
Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

Ute är det en grådisig mörk dag i mitten av december. Då är det skönt 

att tänka tillbaka och minnas alla fina och varma aktiviteter, som vi 

har haft under 2018.                                                                                                         

Under vårterminen studerade vi vid 5 tillfällen Vreta klosters kyrkby 

med boken ” Tusen år i Vreta klosters kyrkby”, som studieunderlag. 

Under höstterminen studerade vi ”Gravarna i kyrkan” vid tre tillfällen 

med Robert Risarp som sakkunnig. Många deltog i båda studie-           

cirklarna.          

                                                                                                                        
Under två helger i juni och på Östgötadagarna genomfördes drama-

tiserade vandringar ” Starka kvinnor i Vreta” med god tillslutning. 

Som vanligt har onsdagsguidningarna med rubriken ”Vad finns 

innanför Vreta klosters väggar och murar” genomförts liksom våra 

besök av 3.e klasserna i Vreta kloster.                                                            

Örtagården har vårdats och visats upp för besökare. Tackfest för de 

aktiva i de dramatiserade vandringarna och julavslutning med 

grötfest har genomförts. 

  



  Ett stort och varmt tack till Er alla, som på olika sätt har gjort allt 

detta möjligt att genomföra. Nu ser vi framåt på det nya året 2019. Vi 

är 79 medlemmar i vår förening, vilket är en ökning jämfört med 

tidigare år. Men vi behöver flera, som är villiga att delta aktivt i vår 

verksamhet. Vi har ett spännande år framför oss. Den 19 maj skall 

Klosterhuset invigas efter en omfattande restaurering. Det kommer 

att ge nya möjligheter att ta emot besökare-turister, som kommer till 

vår fina kyrkby- ett mycket sevärt besökscentrum.                                                                                     

Under vårterminen skall vi studera örtagårdens växter, utifrån vad 

nunnorna odlade. Tre tillfällen är planerade och vid årsmötet 

onsdagen den 13 mars kommer Susanne Glöersen att tala om 

symbolväxter, som finns i Mariafönstren i Domkyrkan.                                                   

Varmt välkomna till våra aktiviteter.                                                                          

Nytt år innebär också att det är dags att betala medlemsavgiften. 

Den är oförändrad 50 kr per medlem och skall betalas senast 19-03-

31. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 743-9847 eller med Swish  

123 219 5030.Glöm inte att ange namn och att betalningen  avser 

medlemsavgiften. 

Till Er Alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 Styrelsen/ genom Arne          

                                                                                


