
Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2014-10-02

Hej medlemmar i klosterföreningen!

Detta utskick är närmast föranlett av planerade programpunkter under oktober och början
av november och har därför ett sparsamt innehåll.

Hänt under september

Östgötadagarna 6-7 september genomfördes enligt plan. Alf Karlsson, utklädd till Svantepolk
Knutsson, gjorde reklam för de dramatiserade vandringarna vid det officiella öppnandet av
dagarna i Vreta kluster. Det gynnsamma vädret bidrog till att de dramatiserade vandringarna
med avslutning i Fattigstugans trädgård och servering blev ett framgångskoncept.

Den 10 september avhölls höstens första föreningsmöte med 12 närvarande. De närvarande
stödde det planerade upplägget med glesare föreningsmöten jämte studiecirklar och andra
specialaktiviteter enligt egen planering utanför föreningsmötena. Även de flesta andra
klosterföreningar arbetar med få allmänna möten. Uppslag till innehåll i dramatiseringar
finns, men det är för närvarande ingen som är redo att vara drivande i en sådan verksamhet
så det är öppet för föreningens medlemmar att ta initiativ.

Föreningen deltog i Östergötlands bokmässa på biblioteket i Linköping den 20 september.
Som förväntat blev vår försäljning inte så imponerande, men vi tjänade ihop till
anmälningsavgiften med råge. Det viktigaste var att synas och vi som var där (Kristina och
Lars Ladell jämte undertecknad) hade trevligt och rekommenderar ett deltagande även nästa
år (åtminstone om mässan äger rum i Linköping, vilket inte är självklart). Bifogad länk leder till
en TV-snutt som i slutet visar bilder från det bord vi delade med Föreningen Askeby kloster:
http://www.corren.se/24corren/?clip=7356858 .

Det planerade besöket den 20 september (med guidning) av Föreningen Vårfruberga kloster
har skjutits upp till ett senare tillfälle p.g.a. för få anmälda.

Den nya studiecirkeln Medeltida brev, under Lars Ladells ledning, påbörjade sin verksamhet
den 24 september med 8 närvarande. Även studiecirkeln Les Septs (De sju) har påbörjat
höstens verksamhet (föreningsblandad grupp under Birgitta Alinders ledning).

Skolprogrammet för kommundelens tredjeklassare har kommit igång under ledning av Maj
Thulin, Inga Mörk och Karin Johansson.



Planerat i oktober

Den 8 oktober är det föreningsmöte med samling i Fattigstugan kl. 19. Arne och Märta
Karlsson berättar om takkronor och andra inventarier i Vreta klosters kyrka.

Den 9 oktober (kl. 17-18) kommer klosterföreningen i Heisterbach, Tyskland till Vreta för att
få en guidning (av Anna-Maria Lilljebjörn  och Anna Christofferson).

Den 23 oktober (torsdag) kl. 18.30 är medlemmarna i vår förening inbjudna till ett föredrag i
Askeby om nätverket för historiska cistercienskloster, se vidare bifogad inbjudan.

Studiecirklar, arbete inom trädgårdsgruppen och skolverksamhet pågår enligt egen
planering.

Planerat i november (första hälften)

Den 8 november kl. 10 är det höststädning i/vid Fattigstugan (inne och ute). Föreningen
bjuder på förtäring. Ta gärna med räfsor och annan utrustning som kan behövas till detta
tillfälle. Det brukar vara trevligt och ju fler som deltar desto fortare går det (brukar röra sig
om ett par timmar).

Den 11 november har styrelsen sitt nästa möte.

Den 12 november arrangerar föreningen en ”tackkväll” i Fattigstugan för dem som deltagit i
yttre verksamheter som guidning, värdskap i kyrkan, sång, dramatisering och skolprogram.
Separat inbjudan kommer att gå ut till berörda.

Övrigt på gång

Styrelsen arbetar på att finna program för tänkta föreningsmöten den 26 november och 10
december (julavslutning), men inget är klart.

Det beslutande medlemsmötet för val av valberedning har skjutits upp till januari. Men för
att göra ett sådant möte meningsfullt krävs villiga kandidater till detta uppdrag (2 personer).

Styrelsen gm Sture (ordf.)


