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Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

Ett nytt år 2019 har börjat och vi i styrelsen önskar Er allt gott på det 

nya året. Varmt välkomna att närvara och medverka i vår förenings 

olika aktiviteter under vårterminen. 

Under vårterminen skall vi ha en studiecirkel om Örtagårdens växter. 

Onsdagen den 30 januari kl. 19.00 i Fattigstugan har vi uppstart och 

informationsmöte. Då kommer Märta att berätta om klostrets olika 

odlingar på åkrarna och i deras olika trädgårdar. Hon skall även 

belysa 1100-tals nunnan Hildegard av Bingens betydelse för 

kunskapen om krydd-och läkeväxter.                                                                           

Övriga datum för studiecirkeln är: onsdagar 13 februari, 27 februari, 

då vi har genomgång av de två örtasängarna med krydd- läkeväxter. 

27 mars samtalar vi om rosorna. 

Den 13 mars kl. 19.00 har Föreningen Klosterliv i Vreta sitt årsmöte i 

Fattigstugan. Detta är den formella kallelsen till vårt årsmöte. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 

februari.                                                                                                                            

Samma kväll kommer Susanne Glöersen att tala om symbolväxter, 

som finns i Mariafönstren i Domkyrkan. Även vi har en örtasäng för 

symbolväxter, så Susannes föredrag blir en del i vår studiecirkel.  

Söndagen den 19 maj skall det iordningställda Klosterhuset invigas. 

Ett beredningskök har inretts i den gamla stallbyggnaden, där även 

toaletterna är uppfräschade.                                                                                                                                  

Vår förening kommer att medverka med två scener vid invigningen.                                

Jorunn Antonsen håller nu på att skriva manus till dessa scener om 

Baltzar von Platen och Göta Kanalbolag och om Sigurd Curman. Båda 



mycket viktiga personer för att Klosterhuset fortfarande finns.                               

Allt detta kommer att ge oss nya möjligheter att möta och ta emot 

besökare. Nya former av guidningar kan bli möjliga.                                       

Välkomna att delta i detta arbete; som guide med nytt koncept eller 

på annat sätt göra ett besök i Vreta klosters kyrkby och 

besökscentrum till en fin upplevelse. Till detta behöver vi faktiskt bli 

ännu fler i vår förening! Prata därför med vänner och grannar, om de 

skulle vilja vara med i vår gemenskap. 

Påminner om årsavgiften 50:- för 2019. 

 Styrelsen /genom 

Arne Karlsson   

 

 


