
                                                                              Vreta kloster den 17/6-19 

 

Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

Nu får vi njuta av en skön sommar och ni är välkomna att besöka vår 

örtagård vid Fattigstugan, där nu rosorna börjar blomma. I sommar 

sköter Leif Beling gräsmattan och trimmar runt örtasängarna.   

Humlen har nu kommit igång att växa. Styrelsen sköter i övrigt 

örtagården enligt schema med vattning och rensning. 

                          Ni får inte glömma att 

besöka det nyrestaurerade Klosterhuset. En mycket fin permanent 

utställning i södra delen, där man kan följa kyrkan och församlingen i 

en tidlinje ur olika perspektiv. Föreningen var med vid invigningen 

med två scener från början av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Jorunn skrev manuset. Under Östgötadagarna skall vi ha en liten 

dramatiserad vandring med titeln  ”…….Ja, men männen i Vreta då!”, 

med Helena som ciceron, som skall knyta ihop de olika scenerna från 

olika århundraden. Vi bjuder inte på Östgötabakverket i år utan på 

kaffe och vår egen muffins.                                                                                           

Är det någon, som är hugad att vara med i någon av scenerna. Som ni 

förstår, behöver vi några män, eller har ni någon bekant, som gärna 



 vill vara med i någon av de korta scenerna, så hör av er till Helena 

eller styrelsen. 

                            

 

                                     

Under våren och försommaren har vi haft flera beställda guidningar, 

vilket har varit mycket givande. Nu börjar våra onsdags- och lördags- 

guidningar. Kl.19.00  5st.onsdagar och kl. 10.00 5st.lördagar. Detta 

beror på församlingens Bachmusik i Klosterhuset varannan tisdags-     

kväll, men även på förslag av en av våra guider. 

Vi kommer att tvätta fönstren i Fattigstugan innan Östgötadagarna. 

Nu är taket renoverat och nytt tegel lagt, så nu kommer vi åt fönstren 

igen. Vill någon hjälpa till med det, så kontakta styrelsen!   

 I höst kommer vi att ha en studiecirkel på 5 ggr. Vårt förslag är att 

läsa ur boken ” Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden 

Asketiskt ideal-politisk realitet” av Kristin Parikh. Vi hade den som 

studicirkelbok i slutet av 1990-talet, så det säkert nyttigt att färska 



upp minnet. Har ni andra förslag nu till hösten eller nästkommande 

vår, så hör av er. Styrelsen är öppen för alla förslag. 

I föreningens regi har ett nytt häfte utgivits. Lars Ladell har forskat 

om den gamla Vretabibeln, som vars pergamentblad användes till 

omslag till Gustav Vasas och rikets räkenskapsböcker. Läs om den på 

vår hemsida och köp gärna boken- 50 kr.                                                    

Maja Hagerman har kommit ut med en ny bok” Trådarna i väven. På 

spaning bland minnen och kulturarv i Sverige ”. Ett kapitel heter ” Inte 

ens vikingatiden är längre sig lik.” Hon inspirerades efter ett samtal  

med Märta och Arne, när de berättade för henne om Vretas dopkälla 

och den Stenkilska  familjens  spridning i österled.  

 Ha en skön och god sommar. 

GLAD MIDSOMMAR! 

Önskar  

Styrelsen genom Arne Karlsson ordf. 

 

 


