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Hej medlemmar i klosterföreningen! 

Det har hänt en hel sedan föregående föreningsinformation vid påsk och det 

kommer att hända spännande saker även i fortsättningen. Till dessa hör en 

vårutflykt till Stockholm den 28 maj. Den är inte aviserad tidigare och mer 

information följer längre ner i detta brev. 

 

Trädgårdsgruppen 

Gruppen, fem personer, har haft några möten och har bland annat gjort en detaljerad 

växtförteckning för örtagården. Anders Ekström skall göra ett skötselschema (för ansning 

och bevattning). Fattigstugans granne  Leif Beling har åtagit sig att klippa gräset, för vilket vi 

är mycket tacksamma.  



 

Vårstädning och besök  

Den 18 april var det vårstädning i och vid Fattigstugan med 12 deltagande 

föreningsmedlemmar under Anders Ekströms säkra ledning (se inledande bild med 

arbetsinstruktion). Både stugan och trädgården med sina odlingslådor blev ansade. Som 

framgår av schemat avlutades övningen gemensamt med korv och kaffe som föreningen 

traditionsenligt svarade för. 

 



 

Under arbetets gång fick vi besök av sju personer i styrelsen för Föreningen Vårfruberga 

kloster. Efter att ha fått en uppskattad guidning av Birgitta Alinder kom de till Fattigstugan. 

Det blev lyckat att besöket ägde rum vid ett tillfälle då föreningen var i full verksamhet. De 

fick genom Caroline Ekström m.fl. en proffsig visning av örtagården. Efter att de hade intagit 

en medhavd lunch bjöd vi under en samtalsstund styrelserna emellan på kaffe med dopp. Då 

utbyttes erfarenheter och bland annat berättade gästerna om ett planerat symposium 2016, 

Efter att Birgitta Alinder och föreningen fått  mottaga var sin bokgåva gick besökarnas färd 

vidare mot Askeby. På bilden nedan syns några av gästerna med ordföranden Märit Melbi till 

höger.  

 



Medeltida brev 

Det finns nu en preliminär översättning av breven till svenska. Finputsning kommer att 

fortsätta till hösten. 

 

Stenkilska gravkoret 

Rapporten från undersökningen med metalldetektor i Stenkilska gravkoret har nu, liksom 

slutredovisning av förstudiens ekonomi skickats in till Berit Wallenbergs Stiftelse. Ett försök 

att få till stånd en redovisning av förstudien för föreningens medlemmar, med medverkan av 

de utförande personerna, nu i maj har inte lyckats utan vi får återkomma till hösten.  

Ett möte för att med de utförande organisationerna gå igenom var vi står efter genomförd 

förstudie är under planering. 

 

Skolverksamhet i full gång 

Nu pågår programmet för bygdens femteklassare. Det sker i församlingens regi, men några 

föreningsmedlemmar, däribland byggmästarmunken Alf Karlsson (bilden) som genom 

”learning by doing” visar hur tillbyggnad av kyrkans nuvarande kordel kan ha gått till på 

1160-talet. Om några veckor är det förskolebarnens tur med sitt program på liknande sätt. 

Sådana här aktiviteter visar vilken stor tillgång klosterföreningens klädförråd är. 



 

Vårutflykt till Stockholm 28 maj 

Under läsåret har en grupp på fyra arkitekter på Kungliga Konsthögskolan i 

Stockholm gjort en studie av hur Klosterhuset/Stenhuset i Vreta skulle kunna 

restaureras och användas. Projektet är refererat till i ett tidigare 

medlemsutskick och närmare beskrivet i Kyrkbacken 2014 nr. 4. Nu närmar sig 

studien sitt slut och resultatet kommer att ställas ut på Galleri Mejan på 

Skeppsholmen i Stockholm (Exercisplan 3, intill Moderna Museet). 

Utställningen pågår 28 maj – 7 juni. Då är också den rapport som 

projektgruppen arbetat med färdig. 

Detta är en inbjudan att följa med på klosterföreningens vårutflykt till 

vernissagen den 28 maj kl. 16 – 20. Då kommer de olika projektgrupperna (se 

nedan) att vara på plats. Rekommenderad resplan: 

 Resa på egen hand (eller samåkning) till fjärrbussterminalen i Linköping 

 Resa med Swebus till Stockholm Cityterminalen, avgång 9.45 och 

ankomst 12.40 

 Resa med lokalbuss 65 till Skeppsholmen (avgångar vart 20:e minut, vid 

den tiden 12, 32 och 52). 



 Lunch (c:a 13.30) på Moderna Museets restaurang med ”Stockholms 

vackraste utsikt” enlig egen utsago 

 Tid till eget förfogande och därefter besök på vernissagen (kostnadsfri 

enligt uppgift) 

 Hemresa enligt egen planering. Swebus har avgångar från Cityterminalen 

18.40, 20.45 och 22.45. 

Det finns några praktiska kommentarer till detta 

 Resa med Swebus tur och retur kostar 250 – 300 kr (för pensionär och 

beroende på tur). Biljett kan ej köpas på bussen utan det får man göra på 

www.swebus.se, 7-Eleven eller Pressbyrån. Extrabuss sätts normalt inte 

in vid fullbokning. Var och en svarar själv för inköp av bussbiljett. 

 Biljett på buss 65 kan ej köpas på bussen och inte heller på 

Skeppsholmen utan det ska vara klart innan. Ett sätt är att köpa ett 

accesskort som kan användas av flera samtidigt. Om man väljer 

tunnelbana är närmaste station Kungsträdgården (blå linjen) varifrån det 

är drygt 10 minuters promenad till Moderna Museet/Galleri Mejan. 

 Restaurangen serverar dagens lunch 11 – 14 (120 kr + 15 kr för kaffe). 

Restaurangen är öppen fram till kl. 17. 

 Det finns naturligtvis alternativa ressätt, ett är med Swebus 12.15, men 

då hinner man inte till lunchen enligt ovan. 

Viktigt. Eftersom det kan finnas många individuella önskemål är definitionen av 

en gemensam grupp de som vill äta lunch tillsammans på Moderna Museets 

restaurang c:a 13.30. Jag gör en gemensam bordsbokning för dem som anmält 

sig till mig senast söndagen den 24 maj (sture.lahrin@telia.com, 013-65356, 

070-6761677). Jag gör en deltagarförteckning och skickar ut till dem jag har 

mailadress till. 

Övrigt. De fyra andra projektgrupperna ställer också ut. Ett par arbeten har 

lokalt Linköpings- och/eller Vretaintresse. Det är Biskopsgården i Linköping och 

Tuna kungsgård vid Roxen. Klostret i Vreta ägde jord på Tuna, bl.a. efter en 

donation av Ingrid Svantepolksdotter, abbedissa i klostret 1322 -1344. Det var 

http://www.swebus.se/
mailto:sture.lahrin@telia.com


på Tuna som Hedvig Mörner, senare hustru till Robert Douglas, växte upp. Mer 

om Tuna finns på www.linkopingshistoria.se/fordjupning/tuna-kungsgard/, .  

OBS! Bjud gärna in vänner och bekanta att följa med på denna resa! 

 

 

Våravslutning med kyrkogårdsvandring 3 juni 

Den 3 juni kl. 19 samlas vi vid Fattigstugan för att börja kvällen med en kyrkogårdsvandring 

då Arne Karlsson berättar om människor från förr. Det är ett liknande innehåll som 

allmänheten kommer att erbjudas den 17 juni och 26 augusti. Därefter samlas vi i 

Fattigstugan för våravslutning. Var och en tar med sig förtäring enligt eget önskemål. 

 

Guidning under 2015 

Det har kommit in några gruppguidningar. Sommarens schemalagda  guidningar är 

sammanställda på ett blad som bifogas. Det fullständiga schemat distribueras enbart till 

guider allt eftersom. En nyhet för året är guidade turer på kyrkogården (för allmänheten) 

under ledning av Arne Karlsson. 

Ett möte mellan föreningens guider (se tidigare referens till motion på årsmötet) har hållits 

under ledning av Märta Karlsson. Ytterligare ett möte är planerat. 

http://www.linkopingshistoria.se/fordjupning/tuna-kungsgard/


I samband med vänförsamlingsbesöket från Katjina Katji i Namibia fick de fem gästerna en 

guidning i kyrkan och klosterruinen. De besökte också Fattigstugan (se bild, där även 

besöksansvarige Mattias Sahlman är med). 

 

 

Dramaverksamheten - Östgötadagarna 

Föreningen är genom Alf Karlsson anmäld till Östgötadagarna 5-6 september. Vi tänker oss 

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

under ledning av Helena Söderberg arbetar med detta med stöd av Alf Karlsson. 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. Gruppen träffades i tisdags för en genomgång. 

Dramagruppen arbetar också med att ta fram något nytt till vandringar nästa år.  

 

Klosterdag 13 september 

Årets klosterdag är förlagd till den 13 september. Då kommer klosterföreningen att 

medverka i högmässan på ett ännu inte planerat sätt. Det kommer också att arrangeras 

någon programpunkt på eftermiddagen. Den först tänkta programpunkten är inte färdig till 

den tidpunkten. Det finns dock ett nytt uppslag, men inget är beslutat. 

 

 



Information och marknadsföring 

Bifogad information om föreningens sommarverksamhet har lämnats till 

Vretaklosterbygdens företagarförening och dennas turistmapp som kommer att tas fram i 

1750 exemplar. 

Bladet delades också ut till närvarande aktörer vid den Kick off som Visit Linköping och 

företagare i och omkring Bergs Slussar tagit initiativ till och arrangerade i måndags (11 maj). 

Som en del i satsningen på Bergs Slussar har en speciell turistkarta över området tagits fram. 

Ett nytt evenemang, Kanalkalaset, kommer att äga rum 16 maj (nu på lördag), 18 juli och 5 

september. Linköpings Guideklubb medverkar under året med ett antal aktiviteter vid Bergs 

Slussar. 

Klosterföreningens sommarprogram finns också i På Gång och Kyrkbacken nr 2 (distribueras 

30 maj), samt på föreningens hemsida. 

Nu på måndag (18 maj) kommer Märta Karlsson och Sture Lahrin att träffa en journalist som 

skriver om spännande resmål i Östergötland för webtidningen The Local som ges ut på ett 

antal språk. 

Vår medverkan på Östgötadagarna kommer att på sedvanligt sätt finnas med i den för 

ändamålet framtagna kartan. 

 

Blandade notiser 

Föreningen är anmäld tillsammans med Föreningen Askeby kloster till Östergötlands 

bokmässa den 19 september. 

Föreningen Askeby kloster har utsett en ny ordförande, Ingegerd Nordh (efter Hans Palmlöf). 

Akademibokhandeln har inskränkt sin saluföring av lokal litteratur, vilket drabbar bland 

annat Fokus Vreta kloster. 

Vreta klosters församling har påbörjat arbetet med att ta fram en presentbok. Underlag, 

såsom bilder, ska samlas in under en årscykel. 

Det har kommit en inbjudan från Forum: Cistercienser längs Nord- och Östersjön till ett 

symposium i Polen 25-27 september. Det skulle ha ägt rum förra året, men fick skjutas upp. 

Dessa möten är mycket trevliga och har några gånger haft deltagande från Vreta. Det är dock 

inget som föreningen stöder ekonomiskt utan man får resa på eget initiativ. 

Föreningen har, bland andra föreningar, fått en förfrågan om att ge material och 

erfarenheter inför ett bildande av en vänförening för Varnhems kloster.  Vi tänker 

naturligtvis hjälpa till efter bästa förmåga. 



Församlingens vakt/värdschema för Vreta klosters kyrka, där många medlemmar medverkar, 

är nu klart och Britta Olinder har lett en genomgång med berörda. 

Nästa styrelsemöte är den 15 juni. 

 

Medlem 2015 

Denna medlemsinformation går (initialt) ut till dem som betalat medlemsavgift för år 2015. 

Generella påminnelser om medlemsavgiften har funnits med i varje medlemsutskick under 

året. Att hantera eftersläpande medlemsavgifter kräver (onödig) energi av främst vår kassör 

Margareta Risarp, som nu (tillsammans med mig) påmint ett antal personer, direkt, per 

telefon, via mail eller med vanlig post. 

 

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar önska alla medlemmar välkomna till vårens avslutande 

programpunkter innan sommarsäsongen skjuter fart 

Sture (ordf.)  

 

 

 

 


