
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Medlemsinformation i april 2018 

 

Meddelande från styrelsen 

Styrelsen förstår, att det kan finnas funderingar hos en del medlemmar kring 

händelsen före årsmötesförhandlingarna. 

Bakgrund 

Det har kommit till styrelsens kännedom, att flera medlemmar har känt sig  

ifrågasatta, kritiserade och i vissa fall kränkta av en enskild föreningsmedlem. 

Styrelsen kände sitt ansvar att reda ut det och därigenom stötta de utsatta. 

Kontakt togs med en utomstående rådgivare. Personen har inte någon anknytning  

till Föreningen Klosterliv i Vreta och är inte hemmahörande i Östergötland. 

Innan vidare kontakt togs ägde årsmötet rum. Före årsmötet valde en enskild 

styrelsemedlem att ta upp sina reaktioner direkt med föreningsmedlemmen. 

Styrelsen var inte informerad om detta. Men styrelsen anser, att varje medlem har  

rätt att uttrycka sina åsikter. 

Styrelsemedlemmen valde att ”passivt” vara kvar i föreningen under 2018 och  

därefter avsluta sitt medlemskap. 

Den enskilda medlemmen avslutade sitt medlemskap under sittande möte. 

 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Jorunn Antonsen, Arne Karlsson, Margareta Risarp, Maj Thulin 

 

Övrig information om vad, som händer i Föreningen Klosterliv i Vreta framöver. 

 

Studiecirkeln om Vreta klosters kyrkby utifrån boken ” Tusen år i Vreta klosters kyrkby” 

fortsätter med tre tillfällen till, den 4 april, den 18 april och den 16 maj, som blir en 

rundvandring i Vreta klosters kyrkby. 

Lördagen den 21 april är ni välkomna till en städdag i Fattigstugan och trädgården med 

örtagården. Ni bjuds på bl.a. stekt korv. 

Örtagårdssängarnas bräder skall bytas ut och bräderna, som finns hos Arne Karlsson, 

Hornstäve Skattegård, skall först linoljas ett par gånger, när värmen kommer. Vill ni hjälpa till 

med det, så hör av er. 

Då flera medlemmar har önskat en vandring bland kulturgravarna, så gör Arne en 

kyrkogårdsvandring onsdagen den 23 maj kl. 19.00 



Dramatiserade vandringen ” Starka kvinnor i Vreta” skall genomföras den 2-3 juni och 9-10 

juni med 2 föreställningar varje dag. 

 Den första beställda guidningen sker den 21 april. 

 De sedvanliga onsdagkvällsguidningarna börjar 27 juni 

 En påminnelse till er, som ännu inte betalt årsavgiften, så är den även i år 50 kr och kan 

betalas på bankgiro 743-9847 eller Swish 123 219  5030 

 

Hälsningar  

 Styrelsen / Arne Karlsson, ordförande. 

 

 

 

 

 

 


