
Verksamhetsplan 2013 för Föreningen Klosterliv i Vreta

Under 2013 planerar Föreningen Klosterliv i Vreta att bibehålla och utveckla
verksamheten inom de områden där föreningen redan är verksam. Dessa är i stort (utan
inbördes ordning):

 Studieverksamhet
 Guidning och besöksverksamhet
 Teater och dramatiseringar
 Klosterdag
 Forskningsverksamhet
 Trädgårdsverksamhet
 Biblioteks- och förlagsverksamhet
 Arkivering
 Dräktverksamhet
 Samarbete med Vreta klosters församling och skolor
 Nätverkssamverkan
 Utflykter
 Information och marknadsföring

Studieverksamhet

En bas i studieverksamheten kommer att vara föreningsmöten på onsdagar i udda veckor
under vår och höst, under våren enligt lagt program och under hösten enligt ett senare
planerat program. Enskilda studiegrupper kan verka utanför dessa program. Exempel på
sådana är Les Six som studerar cistercienserna, trädgårdsgruppen och skrivargruppen.

Guidning och besöksverksamhet

Guidning kommer att ske både av förbeställda grupper och av allmänheten under
tisdagskvällar veckorna 26 – 33 samt den 7 september i samband med Östgötadagarna. I
år planeras inga dramatiserade inslag i föreningens guideverksamhet, men när så kan
arrangeras ska nunnesång ingå. Guidning kan också komma att ingå vid olika besök till
föreningen (jfr. nätverkssamverkan nedan). Styrelsen kommer också att se på möjligheten
att vid Fattigstugan ha någon form av öppet hus för allmänheten.

Teater och dramatiseringar

Det av skrivargruppen framtagna spelet ”Biskop Brask och klostret i Vreta” kommer att
framföras i klosterruinen vid fyra tillfällen (26/5, 31/5, 1/6 och 2/6) som
klosterföreningens bidrag till årets Braskjubileum. Eventuella dramatiseringar under 2014
kommer att beslutas under hösten.



Klosterdag

Den årliga Klosterdagen är den 26 maj. På kvällen, kl 18, är det premiär på spelet
”Biskop Brask och klostret i Vreta”. Klosterdagen i övrigt kommer att planeras
tillsammans med Vreta klosters församling (Brita Olinder och Kristin Stenberg).

Forskningsverksamhet

Den diskussion som pågår med några vetenskapliga institutioner och andra
befattningshavare angående en nyöppning av Stenkilska gravkoret och undersökning av
dess innehåll med moderna metoder beräknas fortsätta. Syftet är att finna någon
vetenskaplig institution som kan driva ett forskningsprojekt. Om detta lyckas kan
klosterföreningen spela en mer passiv roll, exempelvis i en referensgrupp. Framtiden för
denna forskningsaktivitet är mycket osäker. Föreningen ska söka behålla och förstärka
den goda kontakten med olika forskningsinstitutioner.

Andra mindre forskningsaktiviter är främst beroende av initiativ från enskilda
medlemmar.

Trädgårdsverksamhet

Örtagården planeras att utvecklas vidare under ledning av trädgårdsgruppen. En portal
kan komma att byggas i tomtens bortre del sett från Fattigstugan. Löpande underhåll av
Fattigstugans tomt kommer att ske under stugfogdens ledning. Städdagar kommer att
arrangeras.

Biblioteks- och förlagsverksamhet

Biblioteket kommer att utvecklas genom nyförvärv, beslutade av bibliotikarien (med
egen budget) och styrelsen. Böcker från det befintliga förrådet kommer att försäljas i den
utsträckning som är möjlig.

Arkivering

Vid sidan av arkivering av fysiska dokument enligt nuvarande principer kommer även
elektronisk lagring via hemsidan att utföras i den utsträckning det är lämpligt/möjligt.



Dräktverksamhet

Det befintliga dräktförrådet kommer att förvaltas och användas till föreningens
verksamhet och till verksamheter som föreningen stöder eller medverkar i, exempelvis
församlingens aktiviteter för skolelever. Visst behov av dräkttillskott, exempelvis för
Braskspelet, kan uppstå.

Samarbete med Vreta klosters församling och skolor

Verksamhet  för skolor och förskolor, i egen regi eller tillsammans med Vreta klosters
församling, planeras ske i samma utsträckning som under det gångna året.

Generellt är Föreningen Klosterliv i Vreta för sin verksamhet beroende av ett gott
samarbete med Vreta klosters församling och föreningen ser fram emot att denna goda
samarbetsanda ska råda även i fortsättningen.

Nätverkssamarbete

Samverkan med Föreningen Askeby kloster ska sökas för arrangemang då så är möjligt
och till gagn för båda föreningarna.

Klosterliv i Vreta kommer att även 2013 vara medlem i det europeiska förbundet av
cistercienserkloster och också tillsätta en kontaktperson för detta. Två andra
klosterföreningar inom förbundet, Fontfroide från Frankrike och Herkenrode från
Belgien, kommer på besök till Vreta kloster i maj. Ett program för detta har utarbetats.

Medverkan i andra nätverk, exempelvis för Göta kanal, kommunen, och/eller Vreta
kloster Turism beror på förekomst av sådana och styrelsens beslut.

Utflykter

En utflykt till Lids kyrka och Nyköpingshus planeras till 4 maj.  En utflykt i augusti
(eventuellt två dagar) till Ven är på förslag.

Information och marknadsföring

Hemsidan kommer även fortsättningsvis att ha en central uppgift både för intern och
extern information.

Församlingens informationskanal, såsom Kyrkbacken m.fl., kommer att utnyttjas.
Föreningens informationsblad kommer att omarbetas och om så är möjligt spridas av



andra aktörer i förekommande fall, exempel Vreta kloster Turism. Arrangemang såsom
spel och guidningar kommer att införas i På Gång och i Corren (Idag och liknande).

Intern information kommer även att spridas via mail (eller brev i de fall mail saknas).

Medverkan i Kanaldagen (om det arrangeras en sådan) och vid andra tillfällen, såsom
Vretaträffen 25 april är också tänkbara informationstillfällen.

Skrifter såsom Ljungsbronytt ska utbnyttjas då så kan ske till rimlig kostnad.

Medlemmar som är mottagare av inbjudningar av diverse slag uppmanas att på eget
initiativ sprida  dessa till andra medlemmar.


