
Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2014-11-18

Hej medlemmar i klosterföreningen!

Detta utskick är en resumé av de senaste aktiviteterna inom föreningen, information om
höstens återstående program och en utblick mot nästa år.

Hänt under oktober och hittills i november

Föreningsmötena har inte blivit så regelbundna som vi från början tänkt (vart fjärde vecka)
utan de har styrts av tillgång på innehåll, men vi strävar efter att hålla våra allmänna möten
på onsdagar. Den 8 oktober berättade Arne och Märta Karlsson på plats om takkronor och
andra inventarier i Vreta klosters kyrka. Cirka 14 personer hade samlats. Materialet har
ställts samman i ett dokument som kommer att ingå i en kommande uppdatering av
föreningens guidehandledning (hålls samman av Birgitta Alinder).

Medlemmarna i Föreningen Klosterliv i Vreta var tillsammans med  Föreningen Askeby
Kloster inbjudna till en informationskväll i Askeby kyrka 23 oktober. Då berättade Susanne
Glöersen om symposiet vid firandet av Romakloster 850 år och Birgitta Alinder om de olika
nätverken relaterade till cisterciensiska kloster och klosterplatser (det svenska, det
europeiska och det för Nord- Östersjöområdet).  Bland de cirka 20 deltagarna återfanns ett
fåtal från vår förening.

Den 8 november var det höststädning i/vid Fattigstugan. Arbetet omfattade inre städning,
däribland fönsterputsning och utomhus att tömma hängrännor och göra trädgården klar för
vintern. Turligt nog hade snön som föll någon dag tidigare hunnit försvinna. I arbetet deltog
10 personer och de hade enligt uppgift trevligt som vanligt bl.a. med förtäring på
föreningens bekostnad (själv hade jag inte möjlighet att vara med). En erfarenhet inför
kommande år är att lägga höststädningen något tidigare.

Den 12 november hölls det traditionella s.k. ”tackmötet” för dem som medverkat i
föreningens yttre verksamhet. Förutom medlemmar fanns komminister Britta Olinder från
Svenska kyrkan i Vreta kloster bland de 20 deltagarna som bjöds på kaffe/té och smörgås av
klosterföreningen.

Föreningens guidesamordnare Märta Karlsson berättade om årets värdskap- och
guidesäsong. Dit hörde det besök av ett 50-tal gäster från Heisterbach i Tyskland som ägde
rum 9 oktober. Antalet beställda gruppguidningar har varit betydligt färre än förra året.
Antalet deltagare i de schemalagda sommarguidningarna har varit marginellt fler än förra
året. En förändring i år är att guidningarna flyttats från tisdag kväll till onsdag kväll. Det
förhållande att bakluckeloppis vid kanalen dragit en stor mängd människor till området har



inte haft någon påtaglig inverkan på deltagandet i våra guidningar.  De goda utfallet av de
dramatiserade vandringarna på Klosterdagen och Östgötadagarna har lyft det ekonomiska
resultatet av guidning totalt till ungefär samma nivå som förra året (då vi utöver guidning
hade Braskspelet).

Alf Karlsson gjorde en resumé av de dramatiserade vandringarna. Avslutning i Fattigstugans
trädgård var en positiv erfarenhet som skulle kunna tillämpas också på
sommarguidningarna. Alf Karlsson kan åtminstone i närtid inte driva den dramaverksamhet
som resulterat i arrangemang de senaste tre somrarna. Mötet var enigt i att
klosterföreningens dramaverksamhet är värd att slå vakt om och som resultat av detta
bildades embryot till en grupp som kan driva detta vidare. Du som läser detta och är
intresserad av att ingå i en sådan grupp kan meddela mig så förmedlar jag det. Ett uppslag
till nästa dramainnehåll är ”Starka kvinnor i klostrets/kyrkans historia”.

Maj Thulin gav en målande beskrivning av vad som gjordes vid de guidningar för
tredjeklassare som hon, Karin Johansson och Inga Mörk just avslutat för det här året.
Föreningens skolverksamhet i stort är beskriven på hemsidan, www.vretaklosterforening.se.
Britta Olinder tackade från församlingens sida för det arbete som föreningen och dess
medlemmar utför. Utbytet är ömsesidigt och vi kunde å vår sida tacka kyrkan för de avlagda
konfirmanddräkter vi just fått.

Höstens återstående möten

Onsdagen den 26 november kl 19 (-21) är det föreningsmöte i Fattigstugan då Arne och
Märta Karlsson berättar om donationer och donatorer. Detta är ett ”vanligt möte” då det är
upp till var och en att ta med frukt eller annat till den paus vi brukar ha.

Onsdagen den 10 december kl 19 är det julavslutning hemma hos Arne och Märta Karlsson
(samåkning från Fattigstugan 18.45) som visar sitt gårdsmuseum och bjuder på något att äta
och dricka.  Vägen till Karlssons gård i Hornstäve är: Följ vägen Ljungsbro/Berg – Fornåsa c:a
1,5 km förbi korsningen med RV 34 (”Fornåsakorset”, numera rondell) och sväng vänster
mot ”S Hornstäve” till första gården på höger sida (efter c:a 1 km).

Nästa styrelsemöte är den 15 december.

De pågående studiecirklarna Medeltida brev och Les Septs (de sju) fortsätter enligt egen
planering. Det finns utrymme för fler studiecirklar för hugade.



Stenkilska gravkoret

Pär Karlsson i Riksantikvarieämbetet har färdigställt sin rapport efter undersökningen med
georadar i somras. Tanken har ett tag varit att komplettera denna med en undersökning
med metalldetektor. Vi försöker nu få till stånd en sådan, inom förstudiens ram, eftersom
rapporten lämnar en del frågor obesvarade. Riksantikvarieämbetet ska enligt
överenskommelse svara även för undersökningen med metalldetektor. I samband med
rekvisition av hittills upparbetade medel från Berit Wallenbergs Stiftelse har vi ansökt om att
få överskrida den tidsram vi fått för förstudien. Vi avvaktar nu besked om detta innan vi
verkställer det sista steget. Styrelsen avser att arrangera ett möte för presentation av
förstudien när den är klar i sin helhet.

Klosterhuset

Det stenhus som ligger strax väster om Vreta klosters kyrka, kallas bland flera namn för
”Klosterhuset”, har många gånger och i flera sammanhang varit föremål för
klosterföreningens intresse. Nu pågår en studie av detta inom Kungliga Konsthögskolans kurs
för yrkesverksamma arkitekter och med titeln ”I solitärens skugga”. I kommande nummer av
församlingstidningen Kyrkbacken (nr 4, advents- och julnumret) finns det en artikel som
beskriver detta. De som bor utanför tidningens distributionsområde kan läsa den på
församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/vretakloster.

Försäljning av pilgrimsmärken

En inte oväsentlig inkomskälla för föreningen är vår försäljning. Denna omfattar inte bara
skrifter utan också pilgrimsmärken. Dessa finns i fyra varianter och säljs via församlingen i
kyrkans vapenhus. Vi har i höst levererat 100 pilgrimsmärken à 40 kr. Eftersom föreningen
för flera år sedan inköpt ett större parti utgör vår försäljning nu ett rent netto.

Trädgårdsgruppen

Skötsel av trädgården såsom klippning av gräs har i sommar styrelsen svarat för och
tillsammans med ett par andra medlemmar har örtagården också tagits om hand. Nu har
några medlemmar tillkommit så att vi kan tala om en trädgårdsgrupp som kan skapa en
verksamhet också vintertid. Intresserade av att deltaga i detta kan vända sig till Anders
Ekström.



Föredrag och beslutande medlemsmöte 21 januari

Styrelsen planerar ett föreningsmöte onsdagen den 21 januari 2015 då professor Kjell O
Lejon kommer och håller ett föredrag om ”Cistercienserna och deras etablering i
Skandinavien”, dvs i princip det föredrag han skulle hållit i Romakloster om
omständigheterna velat så. Till detta föredrag planerar vi att också bjuda in våra vänner i
Askeby.

Den avslutande halvtimman av detta föreningsmöte avsätter vi till ett beslutande
medlemsmöte.  Årsmötet 2014 kunde inte utse någon valberedning. För att vi ska kunna
genomföra ett bra årsmöte 2015 behöver vi välja en valberedning inför detta. Planen är att
göra detta på det beslutande medlemsmötet, men då är det en förutsättning att det finns
två medlemmar som är villiga att ingå i en sådan. Tänk därför efter hur viktigt du tycker det
är att föreningen får en styrelse och andra funktionärer även i fortsättningen och lämna
förslag till ledamöter i en valberedning, gärna i förväg (så att styrelsen vet att ett
medlemsmöte blir meningsfullt). Formell kallelse följer i ett senare medlemsutskick (ska
enligt stadgarna distribueras minst fyra veckor före mötet).

Medlemsutvecklingen i föreningen

Två medlemmar har tyvärr gått bort under året, men en liten tillströmning har gjort att
medlemsantalet under året ökat från 59 till 63 (varav 41 kvinnor och 22 män). Det är allas
vårt ansvar att söka intressera fler människor för vår verksamhet, som aktiva eller stödjande.
En bra kanal in i föreningen kan vara någon av våra olika aktiviteter/cirklar/grupper.
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