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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2012-08-22 i Fattigstugan

Närvarande:
Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöterna Arne Karlsson,
Anders Ekström, Maj Thulin och Lars Ladell.

§42 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes med ett par tillägg.

§43 Val av mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Arne Karlsson.

§44 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2012-06-18 godkändes.

§45 Ekonomisk rapport med analys och helårsprognos:
Kassören lämnade resultatrapport. Inkomster under perioden var 16 229 kr,
utgifter 16 228 kr. Föreningen har nu 61 betalande medlemmar. Inkomsten
från guidningarna är i år starkt försämrad men föreningen väntas trots det gå
med nollresultat under året. Bilaga 1

§46 Skrivelser
A. Inbjudan till workshop-serie om utveckling kring Göta kanal. Det i våras

inställda mötet blir nu istället 17 september i Norsholm.
B. Erbjudande från Karin Lindeblad om visning av utgrävningen i Askeby och

inbjudan till Arkeologidagen i Askeby 26 augusti. Föreningen ordnar
samåkning från Fattigstugan kl 13:15 till Askeby.

C. Påminnelse om uppgifter till På Gång. Beslutades att inte införa någon
annons i vinterns utgåva.

D. Inbjudan till symposium i Tyskland, från nätverket ”Forum: Zisterzienser an
Nord- und Ostsee” 12-14 oktober. Två av föreningens medlemmar planerar
att åka. Bilaga 2

E. Nyhetsbrev nr 4 från Visit Linköping.
F. Vänföreningsbesök i Vreta. Birgitta Alinder redogjorde före styrelsemötet

för de besök som planeras av medlemmar från Frankrike och Belgien i maj
2013. Nu i september kommer två personer att besöka Vreta för planering.
Föreningen Klosterliv i Vreta kommer att träffa dessa personer och
eventuellt bjuda på lunch (max två personer från Vreta). Bilaga 3

G. Guidemöte Visit Linköping. Märta Karlsson tillfrågas om att delta i mötet.

§47 Rapporter
A. Styrelsemedlemmars sommarbesök med klosteranknytning. Ordförande

berättade att han besökt ett antal svenska klosterplatser och köpt böcker med
klosterinnehåll. Beslutades att vår förening köper en bok: Visby 1361
invasionen.

B. Andaktsvandring vid helgsmål 21 juli. Det var 21 personer som deltog.
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C. Föreningens uppvaktning av kyrkoherde Sverker Linge 12 augusti. Den nya
boken ”Sites Cisterciens d’Europe” överlämnades.

D. Klostersymposiet i Vårfruberga 18 augusti. Två personer från vår förening
deltog i symposiet.

E. Klosterträdgård. Trädgårdsgruppen har anlagt tre rutor med växter i
Fattigstugans trädgård. Skyltar ska sättas upp med växtnamn. Symbolväxter
ska planteras. En artikel om vår satsning på klosterträdgård är på gång för
vår hemsida.

F. Bokgåva. Kerstin Rydbergh har 2012-08-16 skänkt ett antal böcker till
föreningen. Ordföranden skall sända ett tack till Kerstin Rydbergh.

Bilaga 4

§48 Guidning
A. Årets verksamhet hittills med analys av utfallet. Utfallet är ungefär hälften

mot föregående år. Tisdagsguidningarna har varit ungefär lika välbesökta
medan gruppguidningarna, med buss, har haft betydligt färre besökare. Vi
ska senare under året ta beslut om att eventuellt höja avgiften för guidning
från dagens 30 kr/person. Bilaga 5

B. Planering av möte med årets guider och sångare. Mötet föreslås ske 17
oktober. Vid mötet utbyts erfarenheter från det gångna året.

§49 Återstående program under året
A. Östgötadagarna 1-2 september. Föreningen visar klosterruinen och kyrkan,

endast 1 september, med dramatiserade guidningar kl 12 och 14.
B. Sensommarutflykt. Det tänkta huvudmålet för den tidigare aviserade

"sensommarutflykten" är Lids kyrka i Södermanland (ett par mil norr om
Nyköping). Eftersom kyrkan är under (snart avslutad) restauration vill vi
invänta rätt tillfälle. Utflykten torde bli tidigast i slutet av september.

C. Föreningsmöten. Under hösten föreslås följande program:
12/9   Tema trädgård: Om klosterföreningens satsning på att skapa en
           klosterträdgård
26/9   Studiecirkel Brask: Biskop Hans Brask, hans liv och gärning. Om
           Brasks kontakter med Vreta kloster. Lars Ladell har tagit fram ett

underlag för studiecirkeln, som skall kopieras i 20 ex. och delas ut
den 12 september.

10/10 Studiecirkel Brask
24/10 Inget föreningsmöte – församlingsfest.
7/11   Föredrag av professor Alf Härdelin: Att glädja sig över orden. Om
          munkars och nunnors teologi. Föredraget arrangeras tillsammans med

Föreningen Askeby Kloster.
21/11 Kväll med Les six: En cisterciensisk afton.
5/12   Höstavslutning. Program meddelas senare.

D. Les six. Arbetsgruppen fortsätter studiearbetet under hösten.
E. Aktivitet för 3:e-klassare. Planering pågår för aktivitet under september.

§50 Planering inför Braskjubileet 2013
Jubileumskommittén för Braskjubileet har kallat till ett sammanträde 20
september. Ordföranden och eventuellt en person till deltar från vår förening. Vi
lämnar då information om vår studiecirkel Brask.
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§51 Forskningsprojekt
A. Inventering av stenföremål i Klosterhuset. Frågan bordläggs.
B. Tolkning av text på Mariagravstenen i kyrkan. Paul Reinicke har tagit

kontakt med ett kloster i Österrike som kanske har mer information om
”nunnan Maria”.

C. Kartläggning av samtliga gravsatta i ätten Douglas’ gravkor. Robert Risarp
har tillfrågats om möjligheten att få fram en sådan förteckning.

D. Diskussion om Stenkilska gravkoret. Ordförande har kontaktat Markus
Lindberg om en gravöppning i Stenkilska gravkoret. Ny teknik, bl a DNA,
kan ge intressant information. En diskussion bör också initieras med Marie
Ohlsén på Östergötlands museum.

§52 Informationsfrågor
Frågan bordläggs.

§53 Samtal mellan kyrkoherde Sverker Linge och styrelsen
Kyrkoherde Sverker Linge var närvarande under denna punkt som avsåg
förhoppningar på fortsatt samarbete församlingen – klosterföreningen. Vi förde
också en idédiskussion om klosterområdet. Kyrkoherden skulle vilja omvandla
Klosterhuset till ett besökscentrum. Kanske kan en förstudie genomföras som
underlag för fortsatta diskussioner. Klosterföreningen lovade kyrkoherden
fortsatt samarbete.

§54 Övriga frågor
A. Skötsel av Fattigstugan under stugvärdens sjukdom. Alf Karlsson har klippt

gräs. Även andra medlemmar har hjälpt till under sommaren. Alf tar ett
samtal med Lars Tykesson för att se vilken fortsatt hjälp som behövs.

B. Ommöblering. Det har varit trångt i Fattigstugan under våren. För att få
bättre plats ska vi prova med en annan möblering vid det första mötet 12
september. Styrelsen möts kl 17:30 i Fattigstugan denna dag för att möblera.

§55 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 19 september kl 19:00 i Fattigstugan. Lars är
fikaansvarig.

§56 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stort tack
till Alf för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


