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Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2015-09-21 

Hej medlemmar i klosterföreningen!  

Den här föreningsinformationen börjar med en sorglig nyhet. Vår medlem Paul 

Reinicke gick bort den 15 september, 90 år gammal. Paul, eller Palle som vi lärt 

känna honom, har ända sedan föreningen bildades varit en hängiven och aktad 

medlem som med kompetens och humor gjort stora insatser i verksamheten. 

Våra tankar går till Ingrid. 

Sedan förra medlemsinformationen kan föreningen se tillbaka på en månad 

med en intensiv verksamhet. Det gäller både genomförda aktiviteter och 

planering av kommande verksamhet. Det närmaste programmet är i kortform 

enligt följande (huvuddelen av programmet har gått ut tidigare till medlemmar 

med tillgång till mail): 

23 september kl.19 i Fattigstugan Clairvaux 2015 (se bilaga som 

också gått till Föreningen Askeby 



kloster). Gemensamt fika 

arrangeras av föreningen. 

29 september Vandring i Berg enligt bilaga 

6 oktober Nästa styrelsemöte 

14 oktober kl. 19 i Fattigstugan Uppföljning av årets guidning och 

liknande aktiviteter (inbjudan till 

berörda följer senare) 

4 november kl. 19 i Fattigstugan Presentation av resultatet från 

förstudien om Stenkilska 

gravkoret. Gemensamt fika 

arrangeras av föreningen. 

7 november kl. 10 Höststädning ute och inne. 

Föreningen bjuder på korv m.m. 

 

På något föreningsmöte framöver kommer föreningens mötes- och 

studieverksamhet att avhandlas. Datum är ej bestämt.  

Till ovanstående kommer eventuell guidning och de aktiviteter och möten som 

olika grupper planerar separat. 

 



  

Klosterhuset/Stenhuset 

Konsthögskolans rapport presenterades som tidigare meddelats i nr 3 av Kyrkbacken, 

www.svenskakyrkan.se/vretakloster. Dessutom hölls ett presentationsmöte för olika organ 

inom församlingen den 18 augusti. Presentatörer var Kerstin Barup från kursledningen och 

Magnus Almung från projektgruppen. Även klosterföreningens medlemmar bjöds in och fem 

av dessa, utöver dem som bjöds in i kraft av andra positioner,  var närvarande. Den fortsatta 

behandlingen sköts av församlingen och vi får avvakta rapportering därifrån. 

 

Stenkilska gravkoret 

Ett möte med de institutioner som genomfört förstudien hölls den 19 augusti. Då 

utvärderades förstudien och det konstaterades att de vid återbegravningen 1921 nergrävda 

kopparkistorna finns under korets golv och att monumentet (kenotafen) måste flyttas innan 

en gravöppning kan ske. Ett annat resultat av förstudien är att några hittills okända gravar 

inte lokaliserats till de delar av gravkoret som inte undersöktes 1919. För att veta att en 

gravöppning är meningsfull bör de ben som inte finns i gravkoret först åldersbestämmas. 

Markus Lindberg  har sökt anslag för att låta söka upp benen (finns sannolikt i Lund) och 

genomföra åldersbestämningen med hjälp av en osteolog.  Detta är förhoppningsvis klart i 

början av 2016.  

I avvaktan på åldersbestämningen definierades en ”skuggplanering” innebärande att Markus 

Lindberg sammanställer en frågeställning inför en eventuell gravöppning, Östergötlands 

Museum förbereder förmedlingsdelen (det pedagogiska och publika), Statens historiska 

http://www.svenskakyrkan.se/vretakloster


museer (SHMM, f.d. Riksantikvarieämbetet UV Öst) tänker igenom den praktiska delen och 

Föreningen Klosterliv i Vreta kontaktar tillståndsgivande instanser och liknande. 

Markus Lindberg, Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och arkeolog Pär Karlsson 

(SHMM) presenterar resultatet av förstudien på ett föreningsmöte den 4 november. 

Hela förstudieprojektet är beskrivet på föreningens hemsida (www.vretaklosterforening.se), 

där det också finns en länk till den artikel i ÖstgötaCorrespondenten som var införd den 29 

augusti. 

 

 

 

Guideverksamheten  

Årets sommarguidningar, inklusive kyrkogårdsvandringar, är nu avslutade. Den guidning som 

kan återstå är beställd(a) gruppguidning(ar). Utfallet av årets guidning kommer att 

presenteras på det möte som arrangeras den 14 oktober (separat inbjudan till berörda 

senare). Förutom guider gäller detta även värdar, medverkande i dramatiserade vandringar, 

skolprogram och liknande verksamhet. Ett inslag vid årets sommarguidningar har varit en 

avslutning i örtagården. Detta har varit populärt och flertalet besökare har stannat kvar på 

detta. 

 

http://www.vretaklosterforening.se/


 

Östgötadagarna 

Östgötadagarna gick av stapeln 5-6 september. Klosterföreningen hade samma dramatiserad 

vandring som förra året under ledning av Alf Karlsson. En skillnad blev det dock. På grund av 

otjänligt väder fick vandringen vid de fyra tillfällena flyttas in i kyrkan förutom den 

avslutande scenen i örtagården som turligt nog kunde äga rum på plats varje gång liksom 

någon annan scen vid något tillfälle. Vid det avslutande fika som ingick bjöds på årets 

östgötabakverk och äppelkaka, bakade av Alf och Barbro. Arrangemanget blev mycket lyckat 

och uppskattat. Totalt 60 betalande vuxna och 5 barn gick med. Vi fick se Fattigstugan full 

med folk, mycket trevligt. 
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Klosterdag 13 september 

Vid Klosterdagen deltog flera föreningsmedlemmar klädda i historiska dräkter i högmässan, 

både i olika uppgifter och i församlingen. Prästen Britta Olinder knöt i sin predikan an till 

Klosterdagen. Efter kyrkkaffet vidtog en dramatiserad vandring med 20-talet besökare. 

Vandringen, som denna gång i sin helhet kunde genomföras utomhus, var något ändrad i 

förhållande till Östgötadagarna. Barnkören Young Voices under ledning av Karin Alinder och 

Stjärnorps blockflöjtsensemble medverkade (så också i högmässan) och det var Elisabeth 

Land som knutit ihop dessa med de sjungande ”nunnorna”. Klosterdagen följdes av 

församlingens informatör Hanna Hummelbo som tog bilder. Jag har fått tillgång till dessa för 

att använda i denna medlemsinformation och i en presentation av Vreta på det symposium i 

Polen 25 – 27 september som arrangeras av Forum: Cistercienser längs Nord- och Östersjön. 

Det är Arne och Elisabeth Land som jämte mig åker dit. På högmässodelen av Klosterdagen 

togs foton av den fotograf som samlar material till presentboken om Vreta klosters 

församling. 
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Skriften Klosterliv i Vreta – Östergötlands bokmässa 

Tryckningen av denna skrift har försenats något så att den inte, som förhoppningen var, kom 

fram till Östergötlands bokmässa som arrangerades på Linköpings stadsbibliotek i helgen. 

Östergötlands bokmässa är dels en förening och dels den mässa som föreningen arrangerar. 

Klosterföreningen är i år både medlem i föreningen och deltagare på mässan. Syftet för vår 

del är inte att tjäna pengar, för det gör vi inte, utan att synas, informera om verksamheten 

och kanske knyta kontakter. Många av mässbesökarna tillhör den kategori som kan tänkas 

vilja bli medlemmar. I likhet med förra året delade vi bord med Föreningen Askeby kloster 

för att reducera kostnaden. På bilden syns vår förenings utställning bemannad av Lars och 

Kristina Ladell jämte Monika Minnhagen Alvsten i Föreningen Askeby kloster. 



 

Generalförsamlingen i Clairvaux 

Anna Maria Lilljebjörn representerade i juni Föreningen Klosterliv i Vreta i det europeiska 

förbundets generalförsamling i Troyes, nära klostret Clairvaux. Anna Maria kommer att 

förmedla erfarenhet och intryck vid föreningsmötet den 23 september (se bilaga). 

 

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening 

Jag har i sommar som klosterföreningens representant deltagit i ett par möten som 

planeringsgruppen för föreläsningsföreningen, under ledning av Cathrine Larsson på 

biblioteket, haft. Vi har talat om att bidraga med ett föredrag om Stenkilska gravkoret i 

februari (när vi nått ”nästa nivå”).  Detta är, vid sidan om själva sakinformationen, ytterligare 



en ansträngning för att nå den kategori människor som kan tänkas vara intresserade av vår 

förening. Föreningens medverkan innebär också att vi får inbjudningar till andra 

arrangemang (se bilaga om ett sådant den 29 september). 

 

Skolprogram 

Föreningens program för tredjeklassare är under uppstart med Maj Thulin, Karin Johansson 

och Elisabeth Land som ledare. 

 

Information och marknadsföring 

Föreningens viktigaste ansikte utåt är hemsidan, www.vretaklosterforening.se. I övrigt 

innehöll medlemsinformationen den 13 augusti en redovisning av detta.  

 

Blandade notiser 

Dramagruppens skrivverksamhet inför nästa säsong är i full gång. 

Församling har målat Fattigstugans fönster utvändigt. Målarutrustningen har stått inne i 

Fattigstugan, men flyttas tillfälligt bort i samband med helgernas aktiviteter. 

Det är viktigt att föreningen har din aktuella mailadress (dvs. den du bevakar). Om inte 

missar du information och det blir en massa trassel när föreningen ska skicka ut något. Det 

är vår kassör Margareta Risarp (margareta.risarp@gmail.com, tel 013-66722) som har hand 

om medlemsregistreringen. Detsamma gäller naturligtvis även postadress och 

telefonnummer. 

http://www.vretaklosterforening.se/
mailto:margareta.risarp@gmail.com
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Tack till alla er som arbetar för föreningen eller stöder den på annat sätt. Vi ses i höstens 

verksamhet där ni alla är välkomna. 

Sture (ordf.)  

 


