
Verksamhetsplan 2014 för Föreningen Klosterliv i Vreta

Under 2014 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

Ett extra inslag 2014 är behandling av det år 2013 framtagna förslaget till nya stadgar.

Studieverksamhet

Den bas i studieverksamheten som hittills utgjorts av föreningsmöten på onsdagar i udda
veckor kommer att fortsätta under våren enligt lagt program. Inför höstens program kan
en diskussion om föreningens mötesverksamhet komma att tas upp. Enskilda
studiegrupper kan verka utanför dessa program. Exempel på sådana är Les Sept (f.d. Les
Six) som studerar cistercienserna, trädgårdsgruppen och skrivargruppen.

Guidning och besöksverksamhet

Guidning kommer att ske både av förbeställda grupper och av allmänheten under
onsdagskvällar (Obs!) veckorna 26 – 34. På grund av en nedåtgående deltagartrend under
de tidigare tisdagsguidningarna görs en förändring av dag under 2014 (bl.a. för att
undvika konkurrens av ett populärt TV-program). I år planeras inga dramatiserade inslag
i föreningens ordinarie guideverksamhet, men om så kan arrangeras ska ”nunnesång”
övervägas. Guidning kan också komma att ingå vid olika besök till föreningen. Styrelsen
kommer också att se på möjligheten att vid Fattigstugan ha någon form av öppet hus för
allmänheten (jfr nästa avsnitt).



Teater och dramatiseringar

De av skrivargruppen framtagna manuskripten planeras ingå i dramatiserade vandringar.
Möjliga tidpunkter för dessa är på eller i anslutning till Klosterdagen och Östgötadagarna.
Fattigstugan är föreslagen som en station i dessa vandringar.

Verksamhet inom området 2015 kan börja att planeras under 2014.

Klosterdag

Den årliga Klosterdagen är söndagen den 24 augusti. Även i detta fall gör föreningen ett
försök med en annan tidpunkt (tidigare år i maj). Programmet är ännu ej fastställt men
dramatiserad vandring är ett uppslag.

Forskningsverksamhet

Det arbete som pågår med några vetenskapliga institutioner och andra befattningshavare
angående en nyöppning av Stenkilska gravkoret och undersökning av dess innehåll med
moderna metoder planeras fortsätta. Det av Riksantikvarieämbetet UV Öst, Östergötlands
Museum och Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum utarbetade förslag till förstudie
avser föreningen genomföra med stöd av Berit Wallenbergs Stiftelse. Förstudien.
Ytterligare arbete av förstudie- eller planeringskaraktär kan föreningen tänkas fortsätta att
driva så länge det är finansierat med externa medel. Om något ansvar utöver detta skulle
bli aktuellt kommer det först att  behandlas på ett extra beslutande
föreningsmöte/beslutande medlemsmöte (terminologi beroende på vid tillfället gällande
stadgar).

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. En studiegrupp med uppgift att studera möjligheterna till en annan placering
av örtagården kan komma att tillsättas.

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. Ett tryckunderlag till en reviderad utgåva av skriften
”Klosterliv i Vreta” planeras bli framtaget under året.

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.
Ett exempel är utskickad medlemsinformation som ska arkiveras både fysiskt och
elektroniskt.

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
dramatiserade vandringar, 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 2014 vara medlem i det europeiska förbundet av
cistercienserkloster och ha  en kontaktperson tillsatt för detta.

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

Utflykter

Vårterminens föreningsmöten kommer att avslutas med ett besök på S:a Birgitta
Klostermuseum i Vadstena den 7 maj.



Information och marknadsföring

Hemsidan kommer även fortsättningsvis att ha en central uppgift både för intern och
extern information. Nya avsnitt planeras för örtagården, skolverksamheten och
information om pågående aktiviteter rörande Stenkilska gravkoret.

Församlingens informationskanal, såsom Kyrkbacken m.fl., kommer att utnyttjas.
Föreningens informationsblad kommer att uppdaters och om så är möjligt spridas av
andra aktörer i förekommande fall, exempel Vreta kloster Turism. Arrangemang såsom
spel och dramatiseringar kommer att införas i På Gång och i Corren (Idag och liknande).

Föreningens affisch på de informationstavlor som Vreta kloster Turism satt upp i
Blåsvädret och vid Hemköp i Ljungsbro kommer att vara på plats hela 2014.

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

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.

När så är möjligt och lämpligt 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 existens. Därför ska värvning av nya
medlemmar göras då så är möjligt.

Stadgearbete

Det år 2013 framtagna förslaget till reviderade stadgar kommer att behandlas på
beslutande möten under året.


