Birgittastiftelsen och Sancta Birgitta Klostermuseum – Planerad
verksamhet 2020
Vision
Den ideella föreningen Birgittastiftelsen ska vara den viktigaste samlingsplatsen för
folkbildning och forskning om den heliga Birgittas liv och gärning och birgittinsk
andlighet och kultur. Sancta Birgitta Klostermuseum ska vara det främsta
besöksmålet för att uppleva den europeiska medeltida klosterhistorien. Här speglas
andlighet, ideologi och den heliga Birgittas gärning i det fysiska kulturarvet.
Under kommande år kommer ett betydande fokus ligga på att lobba, på politisk nivå,
för att hitta en ny huvudman. Den mest naturliga vore att ligga under Statens
Historiska museer som ett ämnesmuseum för medeltida klosterhistoria.

Inledning
Birgittastiftelsens huvuduppgift är att driva Sancta Birgitta Klostermuseum men även
att befordra allmänbildning och forskning om medeltidens kultur genom olika
föreningsaktiviteter i form av exempelvis seminarier.

Organisation och personal
Museet drivs av den ideella föreningen Birgittastiftelsen.
Föreningen har ett avtal med Statens Fastighetsverk om förhyrning av lokaler.
Museet har en halvtidsanställd museichef, som rapporterar till styrelsen, samt
timanställda guider och administratör.
Under högsäsong samt lördagar under vinterhalvåret finns schemalagd timpersonal.
Personalmöte med all timanställd personal hålls ett par gånger per år.
Utbildning och personalmöten med all timanställd personal ska ske regelbundet (se
vidare Guideutbildning)
Ekonomitjänst köps externt.
Tekniker av olika slag köps externt.
Lokalvårdare köps externt.
Digital marknadsföring, hjälp köps externt.

Vård av museets lokaler
Under 2019:s senare del har museet städats och sanerats mot långsprötiga silverfiskar
och detta arbete kommer att fortsätta under överskådlig tid för att om möjligt hålla
skadedjuren borta.

Föreningens verksamhet
Förberedelser inför 100-årsjubileet 2020. På grund av spridningen av coronaviruset
har 100-årsjubileet preliminärt flyttats till 9 och 10 oktober.
Så här såg planerna ut:
Våren 2017 tillsattes en styrgrupp i syfte att förbereda Birgittastiftelsens 100årsjubileum år 2020. Den består av Kjell Blückert, Gunilla Carlsson, Olle Ferm,
Fredrik Vahlquist, Mia Åkestam och museichefen. Cecilia Lindheimer är anställd som
projektansvarig och samordnare inför jubileumsåret på deltid. Styrgruppen som
träffas regelbundet har främst diskuterat programupplägg för hela jubileumsåret,
medverkande, talare, finansiering och samverkansfrågor. Några fastlagda punkter;
Fredag 15 maj blir det jubileumshögtidlighet i Klosterkyrkan och invigning av ny
utställning i museet. Lördag 16 maj anordnas seminarium som belyser
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Birgittastiftelsens verksamhet som kulturmiljövårdsprojekt och lyfter fram några
centrala personer i detta arbete. Martin Hellström, förbereder ett särskilt Birgittaspel
för barn och ungdom.
Birgittaseminarium den 10 oktober. På grund av spridningen av coronaviruset har
seminariet flyttats till oktober 2021.

Verksamhet på museet
På grund av spridningen av coronaviruset håller museet stängt från och med april
och framåt. Samhällsutvecklingen följs och museet öppnas igen när det anses
lämpligt.
• Vid öppethållande erbjuds två olika temaguidningar. Gruppguidningar kan
bokas under hela året.
• Arrangemang t.ex. barnaktiviteter, temadag, föreläsningar, kurser och
konserter.
• Framtagande av nya guideprodukter och gruppaktiviteter.

Utveckling av utställningarna
Under våren utvecklas museets utställningar. I utställningarna kommer huvudfokus
vara Birgittastiftelsen 100 år och dess syfte att förmedla den heliga Birgittas liv och
gärning och birgittinsk andlighet och kultur. Utvecklingen av utställningen kommer
att vara en plattform för att hitta en ny huvudman. Utställningen kommer att sätta in
Heliga Birgittas gärning i nutidens samhällsklimat och visa på det kulturmiljöprojekt
som Birgittastiftelsen drivit under 100 år.
SSB har också 100 års jubileum och en del av utställningen kommer att visa dess
verksamhet genom åren och denna del kommer att finansieras av SSB.

Kommunikation
En ny webbsida blev färdig under februari och kommer att gynna kommunikationen
med besökare och andra potentiella kunder. Facebook och andra digitala platser
uppdateras regelbundet.

Klosterområdet
Museet deltar aktivt i samverkansrådet i Klosterområdet.
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