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Förord
Det är mer glädje än plikt som gör att vi följer traditionen att sammanfatta föreningens pågående historia med en festskrift. Arbetet inleddes av Berndt Bodin som lade ner ett
intensivt arbete på att teckna föreningens första hundra år, och tio år senare tog Edward
Blom och James Blom över, då de skrev en sammanfattande skrift över det decennium
som gått sedan hundraårsfesten.
Vi vill gärna teckna föreningens vidare liv och verksamhet fram till idag. Och vi har för
avsikt att fortsätta för att bli en del av en, vad vi hoppas, lång tradition som gör att en nu
okänd framtid kan ta på sig arbetet att sammanfatta Concordia catholicas första 200, 300
etc år.
Men en festskrift är bara ord på papper. Det centrala och viktiga firandet sker genom varm
och uppsluppen samvaro under en jubelmiddag som aväts i S:ta Eugenias stora
församlingssal den 12 november 2015. För det är så föreningen umgås, lever och samverkar
– nära kyrkan och i god samvaro där skratt och allvarliga samtal om dåtid, samtid och
framtid är lika viktiga ingredienser som mat, vin och kaffe. Alltid i Kristi gemenskap.
Låt oss be om att vi får fortsätta i denna anda i många år framåt!
Stockholm i oktober 2015

Jozef Saers, ordförande

Martin Melin, sekreterare

… som båda gått över till mer moderna skrivdon.

Det senaste decenniets arrangemang
Kärnan i Concordia catholica är förstås våra träffar, normalt sju till åtta per år. Under
hösten firas också en själamässa för föreningens bortgångna medlemmar i S:ta Eugenia.
I det följande försöker vi ge en bild av våra träffar, vad de handlat om, var vi varit och vad
vi ätit; ibland kompletterat med någon anekdot som vi hoppas väcker goda minnen till liv.
Vi börjar med en lista över de mest populära aftnarna, för att därefter rekapitulera
kvällarna utifrån olika teman. Allt får självklart inte plats, så historieteckningen blir något
rapsodisk.

Populärast
De 15 mest besökta arrangemangen har varit följande:
Aktivitet

Antal

Stefan Einhorn – De nya dödssynderna, 2015

98

Göran Larsson – Israel i Bibelns och världens mitt, 2009

96

Ulla Gudmundson – Påven Benedikt, kyrkan och världen, 2012

88

Rolf Ekéus – Diplomati i fredens tjänst, 2008

82

Nina Sjöberg – Hustru och man i Heliga Birgitta uppenbarelser, 2007

80

Concordias 110-årsjubileum – Festmiddag, 2005

79

Riksdagsman Walburga Habsburg Douglas, 2011 (Årsmöte)

76

Erika och Hans-Åke Bergström – S:ta Eugenias skatter (med KHF), 2013

75

Concordias 115-årsjubileum – Festmiddag, 2010

63

Hans Åke Bergström – S:ta Eugenias skattgömma, 2012

63

Matthias Grahm OSB – Indien, ett kristet land, 2007

61

Alexander Wissman – Svenska helgon, 2011

60

Lars Melin och Martin Melin – Om boken Fiint språk, 2006

58

Sven H Gullman – Reseberättelse från Lourdes, 2011

56

Lars Melin om sin privatteologiska bok Svära i kyrkan, 2008 (Årsmöte)

54

Stefan Einhorn tar sig upp till förstaplatsen; under förra decenniet hamnade han på en
andraplats med 90 besökare för föredraget baserat på sin första bok – En dold gud. På
första plats förra decenniet kom Leif Carlssons föredrag om Sven Stolpe, som besöktes av
100 personer. Antal besökare på topp femton ser i övrigt väldigt snarlikt ut jämfört med
tidigare decennium - mellan 100 och 50, med en jämntjock fördelning däremellan.
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Studiebesök: kyrkor, institutioner och museer
I festskriften över FCC:s 110-årsjubileum läser vi att ”besöken av historiska byggnader
blev färre än under föregående tioårsperiod, men de förekom”. Låt oss upprepa meningen,
eftersom det fortfarande gäller:
”Besöken av historiska byggnader blev färre än under föregående tioårsperiod,
men de förekom.”
I genomsnitt har vi gjort två studiebesök per år de senaste tio åren, antingen till byggnader
som varit intressanta i sig, som tyska kyrkan, eller för att det funnits en intressant
verksamhet i dem. Det visar sig snart att vi är mest intresserade av kyrkor – lustigt nog
mest av våra egna! Vi har tittat på textilier och skatter upphämtade ur sakristior och klädkammare i Marie bebådelse kyrka 2008, S:t Eriks domkyrka 2014 och S:ta Eugenia kyrka,
som vi besett inte mindre än två gånger, 2012 och 2013.
Utöver de egna kyrkorna har vi också besökt S:ta Gertrud (Tyska kyrkan), ortodoxa
synagogan, syrisk-ortodoxa kyrkan och serbisk-ortodoxa kyrkcentret i Enskede.
I S:ta Gertrud talade organist Martin Riessen inför en hänförd skara concordister. Flera av
oss känner Martin från tiden han tjänstgjorde som organist i S:ta Eugenia. Efter guidning i
ord och orgeltoner begav vi oss, för, så långt vi vet, andra gången, ner till Zum
Fraziskaner för att fortsätta för det tyska temat med mat och dryck.
Ett antal andra arrangeman har också inkluderat besök i kyrkor och kapell, som när vi gästade Opus Deis studenthem, som hyser ett mycket vackert kapell. Andra exempel är vårt
Rörstrands slott 2010, då vi samtidigt passade på att besöka Filadelfiakyrkan vid S:t
Eriksplan, Ersta diakonicentrum och Ersta kyrka samt Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, 2012, då vi förstås passade på att fira en andakt i kapellet tillsammans med fader
Fredrik Emanuelson OMI.
Kapellet i Opus Deis studenthem i Lärkstaden. Ett
av många, normalt slutna men intressanta, rum i
staden som öppnats för Concordias medlemmar.
Vi besökte dem 2012.
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Så fort det dyker upp utställningar i Stockholm som anknyter till det katolska försöker vi
se utställningen, helst med visning av en guide. Så har vi sett utställningen om drottning
Josefina, Hemma på slottet, som visades på Kungliga slottet, och när Livrustkammaren
visade en utställning om drottning Kristina var vi förstås på plats. Därutöver har vi också
besökt KA Almgrens sidenväveri (en repris) och fått den förkristna perioden väl utredd av
vår arkeolog Jozef Saers på Medelhavsmuseet 2006.
Därutöver har Edward Blom bidragit med två besök baserade på egna intressen: Först
ordenssällskapet Par Bricoles Bellmanhus 2006, som han själv visade med hjälp av Carl
Håkan Essmar som spelade och sjöng Bellmans sånger. Med samma engagemang och
kunskap visade han också sin tidigare arbetsplats Centrum för näringslivshistoria 2007,
där vi fick se en bråkdel av de 4,5 mil arkiverade skrifter, fotografier och artefakter.

Vårutflykter
Vi fortsätter att avsluta varje år med en vårutflykt, som brukar samla runt 40 deltagare. Av
naturliga skäl håller vi oss i området runt Storstockholm och Mälardalen, väl mycket
Ekerö och Färingsö, kan kanske någon tycka. Anledningen är att här finns en fantastisk
kombination av närhet och rik historia inom de ämnen som vi koncentrerar oss på: kultur
och historia, med speciell inriktning på den kyrkliga historien.
Uppsala har varit mål för två vårutflykter. Den första gången guidar Jozef Saers oss i den
helige Eriks fotspår 2007. Med sin arkeologiska bakgrund målade han en fresk med bred
pensel från den allra tidigaste kristendomen i Runsa i Upplands väsby, via Uppsala
domkyrka fram till Sankt Franciskus katolska församlings i Märsta med sin moderna kyrka.
Till Uppsala återvände vi 2013 där vi först stannar för att fira mässan i S:t Lars kyrka med
påföljande besök i Newmaninstitutet, som introducerades av professor Ulf Jonsson SJ.
Under eftermiddagen besöker vi Göksbo gods norr om Uppsala. Förvisso ett intressant
hus, men visst var medlemmarna en smula besvikna på att vi inte fick se huskapellet.
Anledningen? Tja, husets ägare skrapade med skospetsen och rodnade en smula då han
förklarade att det för tillfället användes som förråd, och att det därför inte var i skick att
visas.
Under lunchen på Snerikes nation 2013 sjunger
Edward Blom och Martin Melin Gunnar Wennerbergs
glunt Nattmarschen i S:t Eriks gränd, en parodisk visa
om studentlivet i Uppsala under sent 1840-tal.
Här ser vi glunten och magistern i rännstenen, sent
om natten.

”Ja, så går det till slut med all världslig fröjd, hur
man ock balanserar så bär det kull.”
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Varje utflykt försöker vi besöka katolska församlingar och kapell. Så det har alltid varit
självklart att vi under olika utflykter besökt Vår frus församling i Västerås 2014, kapellet i
Marielunds stiftsgård och Birgittasystrarnas kapell i Djursholm.
Sedan vill vi ju gärna påpeka att även följande kyrkor en gång varit katolska, eller snarare
kristna, eftersom det inte fanns någon uppdelning när de byggdes, alternativt invigts som
katolska: Kapellet i Tyresö slott, Uppsala domkyrka, Hilleshögs kyrka, Värmdö kyrka och
Skokloster kyrka. I Skokloster kyrka firade vi, så långt vi har kunskap, en katolsk mässa
för andra gången sedan reformationen.
Ett för många kärt återseende
var syster Sixta, som visade
Vår frus katolska kyrka i
Västerås under en varm och
solstrålande lördag 2014.

Kulturevenemang
Kulturevenemang har det varit lite snålt med. Vi såg Blomsterplockarna av Erland
Josephson på Dramaten 2006. Självklart arrangerades denna afton av Hans-Åke
Bergström, som väl får sägas vara en institution inom institutionen Dramaten, på samma
sätt som han är det inom S:ta Eugenia. Sedan dröjde det till 2014, då vi såg Maria
Miesenbergers utställning Reflektion/Reflection på galleri Lars Bohman. Maria, uppväxt i
S:ta Eugenia, visade själv sin utställning och gick helt mot den gamla föreställningen om
den introverta konstnären. Istället talade hon gärna om sina verk och hur man kan välja att
tolka dem. Visnigen avslutades i vad man får kalla ett mingelparty med vin och snittar.
Mer katolsk kultur blev det under en konsert i Domkyrkan 2015, när ungdomskören Pueri
cantores sjöng sakrala och profana verk under domkyrkoorganist Elisabeth von
Waldsteins ledning. Konserten slutade med viss dramatik, då en av körsångarna
svimmade under slutminuterna. Allt gick bra, skall dock tilläggas.
Lite jazz blev det också efter far och son Melins föredrag om fint språk 2006. Bandet
Always spelade upp under ledning av concordisten och pianisten Björn Lindsjö.
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Fester
Fest är det väl varje gång Concordia träffas? Men under perioden har bara två regelrätta
fester hållits för att fira att föreningen fyllt 110 respektive 115 år.
Jubileet 2005 firades i Domkyrkosalen. Efter att vi firat mässan, som lästes av Biskop
Anders, firade vi med en rejäl gåsmiddag.
Jubileet 2010 firades med julbord i S:ta
Eugenia (vänster). Men, eftersom gåsmiddagen fortfarande, tio år efter att den
avätits, var så uppskattad beslutades att det
även skulle serveras gås till den
kommande festmiddagen för att fira att vi
funnits i 120 år! Traditionsenligt inleder vi
dessa jubileer med en själamässa för
föreningens avlidna medlemmar.
Samtliga måltider har lagats av den
ständige katolske leverantören av god mat:
Paul Degen catering.

Glad stämning när vi
firar 115-år. Här
skålar Dora Wistrand,
Sven H. Gullman och
Gerd Netzler i Domkyrkosalen.
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Föredrag
Den tydliga trenden under hela 2000-talet, men speciellt under den senaste perioden har
varit att föredrag i allmänhet och bokpresentationer i synnerhet har ökat. Det finns två skäl
till detta.
För det första är föreningens medlemmar intresserade av boklig lärdom, speciellt inom de
ämnen som är inom föreningens intresseområde, teologi, andlighet och historia. Sådana
föredrag har varit legio. För det andra beror det på att författare är speciellt angelägna om
att komma ut och tala om sina böcker, inte bara för att de vill sälja dem, utan också för att
de är engagerade i sina ämnen och vill berätta och diskutera dem – självklart gärna med en
så lärd och intresserad publik som oss!
Vi har haft stor variation på våra föredrag. Här försöker vi samla dem i de tydligaste
kategorierna. Men det är inte lätt att veta om ett föredrag av diplomaten Kaj Falkman om
Dag Hammarskjöld ska hamna i kategorin levande och aktuella personer eller aktuella,
men inte fullt så levande.

Böcker
Lars Melin (höger) har presenterat tre böcker han skrivit
under perioden: Den första handlade om fint språk
(tillsammans med sonen Martin Melin) 2006, om teologi
2008 och senast om vetande och tro 2015. Som docent i
Nordiska språk byggde han upp stora databaser med ord som
han använt som bas för böcker och föredrag.
För en språkvetare är det självklart att ord ändrar betydelse.
Exempelvis så har dödssynderna ändrat karaktär under 1900talet så att begreppen vänts upp och ner. Att fördjupat
vetande leder till tro visar han genom sitt liv. Han har inte
bara konverterat, han har också skrivit ner argumenten för varför det var ett självklart val.
Stefan Einhorn hade skrivit om de nya dödssynderna. Dessa hade han kommit fram till genom
djupintervjuer, webbenkäter mm. Resultatet presenterades i januari 2015 i en fullsatt
Domkyrkosal. Han fick publiken med sig till den grad att han nästan missade buffén på grund
av intresserade frågor, signering och samtal. Han, liksom Melins, sålde även sina böcker.
Från synder till äktenskap och hur man kan få det att hålla finns beskrivet i Äktenskapsboken
som Christer Wallström presenterade 2009. Om böcker för barn berättade författaren och
bibliotekarie Anna Dunér under våren 2006, speciellt om den kristna barnlitteraturen. Men hon
gav också inblick i förlagsvärlden, t.ex. är det ofta förlag som bestämmer bilder och väljer
tecknare. Pater Rainer Carls SJ kringgick detta fenomen genom att helt skippa bilder i sin 658
sidors bok Ignatius av Loyolas teologiska profil, som i parentes sagt är försedd med inte
mindre än 1 031 fotnoter! Författaren höll en intresseväckande presentation och sålde sin bok
efter sitt föredrag som han höll efter årsmötet 2013.
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En ovanligt ledigt klädd pater Carls stoppar ner
signeringspennan efter att ha presenterat sin bok.

En vacker bok, Mariamotiv i konst, kyrka och folktro, av Britta Binbaum bildade grunden
för ett föredrag som författarinnan höll i mars 2006. Hela Marias liv från, födelse till
kröning, ett kärt motiv som behandlats på olika sätt under tidens gång kom oss till livs.

Världen runt
Den heliga Birgitta blev inte heller bortglömd. En avhandling om hennes syn på allas lika
värde, om makt och normer ledde till en tjänst på Riksdagsbiblioteket och till ett föredrag
hos oss 2007. Sju år senare kom Magnus Lundberg att behandla ett annat slags
uppenbarelser i 1700-talets Sydamerika, där nunnor kunde komma i extas och uppleva att
de reste till andra länder. En nunna hade under extas rest till Kina, och där omvänt både
kejsare och hela hans folk.
Av andra länder i modern tid kan nämnas att domprosten Marian Jancarz på ett humoristiskt sätt behandlade den svåra situationen i efterkrigstidens Polen, där kommunisterna tagit makten över ett katolskt folk. Ytterligare insikter om kyrkan i Polen gav oss
senare en lekman, Jakub Święcicki i samband med årsmötet 2010.
Fromheten i Lourdes hade Sven H. Gullman beskrivit i boken Lourdes visionerna – källan
– undren. Han har själv varit där flera gånger och hjälpt till med de sjuka. Om detta kom
han för att berätta 2011.
Om det Heliga landet talade Göran Larsson 2009 under rubriken ”Om Israel i Bibelns och
världens mitt”. Författaren var oftast bosatt i Jerusalem och kunde presentera ett
inifrånperspektiv på det land där Jesus levde. Mer som en vanlig pilgrim/turist berättade
Pär-Anders Feltenheim om sina resor till landet där bibeln hände på riktigt – och om alla
dess kyrkor. Han inledde med en beskrivning av en resa i Spanien, i Theresa av Avilas
fotspår.
Efter årsmötet 2009 talade fader Matthias Grahm OSB, utifrån sin bok Guld, rökelse och
myrra, om Mellanösterns alla olika kyrkor och riter. Och vem är bättre lämpad att tala om
dessa ämnen än biskopsvikarien för de orientaliska katolska kyrkorna?
Från Armenien flyttade maroniterna under medeltiden till Libanon. Om detta och om
denna sin hembygd talar fader Simon Petrus OSB den 18 oktober 2005. Utvecklingen
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under 1900-talet har gjort att många kristna lämnat mellanöstern och nu återfinns kringspridda, med en mindre grupp i Sverige.
Om ett av länderna i regionen, Turkiet, talade Elżbieta Święcicka. Vart är Turkiet på väg
och vad har hänt med de kristna? Landet vill gärna höra till EU, men dess historia gör att
många inom EU är tveksamma till det.
Även i Afrika finns gamla kristna länder och om deras historia och särart berättade fader
Abba Asfaha Kidanemariam som är präst för flyktingarna från Etiopien och Eritrea.
Eftersom de talar ett semitiskt språk och sjunger sina ålderdomliga melodier i sina
gudstjänster känner man sig lätt förflyttad till Jesu tid.
Konststycket att presentera Indien som ett kristet land lyckades fader Matthias Grahm
OSB med 24 januari 2007. Men alltsedan aposteln Tomas dagar har det funnits kristna
där, och flest i Kerala.
Som båtflykting från Vietnam kom fader Thanh Duc Nguyen till Norge, men blev senare
prästvigd i Sverige. Han berättade under hösten 2012 om sitt forna hemland där de kristna
inte har det helt lätt, men de arbetar troget vidare.
Om att vara präst i Sverige talade fader Göran Degen i september 2007. Han var svensk
och kom från en stor katolsk familj. Han kom att tjänstgöra i Södertälje, Göteborg mm,
var ungdomspräst och ledde prästseminariet. Han dog oväntat i Luleå den 27 maj 2014.

Historiska personer
Om drottning Josefinas lyckliga barndom talade kulturgeografen Christina Nordin 2014.
Familjen var rik och den blivande drottningen rikt begåvad men i det avlägsna Sverige
kom hon att bli isolerad, detta trots en stor brevväxling
med sina vänner i utlandet. Hennes dödsdag firas numera
på Sveriges nationaldag med mässa och kransnedläggning i Riddarholmskyrkan.
Dystrare tema tog teologie doktor Birgitta Rengsmyr upp
2011. Ett justitiemord på statsrådet Quensel behandlades
under temat ”Franciscus i den svenska regeringen”.
Många anklagelser blev det – inte under Concordias kväll
förstås, men då – och Quensel avgick som statsråd 1951.
Andra ämnen har varit de svenska helgonen, mest medeltida, och hur de levt vidare i protestantisk miljö. Därom
Drottning Josefina
talade Alexander Wissmann Martinez 2011. Heraldikern
Davor Zavko kunde i januari 2010 visa den vapensköld han komponerat för påve
Johannes Paulus II. Om dalmålningar talade Peter Bigestans 2010 och helt oblygt hade
han nymålade till salu.
Vår mångårige styrelseledamot har varit ämne för en bok skriven av Brita Åsbrink. Hon
skrev boken om Holger i rollen som stadsträdgårdsmästare, inte concordist. Blom planerade, planterade och ansade grönområden i 33 år, och satte därmed sin prägel på staden
(2012).
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I egen hög person
Hösten 2008, kom nuntien Emil Paul Tscherrig till oss. Han talade på engelska, som
simultanöversattes av Katarina Bungerfeld och det blev en exposé av en vittberest man med
öppet sinnelag. Nedan låter han sig väl smaka av vår buffé.
Fler diplomater har gästat Concordia. Fredrik Vahlquist,
svenskt sändebud vid Vatikanen 2002-2008. Sex år efter
avslutad tjänst berättar han om Vatikanens roll i dagens
värld. Såsom välinformerad stat med långvarig
erfarenhet av diplomati är det en stormakt att räkna med,
något som denna diplomat kom att uppskatta. Hans
efterträdare Ulla Gudmundson berättade våren 2012 om
sina samtal om fattigdom och klimatarbete. Eftersom
Vatikanen har världsvid kunskap på gräsrotsnivå hade
hon mycket att förmedla när Vatikanen svarade på den
svenska regeringens alla frågor.
Diplomaten Rolf Ekéus talade 10 januari 2008 om
diplomati i fredens tjänst såsom svenskt sändebud, bland
annat i Irak.
Slutligen talade diplomaten Kaj Falkman, som 2005 skrivit en bok (nedan) med utgångspunkt
i, och innehållandes FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds haiku-dikter och fotografier.
Det blev de glada överraskningarnas kväll den 26 november 2013 när dessa dikter framfördes.
Dag Hammarskjöld framstod nu som än mer mänsklig och mångfacetterad.
En riksdagsman som Walburga Habsburg Douglas smälter in i
detta sällskap eftersom hon 1989 var medarrangör till ”den
paneuropeiska picknicken” då 600 DDR-medborgare kunde resa
in i väst. Hennes farfar Karl I av Österrike saligförklarades 2004.
Få är begåvade med så fint påbrå!
Organist Ulf Samuelsson har cyklat från översta Lappland till
Skånes södra spets, något han berättade om 10 februari 2010.
Under färden spelade han Bach på de kyrkors orglar han
passerade och så gästfritt fick låna. Mer musik blev det när Per
Olof Nisser talade om Anders Frostensons och Olov Hartmans
samtida psalmskapande 2011. Några psalmer fick vi sjunga
också.
En intressant inblick i livet bakom murarna, gav oss fader Mc Cormack OP, som 2014
berättade att man i Skänninge ordnar reträtter inom fängelset. Som fängelsepräst ser han på de
intagna som om de skulle vara Jesus, helt i Bergspredikans anda. Det påminner om Gunnel
Vallquists reflektion, att det varken finns fler eller värre syndare innanför fängelsets murar än
utanför.
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Land ska med lag, hjälpsamhet och ost byggas
Officialatet, populärt kallat äktenskapsdomstolen, förklarades tålmodigt av msgr Jorge de
Salas hösten 2007. Jorge tillhör Opus Dei, och ett halvår senare får vi en grundlig
presentation av organisationen, dess historia och filosofi av Georg Stübben.
Om hjälp har Två kvällar har handlat om hjälp: Först Örjan Ekmans föredrag om Individuell människohjälp i september 2005. De synliggör och bekämpar fattigdom och
utanförskap med målet att människor själva ska kunna förändra sin situation. Det per-

sonliga ansvaret betonades också av Max von und zu Lichtenstein som talade om
Malteserhjälpen i Norden i samband med vårt årsmöte 2006. Malteserhjälpen beskrevs
som en plattform där volontärer kan utvecklas och ta ansvar.
För familjesynoden fick syster Madeleine Fredell redogöra strax före jul 2014. Hon gav
sin personliga tolkning av synodens och dess dokument, och den påföljande diskussionen
blev både livlig och givande.
Ett av de mest otypiska föredragen, men väl så omtyckt – i dubbel bemärkelse – hölls
2009. Vi fick inte bara allsköns ostar presenterades för oss, utan också serverade för
provsmakning av den kunnige Edward Blom. Sedan dess har gorgonzola blivit ofta förekommande på våra bufféer, och Edward har gått vidare och utvecklats till rikskändis, inte
sällan med tydlig katolsk profil i media. Det tycker vi om.

Kringarrangemang
En kväll med Concordia är och förblir, enkelt sagt, en kombination av ett par huvudingredienser: En aktivitet, umgänge samt mat och vin. Men låt oss titta bakom kulisserna
– för dessa kvällar är, förstås, ett resultat av viss ansträngning.

Själv är bäste dräng
Föredragshållare kan idag vara ganska dyra, även om de flesta som vi frågar är generösa
vad gäller ersättning. Det beror säkert till stor del på att vi ofta ber föreläsare som känner
ett engagemang för och en solidaritet med en gammal, katolsk förening som vår. Få har
dock varit så ovilliga att diskutera den pekuniära frågan som Torgny Lindgren inför sitt
besök år 2000. Samtalet, tecknat ur minnet:
-

Vad vill ni ha för ert besvär att komma till oss?
Jag pratar ju inte gärna om pengar.
Vi är ju en fattig kulturförening, men vi vill ju ändå ge er ersättning för er tid.
Hmmm. Jag brukar få nog för att sätta mat på bordet.
Räcker det med 999 kronor, så att vi slipper fundera på skatt och sådant.
Det blir nog bra.

En genomgång av de senaste tio åren ger vid handen att Concordia ofta använder egna
krafter för att ordna aktiviteter. Och det är långt mer än snålhet som gör att det är så.
Föreningens medlemmar är belästa, engagerade, kunniga – och de är sällan blyga. Det är
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lika trevligt, smidigt och billigt att hämta föreläsare och ciceroner ur de egna leden. De som
inte själva ställer sig på scenen, har givit styrelsen viktiga kontakter till intressanta personer
som genom åren berikat föreningen genom sin närvaro, sin tid och sin kunskap.
Detta är ju ingenting nytt, så har vi alltid gjort. Men det är ändå glädjande att föreningens
intellektuella livkraftighet består. Ungefär 30 procent av våra aftnar har genomförts av
concordister, och då tar de förstås ingenting i betalning. Men en flaska vin vill de nog ha för
besväret. Speciellt roligt är det också att konstatera att över hälften av de mest besökta aftnarna
har haft en concordist som affischnamn eller arrangör.
Nämnas skall också alla de som, förutom styrelsen, hjälpt till i arbetet kring våra möten. Det
handlar om att ställa fram stolar, laga mat, duka, städa och diska; det är ett lika osynligt som
drygt arbete. Några hjältar i köket har varit Birgitta Ossmer, Eva Sällström, Maria Mellado och
Manuel Pizarro. Ett speciellt hedersomnämnande går till Ninnie Blom, som ägnar dryga
timmar i köket inför varje möte med att planera, bereda och packa den mat vi äter.
Men så förpliktigar det att tillhöra en styrelseledamots närmaste familj i en familjeförening:
Erika Bergström hjälper till med att kuvertera och skicka kallelser, Kielo Saers hjälper Jozef att
skriva kallelser, Peter Bigestans har hållit föredrag, liksom Jakub Święcicki och Stella Melin
har, tillsammans med sin kör, sjungit för oss.
Under perioden har vi även haft en concordist som ämne för en afton: Holger Blom, styrelseledamot och primus motor i 62 år, oftast som klubbmästare. Om Holger som yrkesman talade
Brita Åsbrink 2012 med bas i sin bok Holger Blom: dynamisk stadsträdgårdsmästare i
Stockholm. Efter föredraget kompletterade James Blom med att teckna ett porträtt av katoliken
och concordisten Holger.

Till bords
Concordias matvanor avhandlades in extenso i festskriften över åren 1995-2005. Tio år
senare nöjer vi oss att konstatera att den tydliga trenden har varit att vi går allt mindre på
lokal, och gör mer mat själva. En anledning till det är förstås att vi gör allt färre
studiebesök, och istället håller oss till aktiviteter som kan genomföras inom församlingarna, vilket gör det möjligt att själva ordna maten till ett billigare pris.

Livligt samtal under lunchen under
vårutflykten 2015.
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Den andra anledningen är att det är, just billigare. Till skillnad från det tidiga 1900-talets
frackmiddagar på Hasselbacken och Stallmästargården, har den uttalade ambitionen under
modern tid varit att hålla kostnaderna nere – och mat och vin på lokal är dyrt. Detta har
varit möjligt genom de kökets hjältar som tidigare omnämnts.
Enligt gammal hävd fortsätter föreningen att iaktta fastan, genom arrangemang av mer
återhållsam natur, och genom att undvika att servera vin och öl.

En bil kommer lastad
Inför förra jubelfesten 2005, engagerade sig Ninnie
och James Blom rent privat för föreningens
fromma. När de kör genom Danmark, slås de av
tanken att alkoholhaltiga drycker är så pass mycket
billigare i Danmark än i Sverige. Och till en 110årsmiddag med Concordia behövs det både vin och
avec till middagen. Tänkt och gjort: Flaskor
inhandlas.
Efter avslutat inköp fortsatte de sin färd genom
Sverige. Men varför blinkar så många bilar mot
dem? Har en strålkastare gått sönder eller varnar de
för fara längre fram? Men svaret låg längre bak i
bilen, närmare bestämt i bakluckan och baksätet
som var fullastade med ädla drycker; ja, så till den
grad att bilens strålkastare lyste mötande trafikanter
i ögonen. Till jubelfesten kom 90 törstiga medlemmar, och drycken räckte ändå med
marginal.

Återkommande talare
Det är inte brist på idéer som gör att flera föredragshållare och arrangörer har återkommit
genom åren för att generöst dela med sig av sin tid och kunskap. Snarare är det så att det
uppstår ett ”ömsesidigt tycke”, som gör att de vill återvända och vi vill att de gör så. Till detta
bidrar också att flera personer kommer ur de egna leden. Några exempel nedan.
Matthias Grahm OSB talade tre gånger under senaste tioårsperioden och lika många gånger
under den föregående tioårsperioden, mellan 1995 och 2005. Vår andlige rådgivare är
verkligen generös med sin tid och kunskap.
Även Lars Melin har talat tre gånger. Decenniet före talade han i rollen som språkvetare, men
under denna period talar han två gånger i rollen som skrivande privatteolog i G.K. Chestertons
efterföljd.
Kaj Engelhardt har talat tidigare. Men nästan direkt skrevs han upp i styrelsens ”minnesbank”
över framtida aktiviteter. Normalt skriver man in en person och ett ämne, men efter Kaj har det
bara stått ”Föredrag under valfri rubrik”. En så mångkunnig och bra talare behöver man inte
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begränsa. Under hösten 2015, som det sista mötet före jubelmiddagen, talar han om vår
nuvarande, så omtyckte påve Franciskus.
Vår ordförande Jozef Sears, har naturligt nog delat med sig: Han har visat Medelhavsmuseum
och lett en runexkursion i Uppland 2010. Dessutom har han hållit i en vårutflykt i S:t Eriks
fotspår 2007, en till Färingsö 2012 och en till Saltsjöbaden och Svindersvik tillsammans med
James Blom 2011.
James Blom ledde själv den senaste vårutflykten
som gick till Färingsö, Ekerö och Munsö 2015.
Men han har också haft det praktiska ansvaret för
alla vårutflykter sedan mitten av 1990-talet, med
allt vad det innebär av bokning av buss,
restauranger, guider etc.
Styrelseledamoten Hans-Åke Bergström (vänster)
har tagit med föreningen till Dramaten och,
tillsammans med Erika Bergström, visat S:ta
Eugenias skatter två gånger, en gång i
samarrangemang med Katolsk historisk förening.
Senaste gången Hans-Åke släpade fram alla kalkar,
monstranser, stolor och mässhakar, bad syster
Elisabeth att allt skulle få stå framme så att alla
barnen som skulle komma till undervisningen på lördagen, skulle få tillfälle att se all prakt.
Edward Blom, nyligen avgången styrelseledamot, har talat om ostar, givit ett intressant besök
hos sin tidigare arbetsgivare Centrum för näringslivshistoria och själv visat Bellmanhuset på
Urvädersgränd på Söder.

Med så höga krav …
Hur lyckas vi ordna fler aktiviteter med Concordia? När styrelsen diskuterar kommande
aktiviteter, är det ju självklart viktigt att de ska vara spännande för våra medlemmar. Det
innebär alltså att programmet ska vara kulturhistoriskt intressant, ha aktualitet, även om ämnet
må vara över 2000 år gammalt, ha kristen (helst katolsk profil), hållas av en person som är
kunnig på sitt område och förmår berätta om det på ett intressant och fångande sätt.
Tja, det är väl inga problem – men dessutom vill vi att så många som möjligt ska komma,
vilket innebär att vi måste tänka på kostnaderna för inträde, arvode och mat. Nåväl, det är väl
görbart? Men, till det kommer att vi inte vill att de äldre ska ha besvär med att ta sig till
svårtillgängliga platser, eller att de yngre ska kunna hindras komma pga att de inte hinner hem
från arbetet. Men med gemensamma krafter verkar det ju faktiskt gå.

… hur går det då med framtiden?
Framtiden ska vi nog inte oroa oss för. Kloka människor kommer att fortsätta tänka intressanta
tankar, skriva viktiga böcker och hålla fångande föredrag; museer kommer att arrangera nya,
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angelägna utställningar och Concordias medlemmar kommer att berätta om sina erfarenheter
och dela med sig av sina kunskaper - allt inom de ämnen som intresserar oss.
Idéer fortsätter att komma från både styrelsen och medlemmar. Allt nedtecknas i en
“minnesbank”, som idag rymmer ett försvarligt antal förslag till kommande programpunkter.
Flest förslag finns till föredrag, men här finns även besök hos olika institutioner, museer och
kyrkor. Självklart uppmanar styrelsen alla medlemmar att fortsätta att inspirera med fler
glimrande idéer.

Uppmärksamma åhörare under föredrag i Marie bebådelse kyrka. Så tror och hoppas vi att det
kommer att fortsätta, Deo volente!
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Några nedslag i tiden
Utan några ambitioner att vara heltäckande gör vi några nedslag.

Påve Pius X
Föreningens porträtt av Påve Pius X (1835-1914) var i så dåligt skick, att vi lät rama om
det under perioden. Tavlan fick vi under 1920-talet av concordisten markis Claes Lagergren på Tyresö slott. Det är alltså inte en gåva direkt till föreningen från påven, som man
kan lockas att tro av skriften på baksidan.

Text: Åt de älskade sönerna att de i frid och kärlek med endräktigt sinnelag måtte leva den
apostoliska välsignelsen av hjärtat ger vi 28 februari 1922.

Biskopsvikarie Matthias Grahm OSB
På 70-årsdagen överlämnade Concordia en kristusikon till vår ikonkunnige andliga rådgivare. För sent kom vi på tanken att fotografera den, eftersom vi – när vi frågade – fick
svaret att den numer hänger i hans kloster i Niederaltaich, Tyskland.
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Biskop Anders Arborelius
Biskop Anders OCD, fyllde 65 år 2014. Concordia uppvaktade honom, men inte helt
framgångsrikt. Biskopen var inte på plats då vi gjorde vår visit, så hyllningarna överlämnades via receptionen. Icke desto mindre skickar biskopen nedanstående tack till oss.

Text: Kära vänner i Concordia! Varmt tack för er hjärtliga och mycket goda uppvaktning på 65årsdagen. Guds välsignelse och allt gott! + Anders Arborelius OCD.

Concordia i Katolskt magasin
I januari 2006 trycks en halvannan sida lång artikel om Concordia i Katolskt magasin,
som uppmärksammar vårt 110-årsjubileum. Självklart tyckte vi att det var trevligt med
denna uppmärksamhet, och tio år senare visar vi vår uppskattning genom att bjuda in
tidningens nya chefredaktör Bitte Assarmo att gästa oss i januari 2016. Artikeln skrevs av
James Blom.
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Första sidan av artikeln, som illustreras
av att Edward Blom och Anna Döös håller
upp föreningens standar, som är sytt 1898
och renoverat knappt 100 år senare. Det
är det som pryder denna skrifts fram- och
baksida.

Concordia i den elektroniska tidsåldern
Rubriken kan tyckas otypisk för Concordia. Få av föreningens medlemmar är unga och
intresserade av det senaste i den nya tekniken. Tvärtom är föreningen en tillflykt för de
som har, inte gamla, men snarare tidlösa värderingar, och som tycker att historisk
kunskap, erfarenhet och insikt är väl så viktigt som fiberoptisk uppkoppling och den
senaste appen för mobiltelefonen.
Det vore kanske fel att säga att Concordia är en motvikt mot det moderna, för vi vill
ogärna polemisera mot samtiden, utan hellre förvalta det som vi tror på och trivs med.
Även en katolsk kulturförening måste då och då räkna pengar och fundera på hur vi kan
göra saker smidigare och billigare. Och det är där den nya tekniken kommer in i bilden.
För drygt femton år sedan var det en stor förenkling då vi gick över till förtryckta kuvert.
Tidigare var vi tvungna att manuellt stämpla varje kuvert med tre stämplar: B-post,
avsändare och föreningens emblem. Under de senaste tio åren har allt fler medlemmar velat
få kallelser och annan information via mejl. Vi skickar fortfarande ut pappersutskick till de
som vill; ett kärt besvär när det leder till fler medlemmar på mötena.
I en vilja att spara pengar, miljö och arbete valde styrelsen att ett år inte skicka ut
inbetalningskort per post; information om konto och kostnad gavs bara i ett mejl.
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Föreningen har aldrig haft så få inbetalningar som det året. Styrelsen var tvungen att rädda
situationen genom att skicka ut pappersavier i efterhand.

Concordias hemsida www.concordiacatholica.se, där festskriften från 100-årsjuliléumet och 110årsjuliléumet finns tillgängliga. Här illustrerad av ett foto av vår tidigare andlige rådgivare pater Paul
Glogowski SDB.

År 2007 fick Concordia sin hemsida, med Linnea Dunér som webbansvarig. I ärlighetens
namn skall sägas att ambitionen inte är hög; det handlar mest om att finnas på nätet för de
som söker information så. Medlemmarna får sina kallelser via mejl eller post, och ickemedlemmar får information genom att kallelser sitter i vapenhus i Stockholmsområdet
eller genom mun-till-mun-metoden, som ju är både beprövad och effektiv. Men de finns
också på hemsidan.
Under ett styrelsemöte 2011 protokollfördes ett överambitiöst förslag att inkludera all
korrespondens som förts via mejl i det underlag som revisorerna skall gå igenom. Det
genomfördes aldrig, och vi tror att revisorerna håller med om det var bäst så, eftersom det
är hart när omöjligt att följa vare sig kronologi eller sak i en mejlväxling med mer än två
deltagare.
Tekniken är inte heller alltid med oss. När fader Pär-Anders Feltenheim kom för att tala
om sina pilgrimsresor, var hans dator modernare än Domkyrkosalens projektor. Men utan
ett ord, utan en svettpärla accepterar Pär-Anders situationen och genomför sitt föredrag
helt utan bilder. Hans berättelser, anekdoter och erfarenheter illustreras istället av hans
bildspråk. Och inför Kaj Engelhardts föredrag om påve Franciskus, visar det sig, återigen,
att dator och projektor inte var de bästa av vänner. Men, återigen, lät sig inte den vane
talaren störas, utan trollband oss med sina ord och sin kunskap.
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Gästboken
Gästboken är en ständig källa till oro. Det gäller att komma ihåg att ta med den och att se
till att alla – eller så många som möjligt – skriver i den.
Under tiden Tarras Blom satt i styrelsen, ritade han många, fina teckningar till kallelserna,
och de klistrade vi in i gästboken som vinjett till de olika arrangemangen. Under den
senaste tioårsperioden har vi fortsatt med att ta med huvudet till kallelsen, men Jozef
Saers, som är gästboksansvarig, har också börjat klistra in fotografier tagna under kvällen,
kompletterade med trevliga kommentarer. Så har gästboken kommit att bli en del av
föreningens historieteckning.
Inte sällan känner sig också medlemmarna inspirerade att rita in roliga, vackra eller
illustrativa teckningar i gästboken, vilket givetvis uppskattas.

Exempel på ett uppslag ur gästboken, där vi ser hur några medlemmar förser sig från den
framdukade buffén under det urklippta huvudet till kallelsen och ett porträtt av kvällens
huvudperson drottning Kristina.
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In memoriam
Under det senaste decenniet har flera kära vänner lämnat oss. Varje år håller vi under
årsmötet en parentation för de medlemmar som lämnat oss under det gångna året. Det ges
inte utrymme att skriva om alla, men vi har valt att lyfta fram fyra medlemmar.

Tarras Blom

James Blom

Hedersledamoten Tarras Blom avled 2014 kort före sin 75-årsdag. Han satt 25 år i
styrelsen fram till 1999. Tarras hade nog Concordia i generna; han var tredje generationens condordist efter farfar Edvard (ordförande) och pappa Holger.
Tarras själv var antikvarie vid Stockholms Stadsmuseum och hade en helt otrolig kunskap
om Stockholms framväxt, dess byggnader (som han också dokumenterat), dess
persongalleri från dåtid till nutid, dess kungahus, dess gravar – inte bara på katolska
kyrkogården. Ja, det som Tarras inte visste om Stockholmiana var inte värt att veta. Med
andra ord var Tarras en mycket stor tillgång för en katolsk kulturförening. Tarras var även
en gudabenådad tecknare som under sin tid han göra många, humoristiskt illustrerade
kallelser.

Berndt Bodin

James Blom

Föreningens avhållne förrförra ordförande, Berndt Bodin avled 2012, 85 år gammal.
Berndt var ordförande åren 1986-1998. Berndt blev också hedersledamot samt författade
vår främsta urkund om föreningens historia: Familjeföreningen Concordia Catholica 100
år – 1885 – 1995.
Orden katolsk, ekumenisk och kulturinriktad kan användas för att beskriva både Concordia
och Berndt. Hans tänkande och sökande förde honom till katolska kyrkan, till vilken han
konverterade 1953.
Berndt var en mycket bildad och kulturintresserad person. Det gav också frukt i form av
spännande och intressanta programval i Concordia. Även ordet concordia, med
hjärtat, kan beskriva Berndt. Berndt var verkligen en människa som gav värme och
omtanke.

Karin Evers

Martin Melin

Karin var en mångårig medlem och ofta sedd gäst på våra träffar, alltid full av idéer till
nya arrangemang. Kvällen före sin bortgång – natten till den 12 oktober 2011 –
spenderade hon tillsammans med oss i Concordia.
Det var under sin 12 år långa period i Italien som Karin fann katolska kyrkan. Hon konverterade 1965, och hon förblev sedan dess en aktiv, trogen och hängiven medlem av
kyrkan.
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Jag hade förmånen att sitta bredvid henne under supén och sedan skjutsa henne hem den
kvällen. Hon var som alltid full av glädje, kraft, liv och tankar. Under bilfärden talade vi
framför allt om klassisk musik, men när P2 började spela jazz, uttryckte hon viss tvekan.
Men hon började ändå ställa nyfikna, intresserade och initierade frågor. Det blev till ett
långt och intressant samtal som räckte från Lindhagensplan till gamla Bromma. Det är så
jag vill minnas henne: Aldrig mätt på kunskap, alltid nyfiken.

Margaretha Jarlbo

James Blom

År 1990 blev Margaretha medlem i Concordia. Hon lät sig ganska lätt övertalas av sin
lillebror, undertecknad, och hon trivdes bra i gemenskapen.
Två år senare avled föreningens kassör, Birgitta Zeal,
efter 37 (!) år som kassör. Efter lång övertalning gick
min syster, bankmannen Margaretha, med på att
tillfälligt hoppa in, men bara under det innevarande
verksamhetsåret. Basta! – Det blev hela 17 år.
Föreningens kapital växte kraftigt under Margarethas
kassörstid, men framför allt var Margaretha i
föreningen en glad sällskapsmänniska, som bidrog till
trevnad och livfullhet. Hon blev hedersledamot 2010.
Efter sin pension, var Margaretha först sömnadslärare
i S:ta Birgittas Katolska Folkhögskola och sedan
under många år drivande kraft i Solrosorna i S:ta
Eugenia. Jag tror vi är många som med glädje minns
Margaretha och saknar hennes smittande glädje och
entusiasm för allt hon åtog sig. Margaretha gick bort
2015.

+ För alla våra bortgångna medlemmar:
Herre, ge dem den eviga vilan
och låt det eviga ljuset lysa för dem.
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Förtroendeposter 2015/2016
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Övrig ledamot

Jozef Saers
Elżbieta Święcicka
Christina Malm
Martin Melin
Hans-Åke Bergström
James Blom
Ingrid Sjöberg

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Astrid Pålson
Bo Gillner
Anita Forsberg

Valberedning
Sammankallande
valberedare
Valberedare

Sven H Gullman
Vanja Engström

Andlig rådgivare

Matthias Grahm OSB

Matthias Grahm OSB i kontemplation i
kapellet på Ekerö 2015.
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Styrelsemedlemmar 2005-2015
År

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

2005/06

James Blom

Jozef Saers

Birgitta Magnusson Margaretha Jarlbo

2006/07

James Blom

Jozef Saers

Birgitta Magnusson Margaretha Jarlbo

2007/08

James Blom

Jozef Saers

Mai Sedwall

Margaretha Jarlbo

2008/09

James Blom

Jozef Saers

Mai Sedwall

Margaretha Jarlbo

2009/10

James Blom

Edward Blom

Jozef Saers

Margaretha Jarlbo

2010/11

James Blom

Jozef Saers

Elżbieta Święcicka

Maria Mellado

2011/12

Jozef Saers

Elżbieta Święcicka

Martin Melin

Christina Malm

2012/13

Jozef Saers

Elżbieta Święcicka

Martin Melin

Christina Malm

2013/14

Jozef Saers

Elżbieta Święcicka

Martin Melin

Christina Malm

2014/15

Jozef Saers

Elżbieta Święcicka

Martin Melin

Christina Malm

År

Övr. ledamot

Övr. ledamot

Övrig ledamot

Adjungerad

2005/06

Edward Blom

Maria Mellado

Birgitta Ossmer

2006/07

Edward Blom

Maria Mellado

Birgitta Ossmer

2007/08

Edward Blom

Maria Mellado

Birgitta Ossmer

2008/09

Edward Blom

Maria Mellado

Birgitta Ossmer

2009/10

Ewa Bigestans

Maria Mellado

Elżbieta Święcicka

2010/11

Hans-Åke Bergström

Edward Blom

Maria Walecka
Garbalinska

2011/12

Hans-Åke Bergström

Edward Blom

James Blom

2012/13

Hans-Åke Bergström

Edward Blom

James Blom

2013/14

Hans-Åke Bergström

Edward Blom

James Blom

2014/15

Hans-Åke Bergström

James Blom

Inger Sjöberg
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Kassör

Kristina Franzén

Förtroendeposter 2005-2015
År

Revisor

Revisor

Revisorssuppleant

2005/06

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

1906/07

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

1907/08

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

1908/09

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

2009/10

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

2010/11

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

2011/12

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

2012/13

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

2013/14

Astrid Pålsson

Bo Gillner

Anita Forsberg

År

Valberedare

Valberedare

Andlig rådgivare

2005/06

Erika Bergström

Margaretha Sjödin

Matthias Grahm

1906/07

Erika Bergström

Margaretha Sjödin

Matthias Grahm

1907/08

Erika Bergström

Margaretha Sjödin

Matthias Grahm

1908/09

Martin Melin

Erika Bergström

Matthias Grahm

2009/10

Martin Melin

Birgitta Ossmer

Matthias Grahm

2010/11

Martin Melin

Birgitta Ossmer

Matthias Grahm

2011/12

Birgitta Ossmer

Margareta Törntorp

Matthias Grahm

2012/13

Sven H. Gullman

Vanja Engström

Matthias Grahm

2013/14

Sven H. Gullman

Vanja Engström

Matthias Grahm
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Kommentarer
Som synes är vissa poster mer statiska än andra. Mest trofast på sin post är vår
andlige rådgivare biskopsvikarie Matthias Grahm OSB, men även revisorerna är
extremt trogna, speciellt Astrid Pålsson gjorde sin entré redan 1996 och Anita
Forsberg 2002.
Andra är mer osynliga: Christina Malm är kassör, men har stor hjälp i skuggorna
av Ninnie Blom, som sköter datoriserad bokföring och bokslut sedan
millennieskiftet.
Utöver posternas fördelning, sköts mycket av arbetet gemensamt, ibland intill
löje. En kallelse skrevs t.ex. av två styrelseledamöter, som skickade den färdiga
kallelsen till Martin Melin för utskrift, som åkte förbi Hans-Åke Bergström som,
med hjälp av Erika, kuverterade och postade den. Slutligen togs anmälningar
emot av James och Ninnie Blom.
En del namn kommer och går. Martin Melin gick ur styrelsen 2003, för att ägna
tid åt familjen, men smög tillbaka till valberedningen 2008, för att återinträda som
sekreterare 2011. När Edward Blom avgår 2015 med hänvisning till nyfött barn,
informerar han styrelsen med orden att han hoppas att han ” kan göra en Martin”,
dvs ta hand om barn ett par år för att sedan återinträda. Men är det en
familjeförening, så är det …

Sju glada concordister framför templet Concordia på Sicilien 2015. Karin Arovelius, Patricia
Crone, Erika Bergström, Ingrid Sjöberg, Hans-Åke Bergström, Eva Brytting och Lars Hallberg.
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Medlemmar
Hedersledamöter
Till hedersledamot kan styrelsen, enligt stadgarna, utse ”den som gjort föreningen stora
tjänster och visat stort intresse för dess verksamhet”. År 2015 finns följande hedersledamöter, som alla gjort sig väl förtjänta av denna hederstitel:






Anders Arborelius OCD
James Blom
Peter Blom
Cyllan Gerlich
Ernst Gerlich



Matthias Grahm OSB

Antal medlemmar
Den övergripande trenden är att medlemsantalet sjunker med åren, närmare bestämt tjugo
personer färre än för tio år sedan. Men låt oss istället glädja oss åt en, förvisso blygsam,
ökning det senaste året.
År
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007

Antal
148
142
150
150
152
155
160
167
168
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Medlemsmatrikel 2015/2016
Efternamn

Förnamn

Adress

Postort

Telefon

Almgren

Lil

Möregatan 9, 6 tr.

Amberg

Sunnemobacken 54

659 77 72

AnckarsvärdAvenius
Andersson

Teresa och
Henrik
Madeleine och
Staffan
Magnus

118 27
STOCKHOLM
123 48 FARSTA

Lövängsvägen 22

187 30 TÄBY

768 78 10

Vissingebacken 3 6 tr

163 67 SPÅNGA

Andersson

Mona

Atterbomsvägen 52

Arborelius

Biskop Anders

Box 4114

Arovelius

Karin

Stadingeplan 6

112 57
STOCKHOLM
102 62
STOCKHOLM
163 66 SPÅNGA

Axelsson

Ulla

Skattegårdsvägen 250

13 37 71
462 66 00
070-722 33
49
89 19 47

Bergstedt

Anna

Stora Björnens gata 43

162 45
VÄLLINGBY
136 64 HANINGE

Bergström

Bälstavägen 177

168 59 BROMMA

Bernitz

Erika och HansÅke
Annika och Ulf

Hedvigsborg

178 02
759 06 55
DROTTNINGHOLM
178 38 EKERÖ
560 312 58

Blom

Ninnie och James Almhagsvägen 20

Blom

Peter

Odengatan 15

Blom

Valhallavägen 47

Blute

Edward och
Gunilla
Irena

Lojovägen 21 NB

114 24
STOCKHOLM
114 22
STOCKHOLM
181 47 LIDINGÖ

Bodin

Gertrud

Musseronvägen 25

141 60 HUDDINGE

Boman

Birger

Norrtullsgatan 13 4 tr

745 03 70
37 47 72

10 40 13
21 57 44
767 45 94
774 25 21

Bouchette

Vibeke

113 27
STOCKHOLM
Östra Finnbodavägen 28 131 72 NACKA

Brytting

Eva

Blåsippevägen 14

139 30 VÄRMDÖ

571 603 35

Bungerfeldt

Katarina

Vasavägen 6 3 tr

171 39 SOLNA

Crone

Patricia

Degen

Elna och Tomas

Trädgårdsg. 26 Lgh 1301 172 38
SUNDBYBERG
Ölsta 3
179 98
FÄRENTUNA

0733-90 53
30
070-996 55
68
87 79 80

28

32 35 83
611 31 93

Degen

Gränsvägen 53

163 52 SPÅNGA

Docherty

Lillemor och
Björn
Elisabeth

Värtavägen 18 4 tr.

Doctare

Christina

Blåsippevägen 8

113 35
661 07 33
STOCKHOLM
182 74 STOCKSUND 073-633 56
20
183 54 TÄBY
756 44 28

Engström

Vanja

Eskadervägen 12

Faith-Ell

Maj-Britt

Skeppargatan 83

Flodin

Hans

Nykroppavägen 21 2 tr

Forsberg

Anita och Kåge

Franzén
Friding

36 95 15

115 30
STOCKHOLM
123 32 FARSTA

664 36 36

181 40 LIDINGÖ

767 50 32

Anita

Ceremonimästarvägen
75
Pilotgatan 36, 2 tr.

Denyse

Valhallavägen 138

114 59
STOCKHOLM
181 55 LIDINGÖ

647 98 79
0769-29 99
61
732 00 21

128 32 SKARPNÄCK 724 66 84

Fröberg

Dora och Ulf

Radiovägen 25

Fröberg

Per

Västmannagatan 55

Gerlich

Cyllan och Ernst

Djursholmsvägen 85

113 25
STOCKHOLM
183 57 TÄBY

Gillner

Margot och Bo

Thaliavägen 60

167 75 BROMMA

Grahm

Linnégatan 79

Gullman

Biskopsvikarie
Matthias
Sven

Gyllendolck

Bettina

Hallberg

Lars

114 60
STOCKHOLM
Karlbergsvägen 83 A 5 tr 113 35
STOCKHOLM
Grev Tureg.65
114 38
STOCKHOLM
Göran Perssons väg 19
171 55 SOLNA

Hansson

Berith

Grafikvägen 7

Healiv

Monika

Hannebergsgatan 24

Hellgren

Birgitta

Rapsgatan 5

Herczfeld

Ängsövägen 7

Hillerström

Charlotte och
Stefan
Ewa och Håkan

Jegenberg

Gun och Bertil

Köpmangatan 3

Jegenberg

Johan

Frejgatan 13

Johannesson

Elisabet

Dalagatan 39

Klement

Rosa

Fridhemsgatan 13

Emaljvägen 18

29

659 20 74

667 68 69

80 67 76
662 66 08
30 50 13
660 77 26
83 89 78

121 43
JOHANNESHOV
171 68 SOLNA

073-613 23
41
27 07 16

181 61
STOCKHOLM
132 54 SALTSJÖBOO
176 73 JÄRFÄLLA

0709-643126

572 30
OSKARSHAMN
114 79
STOCKHOLM
113 23
STOCKHOLM
112 40
STOCKHOLM,

747 10 32
88 64 69
0491-780342
076-883 91
03
33 12 35
65 67 12

Kristensson

Jan

Krogstadholm
Lennström

Susanne och
Svenn
Gunvor

Birger Jarlsg. 60 Lgh
1103
Armfeltsgatan 4 lgh
1001
Ängskärsgatan 6

Lindborg

Märta och Ulf

Kottlavägen 13

114 29
STOCKHOLM
115 34
STOCKHOLM
115 29
STOCKHOLM
112 28
STOCKHOLM
181 61 LIDINGÖ

Lindblad

Linnea

Bergsgatan 25

Lindell

Gert

Lindman

Märtha

Kammakargatan 54 A
4tr
Kottlavägen 13

111 60
STOCKHOLM
181 61 LIDINGÖ

Lindsjö

Björn

Nyängsvägen 108

167 64 BROMMA

25 04 93

Lindstrand

Stensängsvägen 12

141 37 HUDDINGE

711 49 82

Ljung

Birgitta och
Roland
Märta

Kungsgatan 2 A

652 24 KARLSTAD

Ljunggren

Barbro

Bryggvägen 7

Lövgren

Birgitta och Gösta Rigagatan 16, 5 tr

Magnusson

Birgitta

Jungfrugatan 56, 4 tr

Malm

Christina

Björkuddsvägen76 A

117 68
STOCKHOLM
115 24
STOCKHOLM
114 44
STOCKHOLM
178 34 EKERÖ

070-304 42
88
645 50 53

Melin

Basgränd 141

Melin

Elisabet och
Martin
Sylvia och Lars

Limonitvägen 10 3 tr.

162 47 VÄLLINGBY 0708-70 53
12
168 61 BROMMA
756 51 16

Meyer

Christina

Högstigen 9

182 74 STOCKSUND 755 78 85

Möllerstedt

Gunilla

Åsögatan 79 3 tr.

Nordgren

Irène

Södra Catalinagränd 9

118 29
STOCKHOLM
183 68 TÄBY

Olsson

Märta

Skogsvägen 15

155 30 NYKVARN

552 478 17

Ossmer

Birgitta och Per

Odengatan 38

612 76 26

Pettersson

Birgit

Almvägen 11

113 51
STOCKHOLM
138 30 ÄLTA

Pizarro

Lötsjövägen 61

Pålson

Maria
Mellado+Manuel
Astrid

Pålsson

Karin och Kennet

Myggdalsvägen 96

Folkungagatan 146 B

30

174 43
SUNDBYBERG
116 30
STOCKHOLM
135 43 TYRESÖ

655 49 90
072-235 37
77
660 43 85
070-456 81
44
766 24 51
669 32 53
765 97 54

782 99 05
662 84 62
570 291 83

84 24 92
510 117 23

773 09 65
639 94 05
643 31 98
74 44 750

Quadros
Qvarner
Rydén
Saers
Sandberg
Sandquist
Schömer
Segersäll
Sjöberg
Sjöblom
Sjödén
Sjödin
Sjöholm
Stuifbergen

Tina
Hans
Rose-Marie
Kielo och Jozef
Hjördis
Jan
Gudrun
Åsa
Ingrid
Carina
Staffan
Margaretha
Maria-Teresa
Jadwiga

Stålberg
Swiecicka
Sävblom
Thulin
Tiuraniemi
Tottie

LÅ Spånberger
och Dagny
Elzbieta
Margareta
Tommy
Päivi
Eva-Teresa

Tucinska
Törntorp

Wanda
Margareta

Wadstein
Vahlberg
Waldau

Adela
Marie-Louise
Ute

Aspnäsvägen 16, 3 tr.
Grev Turegatan 75
Gösta Tamms väg 14
Smedshagsvägen 8
Torstensonsgatan 8 nb
Rigagatan 14
Nybrogatan 58
Slåntunet 5
Kungsklippan 14
Farstavägen 87
Tjärhovsg 6, 3 tr
Långängsvägen 80
Fleminggatan 49
Kungsholms
Hamnplan 5
Industrigatan 14 5 tr

177 37 JÄRFÄLLA
114 38 STOCKHOLM
191 33 SOLLENTUNA
165 73 HÄSSELBY
114 56 STOCKHOLM
115 27 STOCKHOLM
114 41 STOCKHOLM
181 48 LIDINGÖ
112 25 STOCKHOLM
123 34 FARSTA
116 21 STOCKHOLM
125 56 ÄLVSJÖ
112 32 STOCKHOLM
112 20 STOCKHOLM

35 20 92
739 16 67
662 68 59
660 08 65
660 99 77
070-758 19 43
070-797 07 60
604 52 04
641 60 03
714 86 96
650 26 47
653 47 56

112 46 STOCKHOLM

073-03 83 848

Styrmansgatan 33
Wahlbergsgatan 17
Åsög.149 6 tr
Cirkelvägen 15
Lyckovägen 9 Lgh
1101
Vegagatan 9
August Wahlströms v
14
Kompassvägen 2 nb
Tulegatan 53 II tr.
Ängskärsgatan 5 1 tr

114 54 STOCKHOLM
121 38 JOHANNESHOV
116 32 STOCKHOLM
122 44 ENSKEDE
167 52 BROMMA

768 55 63
648 76 36
070-649 68 63
070-846 71 43

113 29 STOCKHOLM
182 31 DANDERYD

31 75 71
755 10 14

181 30 LIDINGÖ
172 72 SUNDBYBERG
115 29 STOCKHOLM

765 40 12
28 50 55
660 24 62

31

580 252 84

Wallin

Maj och Per

Dimvägen 9

177 70 JÄRFÄLLA

Vallquist

Gunnel

Drachmannsgatan 2

168 49 BROMMA

Vallström

Kristina

Fogdevägen 21

Wanders

Gun

Tegnérgatan 18

Wegner

Sommarvägen 14

Verver

Anna-Lisa och
Walter
Elfi och André

128 41
66 88 124
BAGARMOSSEN
113 58
15 85 31
STOCKHOLM
182 74 STOCKSUND 755 75 10

Blomstervägen 8

178 54 EKERÖ

560 204 84

Wieselgren

Jon-Peter

Bältgatan 3

660 87 24

Wingård

Kerstin

Wiqvist

Birgitta

Drachmannsg. 2
Lgh1102
Tullingebergsvägen 1 B

114 59
STOCKHOLM
168 49 BROMMA
146 45 TULLINGE

531 712 11

Vorhöfer

Elisabeth

Älggårdsvägen 1

139 36 VÄRMDÖ

570 206 40

Wållgren

Stramaljvägen 13

168 73 BROMMA

25 17 93

Zurawski

Christina och
Carl-Gerhard
Marek

Bygatan 31

171 49 SOLNA

Åberg

Maj-britt

Astrakangatan 2

165 52 HÄSSELBY

Ångman

Kerstin

Tornslingan 35

142 61
TRÅNGSUND

073-100 23
47
073-999 25
20
771 84 92

32

58 013 751

641 29 76

