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Hej medlemmar i klosterföreningen!

Ett år går fort när man har roligt, så nu står vi snart inför 2015 års årsmöte. Kallelse och
dagordning följer i detta utskick. Vi har också efter en mild förvinter fått en period med riktig
vinter som vi förhoppningsvis vill se den.  Jag har roat mig med att i detta utskick ta med
några nytagna vinterbilder för att visa på att kyrkomiljön i Vreta är vacker även vintertid. De
kan ju också tjäna som kontrast till den tid vi vet kommer om några månader då vi har vår
högsäsong.

Föreningsmötet den 21 januari

Vårterminens mötesverksamhet började med ett föreningsmöte den 21 januari. Den första
delen bestod av ett föredrag ”Cisterciensernas historia och etablering i Skandinavien” hållet
av professor Kjell O Lejon, Linköpings Universitet. De 20 närvarande personerna, varav två
från Askeby, fick en genomgång av cistercienserordens historia hållen i en lättsam ton. Det
var en god introduktion för dem som inte hört den smått ”explosiva” utvecklingen av orden
under medeltiden och en god repetition för övriga. Det fanns också tillfälle att köpa några
Lejons böcker.



Efter en frågestund och kaffe med dopp, som föreningen bjöd på, vidtog ett beslutande
medlemsmöte. Det enda ärendet var val av valberedning inför årsmötet 2015, något som
inte lyckades på årsmötet 2014. Arne Land och Inga Mörk valdes vilket vi tacksamt noterar.
Innan den lyckade kvällen avslutades hade vi en stund med allmän information och
diskussion av föreningsangelägenheter.

Stenkilska gravkoret

Den 21 januari var det också en undersökning av Stenkilska gravkoret med metalldetektor.
Den genomfördes av Magnus Stibéus på Statens historiska museer (före årsskiftet
Riksantikvarieämbetet UV Öst). För att inte störa mätningen var vi tvungna att flytta
armaturerna med belysning. I och med detta blev det för mörkt i gravkoret. Vi löste detta
genom att tända ljusen i koret, så det blev en undersökning under levande ljus. Detta var det
sista momentet i den pågående förstudien och när vi fått rapporten kan vi summera och
tillsammans med våra samarbetspartners utvärdera var vi står och vad vi kan göra nu.
Styrelsen avser bland annat att arrangera ett informationsmöte för klosterföreningens
medlemmar.



Föreningsmöte den 25 februari

Den 25 februari kl. 19 är det föreningsmöte i Fattigstugan. Då leder Birgitta Alinder en
diskussion baserad på skriften ”Klostret i Vreta i Östergötland”, en avhandling från 1724 av
Magnus Borænius. På detta möte tillämpar vi den vanliga rutinen att det är upp till var och
en att efter eget önskemål medföra något ätbart till pausen. Birgitta har skickat ut ett mail
med information, men för att säkert alla, även de som inte har tillgång till mail, ska få den
citerar jag informationen här:

Hej Klosterföreningen!

Genom 1700-talsglasögon ska vi titta på vårt kloster nästa föreningsmöte, den 25 februari,
det har styrelsen bestämt. Den förste som skrev Vretaklostrets historia var Magnus
Boraenius, prästson från Vreta (som själv blev präst), och det gjorde han i den akademiska
avhandling han lade fram på Gustavianum i Uppsala den 15 maj 1724. Sitt lärda verk hade
han förstås skrivit på latin, men vår förening lät 2003 Kerstin Bergman översätta
avhandlingen till svenska, så det är inga problem att läsa den.

På svenska heter avhandlingen “Klostret i Vreta i Östergötland”. Jämfört med dagens
avhandlingar är inte detta ett omfattande alster, häftet är på 48 sidor och bara 25 av dem
tas upp av själva avhandlingstexten, därtill ett bihang på 8 sidor som också hör till Boraenius
arbete – det andra är tacktal och artighetskrusiduller, intressanta eftersom de säger mycket
om den tidens attityder och seder.

På styrelsens anmodan kommer jag att stå för genomgången av avhandlingen.
Förutsättningen för att det ska kunna bli en vettig genomgång är att ni som kommer den



kvällen – jag hoppas många – har läst igenom häftet i förväg. Då kan vi ha lite resonemang
om hur författaren såg på klostret för snart 300 år sedan, vi kan också blicka tillbaka på själva
klostertiden lika väl som att titta framåt på tiden efter avhandlingen; mycket har ju kommit
fram om klostret vartefter tiden gått och perspektiv har förändrats. Det är också bra att i
förväg ha känt in sig med det sirliga 1700-talsspråk som Magnus Boraenius använder –
dessutom roligt att läsa det, man blir behagligt förflyttad bakåt i tiden.

Häftet finns att köpa på bokbordet i Vreta klosters kyrkas vapenhus, kostar 40 kr. Ta rätt
häfte på hyllan, det står ett liknande bredvid. Kyrkan brukar vara öppen förmiddagstid på
vardagar plus i samband med gudstjänster och konserter i kyrkan på helgerna, t ex när det är
orgelkonsert på söndag 8 februari kl 18.

Välkomna till Fattigstugan den 25 februari kl 19.00
hälsar
Birgitta Alinder

Kallelse till årsmöte 2015

Härmed kallas till 2015 års årsmöte i Föreningen Klosterliv i Vreta onsdagen den 11 mars kl.
19 i Fattigstugan. Förslag till dagordning medföljer i en bilaga. Mötet inleds med ett föredrag
”Pilgrimsvandring” av Cecilia Svensson. Föreningen bjuder efter detta på förtäring och
därefter följer årsmötesförehandlingarna.  Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 25 februari.  Förslag angående personval kan framföras till valberedningen, Arne
Land och Inga Mörk. Styrelseledamöterna Anders Ekström, Margareta Risarp och Maj Thulin
är valda till årsmötet 2016 medan samtliga övriga styrelseledamöter och funktionärer har
mandat som utgår vid årsmötet 2015.



Guidning under 2015

Föreningens guideansvariga, Märta Karlsson, har skickat ut ett upprop till tidigare guider
inför säsongen 2015. Du som inte ännu svarat ännu tänk gärna till om du kan medverka i
denna så viktiga verksamhet.  Om du inte kan det så svara ändå och underlätta för Märta att
veta vilka planeringsförutsättningar hon har. Skulle det vara så att du inte har guidat förut
men tycker att det låter lockande kan du kontakta Märta så får ni i det enskilda fallet avgöra
hur introduktionen ska gå till.

Dramaverksamheten

I enlighet med vad som sagts tidigare har det bildats en liten grupp som närmast syftar till
att ta fram något dramatiserat till 2016 (sannolikt inte möjligt att åstadkomma något till
2015, ens med tidigare framtaget material).

Helena Söderbergs upprop citeras här:

Hej alla vänner i klosterföreningen!

Lasse E, Lena O och jag är intresserade av att försöka skriva ihop något trevligt, som ska kunna
framföras på ungefär samma sätt som tidigare rundvandringar med möten av historiska personer.
Ämnet ska bli intressanta kvinnor med anknytning till Vreta med omnejd.



Men vi behöver fler som kan inspirera och tipsa om själva upplägget. Hur blir det intressant och helst
lite roligt? Kanske räcker det med en träff en eller två gånger, så att vi kommer på hur vi ska arbeta
med detta.

Hör av dig, helst via mejl, till Helena Söderberg. Och helst ganska snart, så vi kommer igång!

Skriv till hhsoderberg@yahoo.se eller lasse.ekenger@telia.com

Helena

Diverse externa möten

I kväll (den 9 februari) är det ett uppstartsmöte inför turistsäsongen i Bergs Slussar 2015. Jag,
Sture Lahrin, kommer att deltaga i detta.

I morgon (den 10 februari) är det ett första informationsmöte inför Östgötadagarna 2015. Alf
Karlsson kommer att deltaga i detta.

På onsdag (den 11 februari) är det en medlemsträff inom Föreningen Östergötlands
bokmässa. Jag, Sture Lahrin, kommer att deltaga i denna.

Studiecirklar och andra grupper

Planerna för Medeltidsbrev från Vreta, Les Sept och trädgårdsgruppen är utförligt redovisade
i föreningsinformationen den 19 december. De fortsätter sin verksamhet enligt egen planering.
För kontakt se refererat medlemsutskick.



Fattigstugan

Arne Karlsson har i vinter skött och sköter värmeregleringen i Fattigstugan.
Underhållstemperaturen har legat kring 12 grader. När han fått rutin på detta och lärt mer
kommer Arne att formulera en instruktion som gör att även andra kan ta del i detta arbete.

De närmaste veckorna kommer en entreprenör att på församlingens uppdrag restaurera
kyrkogårdsmuren vid Fattigstugan. Jag råkade vara närvarande när en planeringsbesiktning
gjordes. Grävmaskiner och annan utrustning kommer att tas in i Fattigstugans trädgård. Enligt
uppgift ska inte vår örtagård komma till skada. Eftersom muren går igenom Fattigstugans
förråd var vi inne där och tittade på muravsnittet därstädes. Muren i förrådet visade sig vara i
bättre skick så jag kan lugna oroliga föreningsmedlemmar med att det inte vilar något
rivningshot över Fattigstugan.



Klosterhuset

Församlingen, via kyrkoherde Sverker Linge, har lämnat kompletterande information
avseende den studie av Klosterhuset som Kungliga Konsthögskolan driver (se Kyrkbacken nr
4). Jag fick möjlighet att yttra mig över detta innan det sändes. Vi ser med spänning fram
emot den rapport som ska presenteras i vår.



Medlem 2015

För att kvarstå som medlem ska enligt stadgarna medlemsavgiften för 2015 vara betald
senast den 31 mars. Medlemsavgiften är 50 kr och kan sättas in på bankgiro 743-9847 (glöm
inte att ange inbetalare och kontaktuppgifter om dessa är nya eller har ändrats). Vi hoppas
att så många som möjligt finner intresse i något eller några av beskrivna
verksamhetsområden eller ändå vill stödja föreningen med sitt medlemskap. Om ni i
bekantskapskretsen har någon som också kan tänkas vara intresserad är de mycket
välkomna.

Styrelsen har sitt nästa möte den 3 mars och i övrigt vill jag å styrelsens vägnar hälsa alla
välkomna till vårens och 2015 års verksamhet i vår klosterförening.

Sture (ordf.)


