
                                                                 Vreta kloster den 23 /8-19 

 

Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

 

Nu är sommaren snart slut. Hoppas ni har haft en bra och skön 

sommar.                                                                                                               

Jorunn Antonsen avled den 18/7. Hon var vår manusförfattare till 

”Starka kvinnor i Vreta” och hade börjat med manuset till årets 

vandring, när hon blev allvarligt sjuk och inte kunde fullfölja den 

uppgiften.                                                                                                      

Helena Söderberg har nu fått axlat fortsatt manusskrivande.  

                                                                                                                                   

Vreta klosters kyrka, klosterruin och i Klosterhuset har besökts av 

människor från hela världen- Kina, Thailand, Indonesien, USA, Chile, 

Ryssland, Vitryssland och från samtliga europeiska länder och åldern 

har spänts sig från Signe 3 mån. till Eva 98 år. Arienne 2 ½ år från 

Tjeckoslovakien hittade Pandan innanför dörren i kyrkan.                      

Våra inbokade guidningar har varit välbesökta och Alfs förslag om 

guidning kl. 10.00 på lördagar har varit lyckat. Flera större grupper 

har haft inbokade guidningar och i år har det varit flera släkter som 

har velat komma för enskilda guidningar. Eftersom Klosterhuset nu 

finns har vi bundet samman stenmuseets utställning med var 

stenarna har hittats i kyrkan.                                                                        

Vill du bli guide-för vi behöver vara fler-, kontakta vår 

guidesamordnare Märta Karlsson.                                                                          

Vår Örtagård har även den besökts av många och rosor och örter av 

många slag har prunkat där. Humlen har i år satt fart.                                                                                                  



 

Hösten närmar sig med Östgötadagarna 7 - 8/9 med två 

föreställningar kl. 13.00 och 15.00 varje dag. Många medlemmar 

medverkar i den dramatiserade vandringen utanför och i kyrkan ”…. 

Ja, men männen i Vreta då!” och med kringarrangemangen. 

 

                                                                          

 

 

I höst skall vi ha en studiecirkel och vi hade ett förslag ” Om 

kvinnoklostren i Östergötland….” innan sommaren och bad om ev. 

andra alternativ.                                                                                                        



Vi kommer att ha upptaktsmöte onsdagen den 18 september i 

Fattigstugan kl. 19.00, då vi får diskutera kring detta och summera 

östgötadagarna och bestämma dagar för studiecirkeln.  

                                                                                                                                  

De som på något sätt medverkat i dessa dagar och de, som har 

guidat i sommar kommer att träffas i Klosterhuset den 9 oktober kl. 

19.00.  

Väl mött till våra träffar under hösten! 

Önskar 

Styrelsen genom Arne Karlsson ordf. 

 

    


