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Från styrelsen ett varmt tack till alla för 2017 års verksamhet och för allt ni på olika sätt har 

bidragit med under våra olika aktiviteter under det gångna året. 

Nu önskar vi er alla ett 

Gott Nytt År! 

 
Foto: Arne Karlsson 

Hittills är följande planerat att hända under vårterminen 2018: 

Onsdag 17 januari kl. 19.00 träffas vi i Fattigstugan för upptaktsmöte för vårterminen. 

Styrelsens tanke är, att vi skall studera Vreta klosters kyrkby med boken ”Tusen år i Vreta 

klosters kyrkby” som studieunderlag, och träffas förslagsvis 5 gånger. Datum för dessa träffar 

bestäms på upptaktsmötet. 

Onsdag 14 mars kl. 19.00 kallas nu till årsmöte i Fattigstugan.  

Motioner, som skall behandlas på årsmötet, inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före 

årsmötet. 

Detta gäller som kallelse till årsmötet. 



Lördag 21 april kl. 10.00 är ni välkomna till vårstädning i Örtagården.  

Ni är även välkomna att hjälpa till att byta ramarna till våra 3 odlingslådor och att anlägga en 

fjärde. Detta kommer att ske senare under våren. 

Den 1 maj kommer Stiftshistoriska sällskapet att besöka Vreta kloster för ett symposium. 

Föreningens medverkan i detta får vi återkomma till. 

 

Som ni märkt pågår det aktiviteter i kyrkbyn. Ett nytt förråd för vaktmästeriet är under 

uppförande. Klosterhuset skall göras i ordning för bl.a. besöksverksamhet och som tidigare 

stenmuseum. I huset, där toaletterna finns skall ett kök inredas. När detta är färdigt, 

kommer vår förening få fina möjligheter att ta emot folk vid guidningar och andra aktiviteter. 

På kyrkogården skall en askgravlund uppföras. Mer information om detta under 

vårterminen. 

Vi har ett spännande år framför oss med guidningar, dramatiserade vandringar, besök av 

skolklasser m.m. 

Nytt år innebär också att det är dags att betala medlemsavgift. För 2018 är den oförändrad 

50 kr per medlem och ska betalas senast 2018-03-31. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 

743-9847 eller med Swish till 123 219 5030. Glöm inte att ange namn och att betalningen 

avser medlemsavgift. 

 

Varmt välkomna till våra aktiviteter! 

Hälsningar från styrelsen 


