
Styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta den 29/5-19 kl. 19.00 i 

Fattigstugan. 

Närvarande: Arne Karlsson, Margareta Risarp, Monica Arvidsson, Nils Holger 

Carlsson, Märta Karlsson 

§ 43.  Öppnande och dagordning                                                                

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen 

godkändes . En övrig fråga. 

§ 44.  Val av sekreterare                                                                                                  

Märta Karlsson valdes till sekreterare.                              

§ 46.  Val av justeringsperson                                                                                                     

Margareta Risarp valdes till justeringsperson. 

§ 47.  Föregående protokoll behandlades och lades till handlingarna. 

§ 48.  Ekonomisk rapport och medlemsläge                                                                   

Ekonomisk rapport: Vretabibeln är betald. 2203 kr. senaste räkning från    

Tekniska verken. Guidningarnas betalningar börjar nu inkomma.       Bilaga 1 

Medlemsläget: 66 st. medlemmar i nuläget. Margareta skall påminna ett par 

stycken .                                                                                                           Bilaga 2 

§ 48. Genomförda aktiviteter                                                                                                

A. Klosterhusets invigning i församlingens regi. Minst 300 närvarande. 

Föreningen Klosterliv i Vreta bidrog med två dramatiserade scener med manus 

av Jorunn Antonsen och regi av Helena Söderberg: Scen 1:” Fruntimmer gräva 

kanal?-(von Platens förfäran). ”Scen 2: ” Jordkällare eller stenmuseum- Curman 

är räddare.”. Arne bistod med rekvisita.                                                                                        

B. Vår medverkan i 5.e klassernas medeltids- och klostrets historia. 1 tillfälle i 

stället för 4. Endast Eraskolan kom. Troligen görs konceptet om till nästa år. Att 

göra byggställning för en klass med att få hit material och göra konstruktionen 

tar mycket tid. 

§ 49. Planerade aktiviteter                                                                                                                

A . Östgötadagarna den 7/9- 8/9.  Föreningen kommer även i år att göra en 

dramatiserad vandring under rubriken ”….Ja, men männen i Vreta då.”  med 



scener från olika århundrande. Jorunn skriver manus. Vi bjuder på kaffe och 

muffins, men inte Östgötabakverket. Märta och Monica bakar. Karin Johansson 

och Margareta står för kaffet.   

§ 50.  Trädgård och hus. Taket är nu färdigt och byggställningarna borta.             

A. Städning: Fönstertvätt till Östgötadagarna.                                                                        

B. Sommarskötsel. Leif Beling klipper gräsmattan i sommar också. Trimmar vid 

kanterna. Innan midsommar sköter Arne och Märta rensning och vattning.                               

V26, V27 Märta och Arne. V28,V 29 Monica och Nils Holger. V 30,V31 Maggan    

V32, V 33 Märta och Arne, V34, V 35 Monica och Nils Holger. 

§ 51. Guidningar.  Många beställda guidningar redan. De öppna guidningarna 

sker 5 onsdagar kl. 19.00 och 5 lördagar kl. 10.00.                                                              

Sensus är det studieförbund som vi tillhör. Där har omorganisation skett. 

Margareta har varit på deras fina kansli och träffat vår nya kontaktperson Maija 

Löfgren. Kulturrapport skall ske digitalt via dator och signeras. Sensus kan 

hjälpa till med föredragshållare och marknadsföring. Varje guidning anmäls 

direkt efter till Sensus. 

§ 52. Höstens aktiviteter. Studiecirkel: Förslag: Kvinnoklostren på 

Östgötaslätten under medeltiden. Bok Kristin Parish. 5 ggr. Var fjortonde dag.                  

Årskurs 3. Karin Johansson håller i det. Karin, Margareta och Maj brukar 

medverka liksom Karin Alinder vid orgeln. 

§53. Vretabibeln kommit. Församlingen köpt 10 st. 

§ 54. Informationsfrågor.                                                                                                                 

A. Hemsidan. Lars uppdaterar regelbundet. Guidetider och om de 

dramatiserade vandringarna på Östgötadagarna är nu inlagda, liksom om 

Vretabibeln.                                                                                                                               

B. Medlemsutskick. I början av juni. Innehåll: fönstertvätt inför Östgötadagarna. 

Studiecirkeln i höst. Om medlemmar har andra förslag.  

§ 55. Övriga frågor. Dräkter lånade från Östgötateaterns dräktförråd i 

Norrköping. Hyran, som är t.o.m. Östgötadagarna, är 2025 kr. Föreningens 

försäkring gäller, när kläderna finns hos oss. Får därför ej lånas ut under tiden 

till annan ort.                                                                                                                       

Ett missförstånd av några dräktansvariga, om de, av styrelsen vid styrelsemötet 



den 17/4, till Stjärnorps blockflöjtsensemle och Stella Vocalis  utlovade  

medeltidsdräkter till Klosterhusets invigning den 19/5, gjorde att mail-kontakt 

har skett mellan Karin Alinder och Margareta Risarp. 

§ 56. Nästa styrelsemöte. Tisdagen den 6 augusti kl. 19.00 i fattigstugan. 

Margareta kaffeansvarig. 

 Mötet avslutas och Monica tackades för mycket gott fika. 

 

 

 

Märta Karlsson                     Margareta Risarp                    Arne Karlsson 

Sekreterare                           Justerare                                  Ordförande 

   

 

                                                                                            

                                                                                               


