
Verksamhetsplan 2015 för Föreningen Klosterliv i Vreta

Under 2015 planerar Föreningen Klosterliv i Vreta att söka bibehålla verksamhet inom
samma områden som 2014. Dessa är i stort (utan inbördes ordning):

 Mötes- och studieverksamhet
 Guidning och besöksverksamhet
 Teater och dramatiseringar
 Klosterdag och Östgötadagarna
 Forskningsverksamhet
 Trädgårds- och stugverksamhet
 Biblioteks- och förlagsverksamhet
 Arkivering
 Dräktverksamhet
 Samarbete med Vreta klosters församling och skolor
 Nätverkssamverkan
 Utflykter
 Information och marknadsföring

Denna verksamhetsplan är en beskrivning av vad föreningen vill arbeta med 2015. Det
konkreta beror på möjligheten att bemanna de olika uppdragen/aktiviteterna.

Mötes- och studieverksamhet

Allmänna föreningsmöten kommer att hållas när det finns ett intressant ämne att samlas
omkring. Dessa möten arrangeras så långt möjligt på onsdagskvällar. Fördjupning inom olika
områden, som då bedrivs i enskilda studiecirklar med egen planering, ska uppmuntras.

Guidning och besöksverksamhet

Guidning kommer att utföras både av förbeställda grupper och av allmänheten, de senare på
onsdagskvällar veckorna 26 – 34. Fattigstugan, med eller utan servering, kan också komma
att ingå. Guidning kan också förekomma vid besök till föreningen. Standardavgiften för
guidning är 40 kr (exklusive förtäring), dock lägst 500 kr för grupp, och 20 kr för ungdom upp
till 16 år. Avgiftsfri guidning i föreningens regi beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.



Teater och dramatiseringar

Föreningen siktar på att ha en dramagrupp under året med målet att få fram underlag till
dramatiserade vandringar 2016. Om tidigare material kan användas för något framträdande
2015 är i skrivande stund oklart.

Klosterdagen och Östgötadagarna

Klosterdagen planeras tillsammans med Vreta klosters församling och brukar innehålla
föreningens medverkan i högmässan och någon ytterligare programpunkt inom föreningens
verksamhetsområde. Föreningens ambition är att arrangera en klosterdag även 2015, men i
skrivande stund är inga planer klara.

Föreningen kommer att vara representerad vid de informationsmöten som hålls inför
Östgötadagarna 5-6 september. Föreningens eventuella program och medverkan är i
skrivande stund oklart.

Forskningsverksamhet

Den förstudie avseende Stenkilska gravkoret som Föreningen Klosterliv i Vreta driver med
stöd av Markus Lindberg  (Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum), Östergötlands
Museum och Statens Historiska Museer (f.d. Riksantikvarieämbetet UV Öst) med finansiering
av Berit Wallenbergs Stiftelse ska fullföljas. Förstudieresultatet avses presenteras för
föreningsmedlemmarna vid ett härför sammankallat möte.

Projektets status och möjliga fortsättning kommer att diskuteras av dem som utfört
förstudien och även i den större referensgruppen som klosterföreningen samlade 2012 –
2013. Föreningen kan driva arbete av förstudie- och planeringskaraktär så länge detta är
finansierat med externa medel. Arbete och ansvar utöver detta kommer inte att ske utan att
det först behandlats av ett beslutande medlemsmöte.

Andra forskningsaktiviteterkan kan bedrivas av grupper/cirklar bildade enligt ovan.

Trädgårds- och stugverksamhet

Örtagården planeras att utvecklas vidare under ledning av trädgårdsgruppen. En portal avses
byggas i tomtens bortre del sett från Fattigstugan. Städdagar kommer att arrangeras vår och
höst. Om så är möjligt kommer en ny stugfogde att utses.



Biblioteks- och förlagsverksamhet

Biblioteket kommer att utvecklas genom nyförvärv, beslutade av bibliotekarien (med egen
budget) eller styrelsen. Befintliga skrifter kommer att försäljas.  Arbetet med ett
tryckunderlag till en ny utgåva av skriften ”Klosterliv i Vreta” kommer att drivas vidare.

Föreningen planerar att vara medlem i Föreningen Östergötlands bokmässa även 2015.
Eventuellt deltagande i själva mässan (den 19 september på biblioteket i Linköping) kommer
att beslutas med beaktande av kostnaden. Troligtvis kan denna reduceras genom samverkan
med Föreningen Askeby kloster.

Arkivering

Arkivering av dokument kommer att ske i både elektronisk och fysisk form i samma
utsträckning som tidigare. Arkiverade manuskript från föreningens tidigare
dramaverksamhet har visat sig vara en allt större tillgång.

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 kompletteringar 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 2014. Samarbetet med Sensus vad
gäller studiecirklar och möten kommer att fortsätta.

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. Föreningen Klosterliv i Vreta kommer att även 2015 vara
medlem i Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser och ha en



kontaktperson tillsatt för detta. Föreningen avser också att använda avsatta medel till att
sända en representant till Generalkapitlet i Clairvaux (i år 900 år sedan klostrets grundande).

Medverkan i andra nätverk, exempelvis för Göta kanal, Linköpings kommun och
Vretaklosterbygdens företagarförening (tidigare Vreta  kloster Turism beror) på förekomst av
sådana och styrelsens beslut.

Utflykter

Föreningen och/eller någon specialgrupp kan komma att anordna någon utflykt under året.

Information och marknadsföring

Hemsidan kommer även fortsättningsvis att ha en central uppgift för intern och extern
information. Leverantörens byte av programvara har gjort en större konvertering av
föreningens hemsida nödvändig. Även vissa administrativa förändringar av hemsidan
kommer att göras.

Församlingens informationskanaler, såsom Kyrkbacken kommer att utnyttjas. Föreningens
informationsblad kommer att uppdateras och där så är möjligt spridas av andra aktörer i
förekommande fall, exempelvis turistbyråer och Vreta kloster Turism.  Information om
arrangemang kommer att införas På Gång och i Östgöta Correspondenten (Idag o dyl.).

Föreningen kommer att ha kvar sin affisch på informationstavlorna vid Hemköp och i
Blåsvädret om villkoret för detta är rimligt.

Kommunens satsning på Bergs slussar kommer att följas och föreningen kommer att
medverka efter förmåga.

Skrifter som Ljungsbronytt ska utnyttjas då så kan ske till rimlig kostnad.

Östergötlands bokmässa är en intressant kanal till potentiella medlemmar i
klosterföreningen.

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

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

När så är möjligt ska informationsaktiviteter riktas externt i avsikt att intressera och vinna
nya medlemmar. Medlemssituationen vad gäller bristen på aktiva medlemmar blir alltmer
ett hot föreningens fortsatta verksamhet. Därför ska värvning av nya medlemmar göras då så
är möjligt, inte minst med ”mun till munmetoden” och via specialgrupper som trädgård.


