
STIFTSFEST I VADSTENA 

” I Rörelse”  

Lördag 17 september 2016 

Nu är det dags igen! Biskop Martin Modéus bjuder in 

alla i Linköpings stift till en festdag i Vadstena! 

Svenska kyrkan i Linköpings stift, med alla sina församlingar, vill denna gång inspirera under 

begreppet ”i rörelse”. 2016 är en höjdpunkt och ett avstamp i stiftets fortsatta arbete. Biskop 

Martin har precis gett ut sitt herdabrev som fått stor uppmärksamhet och som kommer att 
återspeglas vid olika mötesplatser i stiftet.  

Nu följer alltså stiftsfesten i september med temat - i rörelse. Under stiftsfesten kommer 
biskopens skrivning kring rörelserna att gå som en röd tråd genom dagens program. Dessutom 
medverkar Morgan Alling • Mikael Kurkiala • KanDeKanVi •Stiftets barn- och 
Ungdomskörer • Teatergruppen Lazzi   - och inte minst alla utställare på den fina 
marknadsplatsen. 
 

Vår festinbjudan vänder sig till församlingsbor, förtroendevalda i 
beslutande organ, personal och frivilligarbetare, unga och äldre.  

Vadstena klosterkyrka, Vadstena folkhögskola och Pilgrimscentrum 

blir centrala platser för aktiviteter, musik, mat, utställningar, 
marknad, kultur, gudstjänster och gemenskap. 

Linköpings stift består av 105 församlingar i Östergötland och nordöstra delen av 

Småland, och har ca 400 000 medlemmar. 

Är du intresserad av att sälja eller ställa ut dina 

produkter? 

Stiftsfestens stora mötesplats blir också i år en marknad. Här vill vi  visa på alla 
bra saker som finns till buds omkring oss och som inspirerar till att fundera 

vidare kring både hållbar utveckling, ekologi, närproducerade produkter och 
hantverk – och inte minst all verksamhet som kan kopplas till temat – ”i rörelse”! 

.  
Planeringen är i full gång för att göra stiftsfesten i Vadstena till ett självklart 
utflyktsmål för församlingarna och för boende i Vadstena med omnejd. 

Programmet börjar och avslutas med gudstjänst i Vadstena klosterkyrka. Väljer 



du att vara med och sälja eller ställa ut dina produkter så kommer du snart att få 

del av mer information kring det praktiska.  

Vi vill gärna ha med dig som utställare! Boka in den 17 
september i din kalender och känn dig varmt välkommen till 
Vadstena! Vi återkommer snart med mer information kring 

service, utrustning och allt du kan behöva hjälp med!  

Anmäl dig senast 1 juni – och anmälningsavgiften ska vara 

oss tillhanda senast 1 augusti.   

Kontaktperson: 

Michael Nilsson, Svenska kyrkan, Linköpings stift  
013-36 85 00, 0730-22 26 72, e-post:  micke.nilsson@svenskakyrkan.se 

Jonas Ridderström, Svenska Kyrkan, Linköpings stift 
0706-754945, epost: jonas.ridderstrom@svenskakyrkan.se 

 

Välkommen att sälja på Stiftsfesten i Vadstena lördag 17 sept 2016! 

SÄLJARE/FÖRETAG: _______________________________________________________ 

PRODUKT(ER): ____________________________________________________________  

KONTAKTPERSON:  _______________________________________________________  

ADRESS: __________________________________________________________________ 

TELEFON dagtid: __________________________________________________________  

E-POST: ___________________________________________________________________  

BEHOV AV EL:   NEJ   JA 

PLATSBEHOV (antal meter): _________________________________________________  

ÖVRIGT: ________________________________________________________________ 

SÄLJARENS UNDERSKRIFT:

Talong skickas med post till:  

Linköpings stift, "Stiftsfest 2016", Box 1367, 581 13 Linköping 

mailto:micke.nilsson@svenskakyrkan.se
mailto:jonas.ridderstrom@svenskakyrkan.se


DET GÅR OCKSÅ BRA ATT MAILA IN ANMÄLAN TILL: 

stiftsfest2016.linkoping@svenskakyrkan.se 

ANMÄLAN OCH VILLKOR:  

Anmälan är bindande och gäller från det att säljavgiften - 150 kronor - registrerats på 

Linköpings stifts bankgiro 612-8680 eller plusgiro 465 4108-2  

Inbetalningen märks "Marknadsavgift Stiftsfesten 2016" följt av säljarens namn (företag, 

förening/organisation eller privatperson). Talongen ska vara inskickad och betalningen 

registrerad senast den 1 augusti. 

För att garantera att marknadens utbud stämmer överens med arrangemangets totala profil förbehåller sig 

arrangören rätten att tacka nej till säljare. 

Inbetald avgift återbetalas endast om något av följande inträffar:  

1) anmäld säljare ej godkänns av arrangören eller  

2) arrangemanget ställs in. 


