
PROGRAM Nr 2 för 2017 

Söderköpings hembygdsförening 

S:t Ragnhilds Gille 

 
Målning: Stig Svensson. Målningen finns på Muséet 

 

PROGRAM Nr 2 för 2017 fr o m 1:e juni till årets slut  

 

Torsd 1/6  STADSHISTORISKA MUSÈET ÖPPNAR FÖR 

  SOMMAREN och är sedan öppet alla dagar juni-augusti  

  kl 13.00-17.00, STÄNGT under midsommarhelgen  

 

Månd 3/7 - Lörd 8/7 DET HÄNDER I KYRKPARKEN 

  Särskilt program finns att hämta på Muséet och Turistbyrån 

  Utställningar, musik och annan underhållning, loppis, konst,

  tipspromenader, promenadteater, guidningar, servering mm 

  Ett arrangemang av Söderköping S:t Anna församling, 

  Konstnärerna i Mulachska huset, Söderköpings Guide-Grupp, 

  Söderköpings Fotoförening, Teater Sythercopie och S:t 

  Ragnhilds Gille. 
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Sönd 20/8 09.00 Besök på Capella Ecumenica. 

  Samling vid Stinsen för samåkning kl 09.00 

  Båtresan kostar 60 kr/person. På ön finns möjlighet att under 

  båtresan beställa kaffe. Egen förtäring kan medtas. Hemfärd 

  efter kaffet som serveras efter gudstjänsten  

  www.capellaecumenica.se 

  Reseledare och guide på Capella: Ola Lönnqvist. 

 

Söderköpings Gästabud 

Fredag 25/8  Muséet är öppet kl 13.00-17.00 

Lördag 26/8  Muséet är öppet kl 10.00-17.00 

Söndag 27/8  Muséet är öppet kl 10.00-17.00 

 

Tisd 29/8 14.00 TISDAGSEFTERMIDDAG PÅ MUSÈET 

  Vi samlas och ser på föremål, bläddrar i tidningar, tittar i gamla 

  böcker, ser på bilder och foton, kanske någon filmsnutt, och

  mest så PRATAR VI OM VÅRT SÖDERKÖPING 

  Värd: Sigurd Larsson 

 

Onsd 30/8 15.00 Vi besöker Kornettgården, ett museum med otroliga samlingar 

  i autentiska miljöer och från en för flera av oss känd tidsperiod. 

   Gillet bjuder på kaffe med tilltugg. Gården är belägen utefter 

  gamla järnvägen mellan Linköping och Motala.  

  www.kornettgarden.se 

  Plats: Samling vid Stinsen för samåkning kl 15.00. 

  Förhandsanmälan till Muséet senast den 25/8. 

  Reseledare: Björn Åkerlind 

 

Onsd 13/9 07.45 RESA TILL STRÄNGNÄS där vi besöker Domkyrkan och 

  Arsenalen, ett museum som visar stridsfordonsutvecklingen, 

  Södermanlands regementes historia och indelningsverket och 

  ett fantastiskt tennfigurmuséum. Gemensam lunch intas.

  Vi reser med buss från Stinsen och beräknas vara åter i 

  Söderköping kl 19.00. Pris 350 kr/person inklusive lunch. 

  Förhandsanmälan till muséet senast måndag 28/8. 

  Reseledare: Göran Ohlsson, Peter Drexel 

 

Tisd 26/9 14.00 TISDAGSEFTERMIDDAG PÅ MUSÈET 

  Värd: Peter Drexel 

 

Onsd 27/9 18.30 Vi minns Söderköping på filmer av olika slag  

  Plats: Muséet. Värd: Göran Ohlsson 
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Onsd 11/10 18.30  Carl-Johan Ivarsson har läst och berättar om  

  Reformationen inom kyrkan i Söderköping  

  Plats: Muséet 

 

Lörd 11/11 13.00-15.00 Arkivens dag i Östergötland då Gillets Arkiv och bibliotek  

  står öppna och visas. Plats: Muséet 

  Värd: Ola Lönnqvist 

 

Onsd 22/11 18.30  Information om årsboken 2017. Korta presentationer 

  av alla artiklar i boken. Pressen inbjuden. Plats: Muséet 

  Värd: Carl-Johan Ivarsson 

 

Lörd 25/11  11.00-16.00  JUL-TÅG på muséet 

Sönd 26/11 11.00-16.00 Tåg-entusiasterna har satt upp den stora gemensamma 

  miniatyrjärnvägen och inbjuder dig att se den och få provköra 

  lok och vagnar. Har du egna sådana av märket Märklin får du 

  gärna ta med dem. 

  Tågklarerare, stins och rallare: Sven Münter, Göran Ohlsson 

  och Lars Lindh. 

  Muséet är också öppet för ”vanliga” besök och vi bjuder på 

  glögg och pepparkakor. 

 

Månsd 11/12 18.30 HÖSTMÖTE 

  Traditionsenlig sammankomst med besök av stadens Lucia med 

  tärnor, och ett föredrag under rubriken ”Kring S:t Ragnhilds 

  brunnsmusik”, docent Ann-Marie Nilsson presenterar arbetet 

  med boken ”Musik till vatten och punsch”. 

  Plats: Drothems församlingshem 

 

 

Observera att programändringar kan förekomma.  
Tag därför del av vår hemsida, Visit Östergötland, Dagstidningarnas information om 

veckoprogram, Söderköpings kommuns På Gång, annonser i lokaltidningarna ---- och 

kontakta gärna styrelsen för att få aktuell information. 
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FOTODOKUMENTATIONSCIRKELN 
Varannan torsdag kl 15.30 - 17.30 samlas en grupp söderköpingsbor m fl på muséet för att 

dokumentera foton i Gillets bildarkiv (www.stragnhildsgille.se) Bildarkivet omfattar 

f n drygt 18 000 gamla och även relativt nya söderköpingsbilder och växer hela tiden. 

Cirkelledare: Bengt Olof Erlandsson telefon 0121-105 34 

Kontaktperson: Göran Ohlsson 
 

BILDTRÄFFAR PÅ STINSEN 
Onsdagsförmiddagar kl 10.00 - 12.00 anordnas bildträffar på Stinsen kring 

söderköpingsbilder huvudsakligen tagna i mitten av 1900-talet. Cirkelledare är Ragni Wåtz 

och Lena Carlsson. Medborgarskolan är medarrangör. 

Kontaktperson: Lena Carlsson telefon 0121-125 22 

 

 

MEDLEM eller INTE MEDLEM 

Alla är välkomna till de flesta av Gillets aktiviteter. Vill du bli medlem så hör av dig till oss 

och har du ändrat din adress, e-postadress, telefon så är vi tacksamma för aktuell information. 

info@stragnhildsgille.se 

Bankgiro 415-0421  
 

 

Du vet väl att grupper (företag, föreningar, skolor, släktgrupper m fl) kan 

beställa visning av muséet under hela året – även höst, vinter och vår! 

 

På muséet tjänstgör intendent Lars Lindh och han nås i regel alla vardagar  

kl 10.00 – 12.00 per telefon 0121 – 214 84 

 

Styrelsens sammansättning kan du se på www.stragnhildsgille.se 

Styrelsen sammanträder:  Sista måndagskvällen i varje månad på muséet, 

   dock ej december, juni och juli 

 

Under 2016/2017 har Gillet tecknat avtal om användning av negativ från Hedenströms, 

Avelövs och Rasks fotoaffärer liksom bilder från Vindevågs samling. Registreringen har 

påbörjats och kommer att ta ganska lång tid eftersom det rör sig om bilder på Brudpar, 

Passfoton och andra bilder från Söderköping, flera tusen bilder. Är du intresserad av att få 

veta om det finns bilder där som på något sätt berör dig så är du välkommen att höra av dig. 
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