
  

 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2015-08-13 
 

Hej medlemmar i klosterföreningen!  

Det är fortfarande, eller ska vi säga äntligen, sommar. Höstprogrammet får vi 

återkomma till senare, men det finns en hel del aktiviteter att redovisa sedan 

föregående medlemsinformation och det händer mycket den närmaste tiden. 

Här följer en lista. De flesta aktiviteterna beskrivs längre ner i texten. 

18 aug.  Presentationsmöte angående Klosterhuset/Stenhuset 

26 aug. Kyrkogårdsvandring med Arne Karlsson (för allmänheten) 

31 aug. Nästa styrelsemöte 

5-6 sept. Östgötadagarna med dramatiserade vandringar 



13 sept. Klosterdagen med högmässa och dramatiserad vandring 

19 sept. Östergötlands bokmässa på biblioteket i Linköping 

Därtill kommer den sista onsdagsguidningen (19/8) och de aktiviteter och 

möten som olika grupper planerar separat. 

 

 

Vårutflykt – Klosterhuset/Stenhuset 

På vårutflykten den 28 maj till Stockholm och vernissagen för den utställning som Kungliga 

Konsthögskolan arrangerade med anledning av läsårets kurs i restaureringskonst deltog fyra 

medlemmar från klosterföreningen. Även församlingsrepresentanter var inbjudna att åka 

med, men den då pågående biskopsvisitation utgjorde förhinder för många. Med det 

upplägg vi hade fungerade det bra ändå (se bild med från vänster Annika Högsander, 

arkitekt, Anna Rizzon, arkitekt, Arne Karlsson, Magnus Almung, arkitekt, Sture Lahrin, Lars 

Ladell och Märta Karlsson. Föreningen fick ett exemplar av den rapport som beskriver de 

olika studieobjekten, däribland Klosterhuset/Stenhuset i Vreta. Rapporten presenteras i nr 3 

av Kyrkbacken med planerad utgivning den 22 augusti, varför jag inte upprepar detta här.  



 

Boende utanför Vreta kloster kan läsa Kyrkbacken på församlingens hemsida, 

www.svenskakyrkan.se/vretakloster.  

Tisdagen den 18 augusti kl. 16-18 är det en presentation av rapporten i Stefansgården med 

medverkan av kursdeltagare. Vid sidan om olika kyrkliga organ är även klosterföreningens 

medlemmar välkomna och härmed inbjudna. 

 

Stenkilska gravkoret 

Förstudien är nu avslutad, avrapporterad till Berit Wallenbergs Stiftelse och föreningen har 

fått ut hela det beviljade anslaget. Ett möte för att med de utförande organisationerna gå 

igenom var vi står efter genomförd förstudie är planerat till den 19 augusti. 

Styrelsen avser att arrangera ett föreningsmöte under hösten då resultatet av förstudien 

presenteras (datum ännu inte bestämt). 

 

 

http://www.svenskakyrkan.se/vretakloster


Våravslutningen den 3 juni 

Vid våravslutningen den 3 juni ”testades” den kyrkogårdsvandring under Arne Karlssons 

ledning som lades in onsdagen före och onsdagen efter det ordinarie guidningsprogrammet. 

Vädret var ogynnsamt, men de tio deltagarna var positiva till upplägget. 

 

Guideverksamheten - Örtagården 

Ett andra möte för föreningens guider hölls den 26 maj med sex deltagare (följd av en 

motion på årsmötet). 

Den första kyrkogårdsvandringen ”regnade” nästan bort med endast ett fåtal deltagare. 

Onsdagsguidningarna i övrigt har hittills varit blandade, någon drabbad av dåligt väder och 

ett par med ganska god tillströmning. Vi har också haft beställda gruppguidningar och 

ytterligare några tillkommer. Totalt liknar det förra årets nivå, men vi får sammanfatta 

utfallet när säsongen är över (och då inkluderande de dramatiserade vandringarna). 

Ett lite speciellt tillfälle var när 74 deltagare i en internationell matematikerkonferens var på 

besök. De hade bokat en kvart i kyrkan. Det blev ingen egentlig guidning, men Märta och jag 

gav en introduktion i var sin buss och fanns sedan till hands i kyrkan för eventuella frågor. 

När bussarna lämnade hade en timma förflutit.  

En nyhet i årets onsdagsguidningar är att de avslutats (för dem som vill) i örtagården vid 

Fattigstugan. Det har varit god anslutning till detta och intresset bland besökare har varit 

stort. Örtagården är i mycket fint skick och det är ett nöje att visa upp den (god klippning av 



Leif Beling, omsorgsfull skötsel och ”gynnsamt väder” ligger bakom detta.  Nu har vi också 

fått en skylt på portalen, gjord av Per-Ove Joelsson. Den planterade humlen har en bit kvar 

innan den vuxit upp. Trädgårdsgruppen har tagit fram skyltar till vilka Arne Karlsoon 

tillverkat hållare. En brevlåda för broschyrer har också satts upp. 

Märta Karlsson har trots intensiv ”marknadsföring” haft lite svårt att bemanna de olika 

guidningsuppdragen. Hon och Arne har i flera fall fått ta uppdragen själva. Du som är lite 

nyfiken på att vara guide, tag chansen när utbildning erbjuds (kan bli aktuellt inför nästa 

säsong). Det är intressant och roligt att vara guide. 

 

Östgötadagarna 

Föreningen är genom Alf Karlsson anmäld till Östgötadagarna 5-6 september. Det blir 

dramatiserade vandringar (samma som 2014) kl. 12.30 och 14.30 båda dagarna. Kyrkan 

kommer att hållas öppen kl. 12 -16 båda dagarna genom föreningens försorg. Även i år 

kommer vandringen, efter erfarenheterna från förra året, att avslutas med servering i 

Fattigstugan.  

 

Klosterdag 13 september 

Årets klosterdag är förlagd till den 13 september. Då kommer medlemmar i 

klosterföreningen att medverka i högmässan kl. 11. Efter högmässan (12.30) blir det en 



dramatiserad vandring. I förhållande till Östgötadagarna är denna lite modifierad. Det beror 

dels på att alla rollinnehavare inte har möjlighet att medverka och dels på att barnkören 

Young Voices medverkar i vandringen (ävenså i högmässan). Kom gärna till högmässan  i 

historiska dräkter (kan förmedlas av Elisabeth Land). 

 

Skriften Klosterliv i Vreta 

En uppdaterad text är framtagen med Lars Ladell som sammanhållande. För tryckningen har 

föreningen beviljats ett anslag på 10.500 kr av Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse. Styrelsen 

har beslutat att trycka 400 exemplar. Trots anslaget kommer tryckningen att skapa en 

minuspost i årets resultaträkning, men vi får se det som en investering inför kommande år. 

 

Generalförsamlingen i Clairvaux 

Anna Maria Lilljebjörn representerade i juni Föreningen Klosterliv i Vreta i det europeiska 

förbundets generalförsamling i Troyes, nära klostret Clairvaux. Förutom vår förening var från 

Sverige Skokloster representerat på plats. På det formella mötet blev Herrevadskloster i 

Skåne invalt i det europeiska förbundet (var dock inte på plats). 

Anna Maria kommer att förmedla erfarenhet och intryck vid ett föreningsmöte i höst (datum 

ej bestämt). 

 

Information och marknadsföring 

De flesta marknadsföringsinsatserna under sommaren har avsett guidning och 

dramatiserade vandringar. Föreningens programblad har anslagits på ett antal platser och de 

har lämnats på turistbyråerna i Berg, Linköping och Borensberg samt i Vreta klosters kyrka 

och på Ljungsbro Café. 

Annonseringen i Corren (Idag, i helgen och evenemangskalendern) har i år fungerat bra så 

här långt. 

 Den 18 maj hade vi besök av en journalist ledsagad av en representant för Visit Östergötland 

(se bild nedan). Märta och jag tog emot. Resultatet blev en mycket positiv artikel i 

nättidningen ”The Local”. 

Deltagare i onsdagsguidningarna får föreningens informationsblad. 



  

Blandade notiser 

Föreningen är anmäld tillsammans med Föreningen Askeby kloster till Östergötlands 

bokmässa den 19 september. 

Föreningen har skänkt en nunnedräkt till klosterföreningen i Sko. 

Forum: Cistercienser längs Nord- och Östersjön arrangerar ett symposium i Polen 25-27 

september. Klosterföreningen deltar formellt inte i detta men Arne och Elisabeth Land är 

tillsammans med mig anmälda som enskilda personer. 

Paul Reinicke har skänkt arbetspapper och annat material till klosterföreningen vilket vi 

tacksamt har tagit emot. Det finns nu i en samlingspärm i biblioteket. 

I juni var jag på ett möte i Vretaklosterbygdens Föreläsningsförening. Nästa möte är den 25 

augusti. Det vi från styrelsens sida kan tänka oss att bidraga med är något föredrag om vårt 

projekt rörande Stenkilska gravkoret. Föredragen äger rum i Ljungsbro bibliotek. 

 

Tack till alla er som arbetar för föreningen. 

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar önska alla medlemmar välkomna till sensommarens  

programpunkter och så småningom höstprogrammet som vi siktar på  ska erbjuda många 

spännande inslag. 

Sture (ordf.)  


