
Föreningen Klosterliv i Vreta - medlemsinfo 2014-03-03

Hej medlemmar i klosterföreningen!

Nu har Föreningen Klosterliv i Vreta kommit ett stycke in på vårterminen och vi närmar
oss årsmötet (se mer därom nedan).

Förutom alla olika aktiviteter nämnda nedan har vi naturligtvis vår grundpelare
guidningen. Vi har hittills fått fyra gruppbeställningar. Därtill kommer
sommarguidningarna som i år blir på onsdagskvällar. Skolverksamhet hoppas vi ska bli
av i år också.

Stenkilska gravkoret

Markus Lindberg har fått en det material till arkivstudiedelen. De övriga momenten
(undersökningar med fiberoptik och georadar) avvaktar tills resultatet av dessa studier är
kända

Stadgerevisionen och det extra beslutande föreningsmötet

Vid det extra beslutande föreningsmötet den 26 februari gjordes några smärre ändringar (i
§3, §6, §11 och §13) i förhållande till det i förra utskicket distribuerade stadgeförslaget.
Därefter fattade mötets 13 deltagare enhälligt ett första beslut om att antaga förslaget till
nya stadgar (se vidare om årsmötet).

Årsmötet den 12 mars 2014

Årsmötet 2014 är den 12 mars kl 19 i Fattigstugan (Obs!). Eva Ringborg, antikvarie på
Östergötlands Museum med kyrkoinventarier och restaurering av sådana som specialitet berättar
om sitt arbete, därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på förtäring.

Behandling av stadgeförslaget är upptaget i dagordningen med omedelbar justering av denna
paragraf. Därförfinns två förslag till dagordning i den kallelse som gick ut i förra utskicket.
Alternativ 1 gäller om inga nya stadgar antagits. Om däremot de nya stadgarna antagits föreslås
årsmötet fortsätta enligt dessa, dvs alternativ 2. Förslaget till nya stadgar innehåller en del
ändringar avseende årsmötet, bland annat vad gäller valen. En punkt om beslut om antalet
styrelsemedlemmar har tillkommit. Val av kassör har bytts mot val av en styrelseledamot. Val av
ansvarig(a) för föreningens hemsida och av ansvarig(a) för föreningens guideverksamhet har
tillkommit. Det finns också möjlighet att välja andra funktionärer på årsmötet.

Valberedningen inför årsmötet består av Arne Land (013-65545) och Margareta Bengtsson (013-
60489) och de tar emot synpunkter och förslag inför de olika personvalen.



Bilagor till detta utskick är den ekonomiska redogörelsen för 2013 och styrelsens förslag till
verksamhetsberättelse för 2013 jämte styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.

Det vid det extra beslutande föreningsmötet den 26 februari antagna stadgeförslaget är också
bilagt. På årsmötet kan inga förändringar göras utan förslaget i sin helhet måste antagas (med 2/3
majoritet) eller förkastas (då nuvarande stadgar fortsätter att gälla).

En god idé är att till årsmötet ta med de härför distribuerade handlingarna.

Vårens föreningsmöten

Det prelimära programmet för föreningsmötena våren 2014 ser som följer (kl 19 i
Fattigstugan om inget annat sägs):

15 januari (ägt rum) Stadgediskussion (studiecirkeldelen uppskjuten till 12 februari)

29 januari (ägt rum) Vretas medeltida brev och andra intressanta fynd i svenska arkiv.
Lars Ladell

12 februari (ägt rum) Studiecirkel, ”APLAGÅRDAR och KLOSTERLILJOR” sid 97 –
123 och kap 5

26 februri (ägt rum) Extra beslutande föreningsmöte, Studiecirkel kap 6
12 mars Årsmöte enligt ovan
26 mars Utbildning till munk, från Cistercienserorderns krönika. Les Septs

(f.d. Les Six). Se bifogad inbjudan.
9 april Uppfräschning för guider och värdar inför säsongen 2014. Birgitta

Alinder (diskussion om närmare innehåll pågår). Pernilla Ekh
(013-63658) på församlingsexpeditionen söker just värdar till
Vreta klosters kyrka säsongen 2014.

23 april Kap 7 i boken som förberedelse för studiebesök, vår egen trädgård
7 maj Studiebesök i S:a Birgitta Klostermuseum i Vadstena (prel.

samling vid Fattigstugan kl 18 för samåkning). Kostnad per person
50 kr (den fasta kostnaden på 900 kr har styrelsen beslutat att
föreningen svarar för). Fika planeras ingå.

Dramatisering

Alf Karlsson håller ihop denna verksamhet och har tillsammans med Margareta
Bengtsson och Lars Ekenger börjat arbetet med årets dramatiseringar. Föreslagna
speltillfällen är Klosterdagen och Östgötadagarna 6-7 september (troligen spel båda
dagarna). Vi återkommer med tidpunkter och annan information senare. Hör gärna av dig
till Alf (013-68281) om du är intresserad.



Övrigt planerat

12 april kl 10 Vårstädning. OBS datum ändrat p.g.a. församlingsaktivitet som
berör flera föreningsmedlemmar.

24 augusti Klosterdag. Vi testar att lägga den på sensommaren i.st.f.
försommaren

6-7 september Planerade aktiviteter är öppethållande av kyrkan, dramatiserade
vandringar och ”öppet hus” vid Fattigstugan.

Skriften ”Klosterliv i Vreta”

Förra medlemsutskicket innehöll information om skriften ”Klosterliv i Vreta”. Den grupp
som fått uppdraget att arbeta fram ett nytt och reviderat tryckunderlag är Lars Ladell
(sammankallande), Birgitta Alinder och Arne Karlsson. Detta arbete gör att styrelsens
förslag till budget för 2014 är underbalanserad. Även om en nytryckning troligen inte är
ekonomiskt lönsam ens på lång sikt ser styrelsen ett värde i att kunna tillhandahålla en
skrift av denna typ.

Medlemsavgift 2014

Det nya verksamhetsåret innebär att föreningen vill få in nya medlemsavgifter (50 kr till
bankgiro 743-9847). Glöm inte att ange avsändare. Vi har varje år trassel med
”anonyma” medlemsavgifter. Meddela också eventullt ändrade adresser och e-
postadresser till Alf Karlsson (tel 013-68281, alf68281@telia.com). Det främsta syftet
med medlemsavgiften är att kunna hålla ett medlemsregister så att vi vet vilka vi ska
informera om förenings- och medlemsangelägenheter.

Välkomna till årets fortsatta verksamhet
Sture, ordf.


