
 

 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2016-04-09 

 

Hej medlemmar i klosterföreningen! 

Sedan föregående medlemsinformation har vi haft årsmöte där vi såg tillbaka på 2015 och 

blickade fram emot 2016. Mer om detta längre fram i detta brev.  Vi vill att så många som 

möjligt ska finna föreningen verksamhet intressant och därför vilja vara medlemmar. Glöm i 

så fall inte att betala medlemsavgift för 2016 (50kr till bankgiro 743-9847). Det är när detta 

skrivs ett dryg 20-tal (en tredjedel av medlemmarna 2015)  som inte betalat för 2016. Vid 

osäkerhet kan du fråga kassör Margareta Risarp (margareta.risarp@gmail.com, tel. 013-

66722) om du har betalat (glöm inte att ange inbetalare och kontaktuppgifter om dessa är 

nya eller har ändrats). Problemet med sen betalning av medlemsavgift vållar styrelsen 

onödigt arbete.  

 

Kalendarium 

Följande datum finns aktiviteter som omnämnes i denna medlemsinformation med bilagor: 

13 april  Föreningsmöte med tema trädgård (Fattigstugan kl. 19) 

16 april   Städdag (Fattigstugan kl. 10) 

19 april   Föredrag (Ljungsbro bibliotek kl. 18), se bilaga 

20 april  Guidegruppens sista möte  

11 maj  Utflykt till Örberga 

Sommarsäsongen Visningar och dramatiseringar enligt bilaga 

18 september Klosterdag, mer information i senare medlemsutskick 

Hösten  20- årsjubileum 

 

Till detta kommer olika gruppers verksamhet enligt egen planering.  

mailto:margareta.risarp@gmail.com


 

Föreningsmötet den 2 mars 

Föreningsmötet den 2 mars ägnades åt Birgittas kloster i Vadstena, på medeltiden och nu. 

Det var studiegruppen Les Six (De Sex) som berättade från sina studier baserade på boken 

”Systrarnas verksamhet – Undervisning och uppfostran i Vadstena kloster 1384 – 1595” av 

Ruth Rajamaa och studiebesök i dagens kloster i Vadstena. Gruppen berättade bl.a. om 

birgittasystern Elisabeth Hesselblad (1870 – 1957) som i år (5 juni) kommer att 

helgonförklaras av påven Franciskus. Hon blir den första svenska efter Den heliga Birgitta 

som blir helgonförklarad. I det mycket intressanta mötet deltog 17 personer och ”fika” 

ordnades genom föreningen. Inbjudan hade gått ut också till Föreningen Askeby kloster. På 

bilden ovan syns bakom syster Patricia från vänster Kristina Ladell, Susanne Glöersen 

(Föreningen Askeby kloster), Inga Mörk, Birgitta Alinder (sammanhållande i Les Six), Monika 

Minnhagen-Alvsten (Föreningen Askeby kloster) och Agneta Wik. 

 



 

Årsmötet 2016 

Årsmötet den 16 mars ägde rum i Stefansgården med 18 närvarande medlemmar. Det 

inleddes med att Stjärnorps blockflöjtsensemble underhöll med  musik och ett musikquiz. 

Detta var mycket uppskattat. Årsmötesförhandlingarna förlöpte smidigt. Den enda (och lite 

illavarslande) knäckfrågan var att det inte fanns någon efterträdare till Maj Thulin som 

styrelseledamot. Verksamhetsberättelsen och den på årsmötet beslutade 

verksamhetsplanen är bifogade till detta utskick. 

 

Styrelse och andra funktionärer i Föreningen Klosterliv i Vreta 2016 

Föreningens funktionärer är efter årsmötet den 16 mars och det konstituerande 

styrelsemötet den 29 mars enligt följande: 

 

Styrelse 

Ordförande   Sture Lahrin  

Vice ordförande  Arne Karlsson 

Kassör   Margareta Risarp 

Styrelseledamot  Anders Ekström 

Styrelseledamot  Lars Ladell 

Styrelseledamot  Vakant  



Sekreteraruppgiften på möten cirkulerar mellan ledamöterna förutom ordföranden. 

 

Revisorer   Lars Ekenger 

   Jack Karlsson 

Revisorssuppleant  Märta Karlsson 

Firmatecknare (var för sig)  Sture Lahrin 

  Margareta Risarp 

Tecknare av föreningens konton Margareta Risarp 

(var för sig)   Sture Lahrin  

 

Tecknare av hemsida och mail Lars Ladell 

 

Ansvarig för föreningens bibliotek Kristina Ladell 

 

Ansvarig för föreningens arkiv Lars Ladell 

 

Ansvariga för föreningens dräktförråd Elisabeth Land 

   Helena Söderberg 

Ansvarig för föreningens hemsida Lars Ladell 

 

Ansvarig för guideverksamheten Märta Karlsson 

Kontaktperson mot klosternätverk Birgitta Alinder 

Kontaktperson mot Sensus Margareta Risarp 

 

Förvaltare av föreningens nycklar Margareta Risarp 

 

Stugvärd   Vakant 

 

Valberedning   Märta Karlsson  

   Inga Mörk 



 

Aktiviteter inom områdena stuga och trädgård (trädgårdsgruppen) 

Onsdagen den 13 april är det föreningsmöte med tema trädgård (Fattigstugan kl.19). Detta 

är ett vanligt föreningsmöte i den meningen att var och en tar med vad han/hon vill 

äta/dricka i pausen. 

Lördagen den 16 april är det städdag vid Fattigstugan (ute och inne) med början kl.10. 

Föreningen bjuder på ät- och drickbart. 

Leif Beling har åtagit sig att också i år svara för föreningens gräsklippning vilket vi tackar för. 

Vi har gjort en mindre ommöblering i stora salen i Fattigstugan för att underlätta servering 

av olika grupper, t.ex. i samband med dramatiserad vandring. 

 

Utflykt till Örberga 11 maj 

Onsdagen den 11 maj är det våravslutning med en utflykt till Örberga kyrka (nära Vadstena), 

som firar 900 år i år. Vi får en guidning som börjar kl. 19. Vi bjuds på denna och kommer att 

återgälda detta vid ett kommande returbesök. För dem som vill samåka är det samling vid 

Fattigstugan kl. 18. Var och en får ta med ät- och drickbart enligt eget önskemål. Det är Arne 

Karlsson som har ordnat denna utflykt. 

 



Guidning under 2016 

Hittills har tre av de träffar för uppfräschning av guidkunskaper som Märta Karlsson 

organiserat ägt rum. Den fjärde och sista blir onsdagen den 20 april kl. 19. Sammanlagt har 7 

guider deltagit vid något tillfälle. Det finns behov av fler guider. Intresserade kan vända sig 

till Märta. Guidning och intäkter från denna är en bärande del i föreningens verksamhet (se 

planerat program i bifogat blad).  

  

Dramaverksamheten – I slutet av maj och på Östgötadagarna  

Dramagruppen under ledning av Helena Söderberg kommer att framföra sitt program i en 

dramatiserad vandring med rubriken ”Vi möter historiska kvinnor i Vreta kloster” i slutet av 

maj och på Östgötadagarna 3-4 september. Vid samtliga tillfällen kommer vandringarna att 

avslutas med servering i Fattigstugan (se exakta tider i bifogat blad). Kyrkan kommer att 

hållas öppen kl. 12 -16 båda Östgötadagarna genom föreningens försorg. Läs även om 

dräkter i nästa avsnitt. 

 

Dräktgåvor - Dräktutlåning 

Årets dramatiska vandringar ställer krav på komplettering av föreningens historiska dräkter. 

Det var ett önskemål från dräktansvarigas sida att få arbeta med dräkter från de senaste 

århundradena. Detta har underlättats genom en penninggåva av Ingrid Reinicke och 

tyggåvor av Jorunn Antonsen. Föreningen är mycket tacksam mot dessa givare. 

Klosterföreningen har ett gott samarbete med Vreta klosters församling. Ett tillfälle då vi kan 

hjälpa församlingen har uppstått nu då vi lånar ut dräkter från vårt förråd. Det är till 

musikalen ”Daniel – drömtydaren” som framföres av Cantus Vretensis och Young Voices 

lördagen den 16 april kl. 14.30 i Bergs församlingshem. Ta gärna tillfället att se denna och 

då också uppleva vilket brett tids- och användningsspektrum vi kan tillgodose med våra 

dräkter. 



 

20-årsjubileum 

I år är det 20 år sedan den studiecirkel startade som blev upprinnelsen till Föreningen 

Klosterliv i Vreta (föreningen bildades 1998). Detta planerar vi att uppmärksamma. 

Preliminärt har vi tänkt oss det som ett tema på ett onsdagsmöte i höst. Mer information 

följer senare. 

 

Östergötlands bokmässa 

Klosterföreningen har de senaste två åren deltagit i Östergötlands bokmässa. Avsikten med 

detta har primärt inte varit för att vi hoppas på någon större försäljning utan för att synas i 

ett för föreningen lämpligt sammanhang och att informera om föreningen i hopp om att 

väcka intresse för verksamheten och vinna fler medlemmar (ingen sådan effekt observerad). 

Genom att dela utställning och avgift (1900kr) med Föreningen Askeby kloster har den 

ekonomiska förlusten blivit hanterbar.  

En förändring i år är att bokmässan flyttats från september (strax efter bok- och 

biblioteksmässan i Göteborg) till i julhandeln. Bokmässan i år blir därför den 3 december. 

Tyvärr för oss vill vännerna i Askeby göra andra prioriteringar och kan därför inte dela ett 

deltagande med oss. I det läget har styrelsen kommit fram till att det inte är försvarbart att 

föreningen tar hela kostnaden själv och har därför beslutat att även vi avstår i år. 

Östergötlands bokmässa är också en förening och vi är medlem i denna också i år, så 

information kommer vi att få även fortsättningsvis. 



 

Museet i Vreta klosters kyrka 

Gruppen (under Lars Ladell) har efter sitt studierbete tagit fram underlag till planscher om 

de medeltida breven och om den s.k. Vretabibeln. Vi har nu fått tillåtelse att sätta upp dessa 

i museet i Vreta klosters kyrka. De avses vara på plats till turistsäsongen (bra för guider och 

värdar att känna till). 

 

Välkomna till 2016 års verksamhet 

Ni hälsas alla välkomna till årets fortsatta verksamhet. Den ligger på ungefär samma nivå 

som de senaste åren, så vi hoppas att det ska finnas något för alla smaker. Den åldrande 

medlemskåren gör dock att det finns allt färre medlemmar som kan och vill dela på arbetet. 

Detta gör rekryteringen till en huvudfråga för föreningen. Du som just nu inte är så aktiv kan 

med fördel ta del av det utbud som finns eller i övrigt bidraga på något sätt. 

Det är tråkigt att tjata om medlemsavgiften. Medlemsinformation går ut till föreningens 

medlemmar och medlemsavgiften ska enligt stadgarna vara betald senast 31 mars. Den låga 

avgiften har vi inte av ekonomiska skäl utan för att hålla reda vilka som vill vara och är just 

medlemmar. 

 

Sture (ordf.)  


