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Hej medlemmar i klosterföreningen! 

Nu har vi haft en försommar med flera värmeperioder. Vi har under våren/försommaren haft 

en varierad verksamhet med blandat resultat. Till det positiva hör definitivt våra 

dramatiserade vandringar i maj. Det som är bekymmersamt är den krympande skaran av 

aktiva medlemmar, som bland annat visar sig på våra föreningsmöten och i vår svårighet att 

hålla en föreningsorganisation. Jag återkommer till dessa saker och mycket annat längre 

fram i brevet. Håll till godo! 

 



Örtagård och trädgård 

Föreningsmötet den 13 april hölls i trädgårdsgruppens regi med 13 deltagare. Detta följdes 

av vårstädningen lördagen den 16 april (8 vuxna och 1 barn). Denna gång var det mest fråga 

om att göra trädgården vårfin, inte så mycket arbete gjordes inomhus i Fattigstugan. 

Även i år får vi hjälp av Leif Beling med gräsklippning, vilket vi är tacksamma för. Vattning 

och övrig skötsel under sommaren hanteras av trädgårdsgruppen och styrelsen enligt ett 

uppgjort schema. 

Inför sommarsäsongen har lådan i örtagården fyllts på med uppkopierade häften med 

beskrivning av befintliga växter. 

Under de dramatiserade vandringarna hålls den avslutande scenen i Örtagården och under 

de ordinarie onsdagsguidningarna erbjuds deltagarna att se örtagården. Förra sommaren tog 

flertalet vara på den möjligheten. 

 

Vårutflykten till Örberga kyrka 

Den 11 maj var det våravslutning med en utflykt till Örberga kyrka (utanför Vadstena), som i 

år firar 900 år. Vi fick en trevlig guidning av komminister Per Lindsten. En, förutom kyrkan,  



för oss intressant och aktuell sak att se var det stenmuseum med en eskilstunakista som 

finns i ett stenhus på platsen. Dels finns orginaldelar av eskilstunakistan och dels en färglagd 

replika. Guidningen var gratis, men vi gjorde som ibland annars i liknande situationer, visade 

vår uppskattning genom att överlämna en av föreningens böcker. Dessutom inbjöd vi genom 

Arne Karlsson, som arrangerat utflykten, till en (gratis)guidning i Vreta. Ledsamt nog var det 

bara 7 av klosterföreningens medlemmar som hörsammat inbjudan till denna givande 

utflykt. 

 

Dramatiserade vandringar - Östgötadagarna 

Dramagruppen under ledning av Helena Söderberg framförde vid 8 tillfällen under de två 

sista helgerna i maj de scener med historiska kvinnor i Vreta kloster som Jorunn Antonsen, 

Lars Ekenger och Lena Olsson författat. Vädret var blandat, men alla ”föreställningar” kunde 

genomföras. Publiken uppgick totalt till drygt 150 personer. Uttalanden från dessa pekar på 

att arrangemanget var mycket lyckat. Helena och Elisabeth Land, som svarade för nunnorna 

och deras sång, hade lyckats mobilisera en mängd aktörer, långt från föreningen i flera fall. 

Med så många roller var det naturligtvis flera medverkande som inte kunde vara med varje 

gång. Ensemblens lösning med ersättare och dubbleringar imponerade på mig. Vandringarna 

avslutades i Fattigstugan med kaffe och dopp, bakat av Alf Karlsson. Barbro Karlsson och 

Margareta Risarp bistod med servering. Detta var en mycket populär final på evenemanget.  



En liten ”knorr” i sammanhanget var att de som deltog i Stiftshistoriska sällskapets resa och 

passerade Vreta under en av speldagarna fick ta del av ett ”extranummer” av de sjungande 

”nunnorna”. 

Under Östgötadagarna 3 och 4 september (kl. 13 och kl. 15 båda dagarna) arrangeras 

vandringarna på nytt. Apropå Östgötadagarna har jag lagt ut informationskartor i Vreta 

klosters kyrka och i Fattigstugan. Jag kollar med jämna mellanrum upp att de finns, men 

åtminstone i kyrkan har åtgången varit stor. 

Styrelsen har beslutat att göra något för de medverkande i de dramatiserade vandringarna 

någon gång efter Östgötadagarna. 

 

 



Guidning 

Föreningens guideansvariga, Märta Karlsson, har under våren hållit några 

uppfräschningsmöten för föreningens guider. Även vad gäller guider är ett tillskott önskvärt. 

Märta skickar ut guideinformation till berörda så att dessa kan se det aktuella läget och vilka 

luckor som behöver fyllas i.  

Märta har varit på ett möte arrangerat av Visit Linköping. 

Ett intressant fenomen som inträffat några gånger är att deltagarna i en guidad grupp haft 

en egen sammankomst, t.o.m. årsmöte, i Fattigstugan. 

För ett par år sedan, då jag råkade vara onsdagsguide, var David Ludvigsson från Linköpings 

Universitet en av deltagarna. Han berättade då att han deltog i en grupp som gjorde ett 

arbete under titeln ”Guidning i historiska miljöer”.  Nu är rapporten klar och David, numera 

biträdande professor, presenterar den på ett föreningsmöte den 5 oktober. 

En affisch med sommarens onsdagsguidningar är bifogad. Sätt gärna upp den på lämpliga 

platser. 

 

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening, VKBFF 

Den 19 april höll jag på Ljungsbro bibliotek en presentation i regi av VKBFF av den 

genomförda förstudien om det Stenkilska gravkoret. Det främsta syftet var att lyfta fram 

klosterföreningen. Majoriteten av de 18 personerna i auditoriet var föreningsmedlemmar 

varför målet i hög grad missades. 

Den 20 juni höll programkommittén, där jag är med som klosterföreningens representant, en 

höstplanering. Ingen programpunkt är fastställd ännu, men jag kommer i möjligaste mån att 

sprida informationen när den finns tillgänglig. 

 

Vretaklosterbygdens företagarförening 

Vretaklosterbygdens företagarförening, tidigare Vreta kloster Turism, har haft årsmöte på 

Brunneby musteri där vi fick en mycket intressant guidning. Klosterföreningen är medlem 

och är även i år representerad på informationstavlorna vid Hemköp och vid Blåsvädret. 

Företagarföreningen har även i år tagit fram turistmapparna (1750 ex) med begivenheter i 

området, däribland klosterföreningens sommarprogram. 

Företagsföreningen har även tagit fram en företagskatalog där klosterföreningen är med 

(avgiftsfritt) 



 

Tillskott i kyrkans museum 

Lars Ladell har tagit fram planscher rörande den s.k. Vretabibeln och ett diplom från 1266 

om Svantepolk Knutssons jordgåva när två döttrar inträdde i klostret. Efter godkännande av 

kyrkoherde Sverker Linge sattes dessa upp i det lilla museet i Vreta klosters kyrka. Hela 

nischen fick reorganiseras för att resultatet skulle bli bra. 



 

Skriften Klosterliv i Vreta 

Tryckning av den uppdaterade skriften ”Klosterliv i Vreta” (400 ex) är nu klar. Detta är en 

investering som det tar några år att ”hämta hem”. Genom att vi sålt 100 ex (à 30 kr) till Vreta 

klosters församling blir belastningen på årets resultat inte så stor.  

 

Skolverksamheten 

Ett par av föreningens medlemmar har deltagit i församlingens verksamhet för femåringar 

och femteklassare. Programmet för tredjeklassare, som föreningen själv svarar för, äger rum 

på hösten. Ett problem vid dessa har varit transporten till kyrkan som skolorna har fått svara 

för själva. Inför den kommande hösten har föreningen fått möjlighet att beställa 

busstransport på församlingens bekostnad. 

 

Hemsidan 

Lars Ladell har, med Anders Ekström som bollplank, genomfört en större omarbetning av 

föreningens hemsida. Det huvudsakliga motivet är att anpassa hemsidan till smartphones 

och läsplattor. Åtkomstadressen är som tidigare www.vretaklosterforening.se. 

Innehållsmässigt har de dramatiserade vandringarna lagts in och en del andra 

kompletteringar gjorts. Gå gärna in på hemsidan för att läsa och tycka. 

http://www.vretaklosterforening.se/


Britta Olinder slutar i Vreta kloster - Klosterdagen 

Britta Olinder tillträder en komministertjänst i Johannelund den 22 augusti. Hon har ofta 

varit kontaktperson mot klosterföreningen, både som pastoralt ansvarig för Vreta klosters 

kyrka och som ansvarig för barn och ungdom. Britta avskedspredikar den 4 september. 

Ansvarig för Vreta klosters kyrka kommer att bli Andreas Sneckenberg. Vem som tjänstgör i 

Vreta kloster på Klosterdagen den 18 september återstår att se. 

 

20-årsjubileum 

Tidpunkt och former för att fira att det var 20 år sedan den studiecirkel startade som senare 

gav upphov till Föreningen Klosterliv i Vreta är under diskussion. Idén just nu är en lördag 

under höstens senare del. 

 

Medlemssituationen 

Föreningens överlevnad är en fråga som styrelsen brottas mycket med.  

Föreningen har just nu 60 medlemmar. Vi får acceptera att medlemmar blir äldre och kanske 

flyttar från orten. Problemet är inte antalet medlemmar i sig utan att vi har så få som kan/vill 

delta i våra aktiviteter och att åta sig uppgifter i föreningen. Ett uppslag för att fånga upp er 

medlemmars intresse och åsikter är  en enkät i höst. 



I kommande nummer av Kyrkbacken (med distribution 20 augusti) har vi med en artikel där 

föreningens olika verksamhetsområden presenteras. I denna finns en inbjudan till ett 

”snabbspår” in i verksamheten för dem som kan tänkas vara intresserade. Det är en kurs om 

tre kvällar (28/9, 12/10 och 26/10) baserad på den uppdaterader skriften Klosterliv i Vreta 

(kursledare Birgitta Alinder). Även en idé om en studiecirkel om klosterdiplom tas upp (Lars 

Ladell). 

Vi tror att det är lättast att hitta nya människor till verksamheten genom något 

specialintresse exempelvis drama och trädgård. Det är allas vårt ansvar att jobba med detta. 

Ett tankegång styrelsen har är att försöka få till stånd föredrag av allmänt intresse och göra 

dessa öppna. 

Årets valberedning består av Märta Karlsson (013-392295) och Inga Mörk (013-60873). Hjälp 

gärna dem om du tycker att det är bra med en förening av klosterföreningens typ. 

 

Inför höstens program 

Några av höstens planerade programpunkter är nämnda ovan. En mer komplett 

sammanställning följer under sensommaren. Till dess önskar vi våra guider lycka till och 

önskar alla Er medlemmar en skön sommar. 

Styrelsen 

gm Sture (ordf.) 

 

 


