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Dubbelmysteriet 
Sommaren firades som bäst även om det 
till en början var regnigt så mot slutet kom 
solen i rikliga mängder. Mellan 25 juni och 
12 juli sattes den mycket uppskattade 
familjeteaterföreställningen ”Dubbel-

mysteriet” upp i Kyrkparken. Josefin Holst 
regisserade den positivt omskrivna 
uppsättningen. Nästan 1 100 personer såg 
denna fina pjäs. Nyfiken, hör av dig till 
kontakt@teatersythercopie.se. 
 
Söderköpings Gästabud 
Under Gästabudet 29 – 31 augusti deltog 
Teater Sythercopie med två föreställningar. 
Vid ett tillfälle spelade vi i S:t Laurentii 
kyrka 1302 års kröningsceremoni 
tillsammans med kyrkokören, då ca 200 
personer slöt upp inne i kyrkan. 
 
Vid Kalle mä pipas stuga spelade vi det 
nyskrivna Det hände vid Skällviks borg, 
med manus och regi av Ola Lönnqvist fem 
gånger då ca 265 personer passade på 
tillfället att få lite historisk allmänbildning 
på ett underhållande sätt. 
 
Samarbeten 
Under hösten har vi i olika former sam-
arbetat med andra, t ex Guidegruppen och 
S:t Ragnhilds Gille. Den 14/8 bjöd vi in till 
en upplevelsevandring i Söderköping. Vid 
arkivens dag 8/11 deltog vi med scener i en 
ny upplevelsevandring för att illustrera de 
orostider som härskat i Söderköping.  
 
Lokal 
Vi har kvar vår lokal på Vimman där vi 
förvarar kläder och rekvisita mm. Arbetet 
här pågår oförändrat. 
 
Nästa år 
Onsdag 10 december kl 18.00 2014 är alla 
välkomna till Stinsen som är nyfikna på att 
vara med i nästa sommars familjeteater! 
 
Vi arbetar just nu med att läsa manus och 
få ihop alla pusselbitar. Vill du vara med 
stå på scen likväl som bakom scen, hör av 
dig till någon i styrelsen. 
 

Ola Lönnqvist har aviserat att han kommer 
att dra ner sitt engagemang under nästa års 
gästabud, så vill vi sätta upp något där får 
någon börja ta tag i det. Många scener 
sedan tidigare finns att tillgå.  
 
Tankar om en nyårsrevy nästa år har 
luftats. Den skulle kunna innehålla såväl 
bra scener från andra som nyskrivet eget 
material. Låter detta roligt, kontakta oss. 
 
Styrelsen 
Styrelsen ser efter årsmötet ut som följer: 
Ola Lönnqvist, ordf, 0121-218 85 
Lennart Holmqvist, vice ordf, 011-180624 
Britt Inger Sannerud, sekr, 011-14 27 32 
Carl Gustav Pettersson, kassör 0121-10709 
Ann Flyckt, 011-570 59 
Carola Fogelgren, 0121-16 10 99 
Margareta Jovanovic, 070-572 21 18 
Peter Drexel, suppl, 0121-108 88 
Ingrid Ögren, suppl, 070-555 52 39 
 
Valberedningen består av Katarina 
Lönnqvist, (sammankallande), 0121-218 
85 och Tomas Sannerud 011-14 27 32.  
 
Revisorer är Lars Druid och Margareta 
Jacobsson.  
 
Hemsidan 
Nya hemsidan är har släppts. Kolla in 
www.teatersythercopie.se. Har du tankar är du 
välkommen att höra av dig. Vill du säga 
något till styrelsen, skicka ett mejl till 
kontakt@teatersythercopie.se. Har du tankar 
och idéer om hemsidan, skicka ett mejl till 
webmaster@teatersythercopie.se. 
 
 
Nyhetsbrevet ges ut av 
Teater Sythercopie 
En amatörteaterförening som gör roliga och 
minnesvärda teaterupplevelser i en härlig miljö 
i Söderköping. 
redaktör: Carl Gustav Pettersson  
Sätt in 150 kronor på Teater Sythercopies 
plusgiro 65 55 71-8, så blir du medlem. 
www.teatersythercopie.se 


