
 

 

Från kyrkan i Marianowo, Polen 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2015-11-02  

Hej medlemmar i klosterföreningen!  

Denna föreningsinformation är närmast föranledd av en förändring av tidigare 

annonserat program. 

Drygt 15 föreningsmedlemmar följde Paul Reinicke (Palle) till den sista vilan. 

Officiant vid den fina begravningsgudstjänsten var Britta Olinder. Många 

uppskattande ord om Palle fälldes i talen vid Minnesstunden. 

 OBSERVERA i programmet nedan att Presentationen av förstudien om 

Stenkilska gravkoret flyttats från den 4 november till den 18 november p.g.a. 

förhinder för en av de medverkande. I stället har ett par andra programpunkter 

lagts in den 4 november. Det närmaste programmet är i kortform enligt 

följande:  



4 november kl. 19 i Fattigstugan Elisabeth Land, Arne Land och 

Sture Lahrin visar bilder och 

återger några intryck från 

cisterciensersymposiet i Polen i 

september. Kvällen innehåller 

också en quiz baserad på en bok 

om kyrkans föremål (kan vara 

underlag för en studiecirkel). 

Notera att detta är ett vanligt 

föreningsmöte i den meningen 

att det är upp till var och en att ta 

med sig pausförtäring 

7 november kl. 10 Höststädning ute och inne. 

Föreningen bjuder på korv m.m. 

11 november kl. 18.30 Nästa styrelsemöte 

15 november kl. 15 – 20 Föreningen medverkar vid 

Vretaklosters församlings 

cancergala i Ljungsbro Folkets 

Park med bokförsäljning och 

information. Den/de 

medlem(mar) som jämte mig vill 

medverka iklädd någon historisk 

dräkt är välkommen att höra av 

sig. 

18 november kl. 19 Presentation av resultatet från 

förstudien om Stenkilska 

gravkoret. Gemensamt fika 

arrangeras av föreningen. 

 

Till ovanstående kommer eventuell guidning och de aktiviteter och möten som 

olika grupper planerar separat. 



 

Föreningsmötet den 23 september 

Anna Maria Lilljebjörn berättade om årets generalkapitel i det europeiska 

förbundet för cisterciensiska klosterplatser inför ett 20-tal personer, 

medlemmar jämte ordföranden i Östergötlands medeltidsgille. 



 

Mötet för föreningens medverkande i den utåtriktade verksamheten 

Mötet för föreningens medverkande i egen och församlingens utåtriktade 

verksamhet hölls den 14 oktober med 17 närvarande personer, bland dessa 

kyrkoherde Sverker Linge. Den verksamhet som tillhör denna kategori är 

guidning, värdskap i kyrkan, dramatiserade vandringar och 

skol/förskoleverksamhet, ibland med medverkan av sjungande ”nunnor”. 

De olika sammanhållande för respektive område redogjorde för det gångna 

årets verksamhet med utblick mot nästa år. Erfarenheten av att arrangera 

Klosterdagen i september är god, men ingen rekommendation för nästa år 

gjordes. Örtagården är en tillgång vid föreningens olika arrangemang.  

De medverkande tackades både från föreningens sida och genom Sverker Linge 

av församlingen. Sverker berättade också att det tillsatts en grupp som ska 

bearbeta Kungliga Konsthögskolans förslag om Stenhuset/Klosterhuset vidare. 

Det blev också tillfälle att få Sverkers syn på andra frågor av gemensamt 

intresse. 



Föreningen bjöd smörgås med drickbart och rulltårta bakad av Margareta 

Risarp. 

 

Väl mött på kommande aktiviteter. 

Sture (ordf.)  

 


