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Vreta kloster anses vara Sveriges äldsta kloster och anlades i början av 1100-talet.
Det blev sedan ett cisterciensiskt nunnekloster fram till att det upphörde i samband
med reformationen. Kyrkan har genomgått en spännande utveckling som klosterkyrka och som församlingskyrka in i 2000-talet. Särskilda sevärdheter är
• Gravkor för den Stenkilska kungaätten - kring år 1100
• Baptisterium - tidigkristen dopanläggning - äldre än klostret
• Inventarier från tidig medeltid och framåt
• Klostermuseum och ett flertal intressanta gravkor.
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Föreningen Klosterliv i Vreta arrangerar
• Guidning i Vreta klosters kyrka och klosterruin onsdagar 28 juni - 23 augusti kl.
19.00
• Starka Kvinnor i Vreta - dramavandring. Helgerna 13-14 maj, 20-21 maj samt 2-3
september. Vandringarna startar kl. 13.00 och 15.00.
Samling vid kyrkporten. Ingen föranmälan. Onsdagsguidning kostar 40 kr per person.
Dramavandring inklusive fika kostar 70 kr per person. Betalning kontant eller med
Swish.
Sommartid håller församlingen kyrkan öppen. Guidning för grupper kan beställas
hela året på församlingsexpeditionen, tel. 013-63 658.
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Föreningen Klosterliv i Vreta har en Örtagård vid Fattigstugan som ligger vid infarten
till kyrkbyn. Den är öppen för besök året runt.
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