
Protokoll fört vid styrelsemöte i föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2013-06-10
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Arne Karlsson, Lars Ladell, Anders
Ekström och Karin Johansson

§ 31 Öppnande och dagordning

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

§ 32 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Till mötessekreterare utsågs Karin Johansson och till protokolljusterare Arne Karlsson.

§ 33 Protokoll från 2013-04-23

Protokollet från 2013-04-23 godkändes.

§  34 Ekonomisk rapport

Föreningens ekonomi är god och många guidningar är inbokade.
Balans- och resultatrapport redovisades se bilaga.

§ 35 Rapporter

A. Föreningsmöten har genomförts enligt plan. Kalkbrottsvandring med Arne K genomfördes
med 14 deltagare i busväder. Avslutning med grillning i Fattigstugans trädgård, tack till
Tykessons som var ansvariga.

B. Märta K och Sture L var på Vretaträffen och informerade om föreningens verksamhet.

C. Den 14/5 genomfördes en utflykt till Lid och Nyköping med 12 deltagare. Tack till Birgitta
Davies och Maj Thulin som anordnade utflykten. Bok överlämnades i Lid och ingen
guideavgift behövde betalas.

D. Den 12 och 17 maj har vi haft besök av klosterföreningar från Frankrike och Belgien.
Första guidningarna på franska för Norman Davies och Anna-Maria Lilljebjörn.. Birgitta
Alinder hade ordnat med nunnor i klostret.
Föreningen fick en bok om Fontfroide som tillfördes föreningens bibliotek och en del av ett
avlatsbrev från Herkenrode. eftersom föreningen fått en sådan vid ett tidigare tillfälle fattades
inget beslut om den nya gåvan. från de båda besökande föreningarna mottogs också
penninggåvor(totalt motsvarande 2172 kr) . Kaffe ordnades av Alf, Birgitta R, Birgitta D och
Sture. Tack till alla som medverkat under besöken!



E. Klosterdag genomfördes den 26/5. Föreningen medverkade i högmässan. Alf Karlsson som
Biskop Brask medverkade och manus var författat av Lars Ladell.

F. Les Six har varit på resa till Gudhem och Varnhem. Böcker utväxlades vid besöken och
föreningen fick en Gudhemsros som ska planteras vid Fattigstugan.

G. Birgitta A och Lars L har sett över texttavlorna i museet. 4 st. är ändrade så att de stämmer
överens med nya forskningsrön. Släktträdet ska också ses över.

§ 36 Guideverksamheten

Det har hitintills varit mycket fler bokningar än föregående år. 206 betalande under våren.
Tack till Arne K och Märta K för alla guidningar och inte minst för akutguidningen en fredag
eftermiddag.

§ 37 Stadgegruppen

Anders E är sammankallande. Sture, Maj, Alf, Olle Andersson ingår i gruppen. Första möte
blir i början av hösten.

§ 38 Sensus

A. Alf K är kontaktperson mot Sensus.

B. Föreningen har 6.500 kr hos Sensus att användas till föreläsning e.d.  under hösten.

§ 39 Braskspelet

A-B.4 föreställningar genomfördes, 2 ute och 2 inne. 169 betalande åhörare. Mycket positiv
recension i Corren "Charmigt spel om Brask i Vreta". Spelet gav 4.315 kr i överskott. Se
bilaga.
Tack till alla som ställde upp och gjorde så att spelet gick att genomföra!
Avslutningsfest i församlingshemmet för alla medverkande.
Sture L framför föreningens tack till kyrkorådet för allt som församlingen har ställt upp med.

C. Sture L har ringt runt till alla med  stora roller och stämt av deras möjlighet att medverka i
ytterligare föreställningar. Styrelsen beslutade att spelhelg blir den 4-5-6/10 vilket fungerar
för flertalet av de medverkande och kyrkan är tillgänglig. Genrep den 2/10  föreställningar
den 4/10 kl 19.00, 5/10 och 6/10  kl 16.00. Spelplats: Inne i kyrkan.
Ljudet måste justeras.

§ 40 Kommande program

A. Sensommarutflykt skjuts på framtiden.

B. Under östgötadagarna ska 2 guidningar genomföras på lördagen den 7/9. I år får vi ta ut
avgift för dessa. Alf bakar östgötadagarnas bakverk och kaffeservering ska anordnas i
Fattigstugan. Vem kan hjälpa till?



C. Höstens föreningsmöten kommer att hållas den 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 och
4/12.
 Första mötet blir det tema trädgård och boken "Aplagårdar och klosterliljor" ska användas
som studiebok 3 ggr under hösten och 3 ggr under våren med resa till Vadstena som
avslutning. Anmälan till höstens studiecirkel görs vid starten den 11/9 då boken ska beställas
genom Anders Ekström. Vi använder Sensus-"pengar" till inköp av boken så att deltagarna
behöver förmodligen bara bekosta en liten del själva.
Anders berättar om några växter i trädgården vid varje möte.
Sture kontaktar ansvarig för föreställningen: "Kritiska dagar i biskop Brasks liv" för att boka
den till ett av höstens möten.

D. Askeby klosterförening ska genomföra en klosterdag den 30/9 och önskar samarbeta med
Vreta om programmet. Lars Ladell blir kontaktperson.

§  41 Stug- och trädgårdsfrågor

A.Växterna har kommit igång bra efter vinter. Några växter väntar på utplantering.
Under juli-augusti behövs det hjälp med skötsel. Anders mailar ut behovet till alla
medlemmar. Kryddväxterna i krukorna behöver också skötsel.

B. Tack Alf för mikron som du skänkt till föreningen.

C. Den 2 och 30 juli är det öppet hus i Fattigstugan, från kl 17.00. Guidning kl 19.00 därefter
info om föreningen och kaffe som föreningen står för.

D. Hemsidan bör uppdateras. Info om trädgården kommer.

E. Anders E med hjälp av andra medlemmar som visat intresse ska ombesörja att en portal
reses till trädgården. Start den 13/6.

F. Fattigstugan ska ommålas. Vissa buskar måste beskäras.

§ 42 Stenkilska gravkoret

A-B  Styrelsen beslutar att föreningen ska lämna in en bidragsansökan baserat på
förstudieförslaget. Besked om vi erhåller pengar eller ej kommer i oktober.
I denna står Sture L som huvudsökande med Arne K och Lars L som medsökande.

C. Föreningen har fått förslag på fler fonder att söka medel från men vi väntar med fler
ansökningar till beskedet i oktober har kommit.

§ 43 Skolverksamheten

A. Åk 5 har varit på besök. Arne, Märta, Alf och Sture har medverkat.
När förskolan har varit på besök har Alf och Sture varit engagerade.
Kyrkan ansvara för dess aktiviteter.



B. Åk 3 kommer i september och oktober. Maj T ansvara för dessa aktiviteter.

C. Arne L och Lars L har tagit bilder som ska läggas ut på hemsidan. Kontrollerar att inga
barn syns på bilderna innan de läggs ut. Maj skriver lite om verksamheten och skickar till Lars
L som lägger ut det på hemsidan.

§ 44 Medlemsfrågor

A. Föreningen har 49 medlemmar och 18 gamla som inte har betalat för i år. Karin och Alf
går igenom medlemslistan.

B. Medlemsutskick skickas till betalande medlemmar.
De som ännu ej betalat för i år får  ett påminnelsemail från ordförande Sture om att betala om
de fortfarande är intresserade av att vara medlemmar. Därefter får f.d. medlemmar som ej
betalat inga fler föreningsmail.
De som deltager i Braskspelet får mail angående spelet.

C. Medlemsvärvning har skett vid Braskspelet, kommer att ske vid öppet hus och
östgötadagarna.

§ 45 Informationsfrågor

A. Hemsidans uppdatering sköts av Lars L.

B. Norman Davies kontaktas i höst angående översättning till franska av de
informationsplanscher som finns i kyrkan.

C. Sture skickar ut nästa medlemsutskick med info om höstens aktiviteter.

D. I juninumret av Kyrkbacken kommer det reportage om Braskspelet och info om öppet hus.

E. Östergötlands bokmässa äger rum den 12/10. Tyvärr är alla platser bokade på mässan.
Kanske något att tänka på till nästa år.

F. Sommarguidningarna ska marknadsföras i Corren. Sture ansvarar för detta.
Nya affischer om Braskspelet ska tryckas.
Alf tar med info om guidningarna och Braskspelet till träff om östgötadagarna.
Info om guidningarna och Braskspelet sätts upp på kyrkans anslagstavlor.
Alf k har tidigare marknadsfört guidningarna i radio Östergötland på fredagar. Vem tar över?

G. Braskspelet annonseras i tidningen "På gång".

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 47 Nästa möte

Nästa möte den 26/8 kl 19.00 i Fattigstugan. Maj fikaansvarig.

§ 48 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Tack Anders för gott fika!

Vid protokollet Justeras

Karin Johansson Arne Karlsson Sture Lahrin
Ordförande


