
 

 

 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2015-12-09 
 

Hej medlemmar i klosterföreningen!  

Bilden ovan visar entrén till Fattigstugan prydd av en krans som någon har satt 

upp. Bra initiativ.  

Denna medlemsinformation innehåller referat från de senaste 

föreningshändelserna, en inbjudan till julavslutning (16 december kl. 19), en 

utblick mot verksamhetsåret 2016 (ny medlemsavgift), en quiz med bifogade 

svar (förklaras längre fram i texten) och en önskan om en God Jul och ett Gott 

Nytt År.  

 



 

Föreningsmötet den 4 november  

På detta föreningsmötet visade Arne och Elisabeth Land tillsammans med mig 

bilder från och berättade om cisterciensersymposiet i Bierzwnik i Polen 

(Marienwalde under den tyska tiden). Arne hade som så många andra gånger 

gjort en förberedande bildbearbetning. 

Denna serie av symposier (i princip vart annat år) arrangeras av Forum: 

Zisterzienser an Nord- und Ostsee med Bernhard Buttjer och Heinz-Wilhelm 

Schnieders som de drivande krafterna, denna gång med god hjälp av Barbara 

Stolpiak, Teresa Swiercz, Bernadeta Sturzbecher och Sonia Tomczak (översatte 

från polska till engelska och omvänt) från Bierzwnik (på bilden fr.v.: Daria, i den 

lokala organisationen, Heinz-Wilhelm, Sonia, Bernadeta, prästen i Marianowo, 

Barbara). En nyhet för året var att engelska, och inte tyska, var symposiets 

huvudspråk. De cirka 35 deltagarna kom från Belgien, Nederländerna, Tyskland, 

Polen, Sverige och för första gången Estland. Förutom vi tre kom också Susanne 

och Per Glöersen (Askeby) och Birgitta Hallding (Nydala) från Sverige. 

Vi från Vreta som reste gjorde det på egen bekostnad, men var ju ändå 

representanter för vår förening. Vi fick också berätta om senaste nytt hos oss 

och fick relativt gott om utrymme för detta. Dessa symposier innehåller 

intressanta seminarier och fina utflykter till olika klosterplatser, denna gång 



bl.a. till Marianowo där det hölls en katolsk mässa med deltagande av 

ärkebiskopen av Szczecin. Nästa symposium avses äga rum 2017. 

Föreningsmötet med 12 deltagare avslutades med en quiz baserad på en bok 

om kyrkliga föremål. Den är jämte svaren bifogade som en julnöt för dem som 

inte var på föreningsmötet. 

 

Höststädningen den 7 november  

Lördagen den 7 november var det höststädning i och vid Fattigstugan. Tolv 

föreningsmedlemmar hjälpte till att göra Fattigstugan fin in- och utvändigt 

jämte örtagård och tomt redo för vintern. Som vanligt bjöd föreningen med 

Margareta Risarp och Anders Ekström i spetsen på korv och fika. När vi är flera 

och arbetar under trivsamma former går jobbet fort. 

 



 

Föreningsmötet den 18 november – Stenkilska gravkoret 

Vid detta möte redogjorde Markus Lindberg, Linköpings slotts- och 

domkyrkomuseum och Pär Karlsson, Arkeologerna Statens historiska museer 

(f.d. Riksantikvarieämbetet UV Öst) om resultatet av det arbete avseende 

Stenkilska gravkoret som de utfört i klosterföreningens förstudieprojekt. 

Markus berättade om de arkivstudier han gjort och Pär om sin undersökning 

med markradar och Magnus Stibéus undersökning med metalldetektor. Ett 

utvärderande möte inom förstudiegruppen har kommit fram till att en 

nyöppning av gravkoret förutsätter att gravmonumentet (kenotafen) först 

tillfälligt flyttas. En viktig del är också att lokalisera och åldersbestämma de ben 

som inte är återbegravda i gravkoret utan troligen finns i Lund. Resultatet av 

dessa åldersbestämningar avgör om vi är på rätt väg och om det är meningsfullt 

att gå vidare. Efter mötet har det hänt att Markus fått ett anslag, så han 

kommer att driva detta arbete under vintern. Föreningen bjöd de 2 + 14 

närvarande på fika. 

 



 

Församlingens cancergala i Ljungsbro Folkets park 

Klosterföreningen medverkade vid Vreta klosters församlings cancergala med 

information och försäljning. Maj Thulin och jag klädda i historiska dräkter var 

på plats. Försäljningen, varav 25 % gick till Cancerfonden var inte alltför 

imponerande, men det viktigaste var att vara med och att synas. 

 

 

 



 

Föreningens program för tredjeklassare 

Klosterföreningen medverkar på olika sätt i Vreta klosters församlings 

skolverksamhet. För tredjeklassare svarar föreningen för programmet i sin 

helhet (se även hemsidan www.vretaklosterforening.se). På bilden ovan 

demonstrerar kantor Karin Alinder orgeln med hjälp av en elev (bilden godkänd 

av elev och lärare). På bilden nedan syns Karin Johansson (programansvarig), 

Ursula Söderberg (sjungande ”nunna”), Elisabeth Land (sjungande ”nunna”och 

sammanhållande för sången), Karin Alinder och Maj Thulin (programansvarig). 

På bilden saknas Doris Kleineidam (sjungande ”nunna”) som inte hade 

möjlighet att deltaga vid reportagetillfället. Programmet har givits vid ett antal 

gånger under hösten för tredjeklasser i kommundelens olika skolor. 

 

http://www.vretaklosterforening.se/


Julavslutning onsdagen den 16 december kl. 19 i Fattigstugan 

Föreningens medlemmar inbjudes till julavslutning enligt rubriken. Föreningen 

bjuder på gröt, smörgås och kaffe med tilltugg. Målet är gemytlig samvaro utan 

någon förplanerad programpunkt. 

 

Preliminärt vårprogram 2016 

Styrelsen har gjort en preliminär planering enligt följande: 

10 februari kl. 19 Studiegruppen Medeltidsbrev redovisar sitt arbete 

2 mars kl. 19 Studiegruppen Les Septs berättar om vad man lärt om  

klostersystrarna i Vadstena 

16 mars kl. 19 Årsmöte (definitiv kallelse senare), Valberedningen 

består av Märta Karlsson och Inga Mörk 

13 april kl. 19 Trädgårdsgruppen håller i ett möte om medeltida 

trädgård 

16 april kl. 10 Traditionell vårstädning 

 

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening 

Detta är inte en förening i egentlig mening utan en planeringsgrupp som under 

bibliotekets ledning planerar föredrag och liknande aktiviteter. Jag är med i 

denna grupp som representant för klosterföreningen. Vid ett möte den 7 

december skissade vi på vårens program. Jag återkommer när programmet är 

mer definitivt. Något om Stenkilska gravkoret hoppas vi kunna ordna. 

 

Medlemsavgift för 2016 

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrat 50 kr (bg 743-9847) och ska enligt 

stadgarna vara betald senast 31 mars. Glöm inte att ange namn och att 

meddela ändring av mailadress och andra kontaktuppgifter. 



 

Blandade notiser 

Arne Karlsson har i senaste numret av tidningen LjungsbroNytt skrivit en artikel 

om Vreta klosters kyrkogård. I denna gör han reklam för klosterföreningens 

guidningar 2016. 

Arbetsgruppen för revidering av skriften ”Klosterliv i Vreta” har fullgjort sitt 

arbete och har lämnat ett underlag för tryckning. Det är i skrivande stund oklart 

när denna blir genomförd. 

Olika arbetsgrupper har sin egen planering som inte redovisas här. 

Nästa styrelsemöte är den 13 januari. 

 

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar önska Er alla 

God Jul och Gott Nytt År 
 Sture (ordf.)   


