
Anteckningar förda vid föreningsmöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 18/1-17

  14 st. medverkade. Märta Karlsson förde anteckningarna.

1. Mötes-och studieverksamhet: tidigare önskan har funnits om att läsa och
fördjupa sig i kyrkans liv efter reformationen. I år Martin Luthers 500-
årsjubileum. Tidigare har vi läst Martin Berntssons bok: Klostren och
reformationen. Kan läsas på nytt. Boken om Biskop Brask och måltider under
1500-talet. Herman Lindqvist har skrivit om ”De vilda Vasarna.”

2. Guidning och besöksverksamhet; Guidningarna på onsdagarna fortsätter
som tidigare och de förbeställda guidningarna har börjat komma in.

Eftersöktes bilder på hur det har sett ut, när klostret var verksamt. Märta gör
vissa bilder till de, som guidar, att använda vid behov.

Efterfrågades om ev. annat koncept till nästa år. Noteras bör i alla fall att vid
onsdagsguidningarna är den ena ej likt den andra, för det beror på de , som
kommer. De beställda guidningarna är även de anpassade i stor utsträckning till
gruppens sammansättning och intresse.

3. Teater och dramatiseringar. Samma koncept som förra året. Har talat med
Helena Söderberg, om att kunna lägga in Martin Luther och Sigurd Curman,
som statister eller ev. Curmanscen ,som finns sedan tidigare. Helena var positiv
till detta.

Har även preliminärt bokat kyrkan lördag-söndag 13-14 maj, 20-21 maj och 2- 3
september- Östgötadagarna.

4. Klosterdag och Östgötadagarna. Klosterdag kan vara i anslutning till en av
dramatiserade vandringarnas helg i maj och om teatergruppen medverkar, är vi
med på Östgötadagarna första helgen i september.

5. Forskningsverksamhet. Stenskilska gravkoret. Väntar på Markus Lindberg
skelettundersökning. Beroende på resultat så får de sakkunniga ta över.

 Önskemål: georadarundersökning .



6. Trädgårds- och stugverksamhet.  Örtagården: några hade sypunkter på
skyltning. Försök att ordna bild på hela kloster- och centrumområdet ,som kan
finnas vid kyrkan. Häcken skall klippas ordentligt nu i februari- mars.
Trädgårdsgruppen har gjort en dokumentation på alla växter, som finns i
Örtagården. Anslagstavlor vid varje örtasäng och en kortare version i foldern,
som finns i brevlådan. Dessutom finns den stora tavlan om olika krydd-
läkeväxter, som nunnorna använde i klosterköket och krukor med örter hela
sommaren.

Vårstädning 22/4 inne och ute.

7. Biblioteks- och förlagsverksamhet. 2 nya böcker införskaffades förra året. Ev.
kommer det översatta latinbrevet från 1400-talet att kunna bli en bok.

8. Arkivering. Alla protokoll finns arkiverade i papparsform och på senare år
även digitalt.

9. Dräktverksamhet. Finns många fina dräkter. Stor inventering gjordes för ett
par år sedan.

10. Samarbete med församlingen och skolor samt Sensus. Vi medverkar
tillsammans med församlingen vid förskolebarn -2.a klass och 5.e klass. Håller
själva i 3.e klassarnas besök i kyrkan. Fungerade bra förra året, då församlingen
stod för buss till kyrkan för samtliga klasser, som behövde skjuts. Alla 7 klasser
kom.

11. Nätverksamhet. Birgitta Alinder berättade om vår t näversamarbete med
övriga klosterföreningar i Sverige och Europa.

12. Utflykter. Önskemål: 9-20 augusti till Vårfruberga.

13. Information och marknadsföring. Information i form av affischer sätts upp i
närområdet på affischtavlor, biblioteket, caféet och i stan- Domkyrkan,
biblioteket. Evenemang sätts i i Corren under evenemang och Idag. Ev. åter
medverkan i Bokmässan.

 Ev. att få en Facebooksida ., där verksamhet och evenemang läggas ut till
vänner.


