du lägger in i Evenemangsguiden:

Läs reglerna innan du skickar in ditt evenemang.

Bilden ska vara liggande och illustrera evenemanget – utan att innehålla text. Bildmåttet är
700x395 pixlar. Din bild kan komma att beskäras om du lägger in en bild i ett annat mått.

Tagga ditt evenemang med texten #500arsresan. Skriv in taggen i slutet av din
beskrivande text. Då blir ditt evenemang synligt i de sammanhang där vi presenterar
samtliga programpunkter kopplade till 500-årsresan.

Viktiga datum

Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev 
Måndag 20 juni
 

500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid
Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Med avstamp i den händelsen gör vi
som lever och bor i Strängnäs kommun en resa tillsammans under hela året och genom hela kommunen.
Vi färdas genom dåtid och nutid och blickar mot vår framtid tillsammans med besökare av vår plats i 

mailto:johanna.nyberg@strangnas.se
http://www.xn--katedralensvnner-6nb.se/
https://www.strangnas.se/arkiv/evenemangsguiden?


Sörmland. 500-årsresan går genom tiderna under temana makt, demokrati, mänskliga rättigheter och
folkhälsa.

Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

www.strangnas.se  

0152 29 100

500@strangnas.se
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