
VÅRDTRÄDET 
EN TIDNING FRÅN KAMRATFÖRBUNDET S:T SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolans dag 5 maj 2012 
Nu är det dags igen! Förra året var första gången vi samordnade Återvändardagen med Folkhögskolans 

dag, och det visade sig vara ett lyckat drag. Lördagen den 5 maj är datumet som ni ska boka in i era kalen-

drar.  Likt förra året ges tillfälle att träf-

fa gamla kurskamrater. Passa på att 

samla ihop hela klassen! Styrelsen står 

till förfogande med klass/adresslistor 

så att ni kan kontakta varandra. Ring 

till skolans reception, 0470-724080,  

så hjälper dom er. 

Som vanligt har vi en gästföreläsare 

och i år är det Stefan Edman, en av 

Sveriges största miljöprofiler, med 

regeringsuppdrag och många böcker 

bakom sig. Dessutom var han verk-

sam som lärare här på skolan där han 

spred sina visioner om miljö i en po-

etisk och religiös språkdräkt. En an-

nan återkommande tradition är vårel-

den där det hålls vårtal av Växjös nya 

domprost Thomas Petersson och vi sjunger också tillsammans några klassiska vårsånger. I gammal god 

Kamratförbundstradition inbjuder vi speciellt er som är jubilarer och började för 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 

55 eller 60 år sedan. Men vi ser gärna att Folkhögskolans dag blir en dag där alla gamla Kronobergare åter-

vänder för att återknyta kontakter, möta dagens skola och elever och tillsammans bidra till en festlig dag.  

Mer info om dagen kommer på denna sida framöver!
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Senaste nytt om kamratförbundet 

på vår hemsida:

www.sigfrid.se/kamratforbundet



Folkhögskolans dag 2011
I väntan på Folkhögskolans dag bjuder vi på några glim-

tar från förra året då vi för första gången provade att fira 

Kamratförbundets Återvändardag under Folkhögskolans 

dag. Med förhoppningar och en viss spänning såg vi i 

styrelsen fram mot dagen. Det blev som vi hoppats, som 

vanligt fast bättre. 

För mig släppte spänningen redan under dagens inled-

ning då musiklinjen bjöd på Pergolesis Stabat Mater i 

kapellet. Det var bara att luta sig tillbaka och njuta. För 

egen del hade jag varit nöjd med dagen även om inget 

mer hänt. Men fördelen med att träffas under Folkhög-

skolans dag är att dagen blir innehållsrik. Skolans elever 

och lärare var på plats och aktiviteterna var många och 

gamla elever fick en chans att möta dagens skola.

Gymnastiksalen fylldes av gamla och nya elever när årets 

föredragshållare Björn Elmgren, sångare, teaterman och 

gammal elev vid skolan, berättade om sin karriär under 

temat ”Hur blev det så”, en berättelse som lockade till 

många skratt.

Som vanligt gavs det tillfälle att träffas i jubilargrupper 

och det blev många samtal om stort och smått. Många 

minnen flöt upp till ytan och vi fick tillfälle att lyssna till 

livliga beskrivningar om hur livet kunde te sig vid skolan 

under tidigare år.

För oss i styrelsen var årsmötet lite spännande. Kam-

ratförbundet bildades en av de sista kvällarna under 

skolans första läsår 1942-1943 och firar snart 70-årsjubi-

leum. Traditionerna är starka men vi kände ändå behov 

av att ändra organisationen då arbetet med, och kost-

naderna för, utskicken inför Återvändardagarna blivit allt 

för omfattande. Årsmötet höll med om att förbundet var 

moget för förändring, vilket bland annat innebär:

Vi slutar med de stora utskicken inför Återvändardagen 

och bjuder istället in via Kamratförbundets hemsida och 

annonser i Smålandsposten. De som önskar inbjudan 

per post eller e-post kan naturligtvis få det även fortsätt-

ningsvis om vi bara får en adress. Tidningen Vårdträdet 

kommer fortsättningsvis att publiceras på hemsidan 

men för den som vill ha tidningen i pappersutgåva tryck-

er vi upp den till självkostnadspris. Medlemsavgiften 

försvinner liksom medlemsregistret. På årsmötet har ti-

digare och nuvarande elever rösträtt.

När årsmötets formalia var avklarade följde en liten 

musikandakt i kapellet varefter dagen avslutades med 

Hemkväll och samling kring vårelden, där Jonas Fager 

höll det traditionella vårtalet. 
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