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Föreningen Klosterliv i Vreta – Medlemsinformation 2016-09-27

Hej alla medlemmar i vår förening!

Efter en lång och skön sommar med mycket värme och lite regn har vi nu kommit till höstens
början med sina fantastiska färger i naturen.

Höstbild från Vreta klosterruin (Foto Arne Karlsson).

Nytt om styrelsen

Av medicinska skäl har vår ordförande Sture Lahrin tvingats lämna sitt uppdrag som
ordförande i föreningen och som ledamot i styrelsen. Det skedde den 10 september 2016.
Kvar i styrelsen är nu Anders Ekström, Arne Karlsson, Lars Ladell och Margareta Risarp. Vi
var redan från årsmötet en person kort och alltså nu två personer mindre än avsett. Efter ett
kort möte den 19 september beslutade vi i styrelsen att arbeta kollektivt: Vi har ingen utsedd
ordförande och ingen utsedd sekreterare under tiden fram till nästa årsmöte. Margareta
fortsätter att vara kassör. Det innebär en del svårigheter men styrelsen är fast besluten att
jobba vidare efter allra bästa förmåga.

Många, de flesta, i föreningen såg fram mot nästa medlemsutskick som Sture Lahrin skrev. Vi
saknar hans förmåga att berätta om föreningens aktiviteter. Vi hoppas ni har överseende med
det betydligt magrare blad som vi skapar. Kanske blir vi bättre efter hand.
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Om ni vill kontakta någon ansvarig i föreningen, ta då direktkontakt med någon av oss fyra
eller skriv e-post till info@vretaklosterforening.se .

Guideverksamheten under sommarsäsongen

Klosterföreningens samordnare av guideverksamheten Märta Karlsson har sammanställt
statistik från sommarens aktiviteter. Hon meddelar att församlingens unga guider under tiden
27 juni till 12 augusti 2016, vardagar 09:30 – 18:00, tagit emot 3650 besökande i Vreta
klosters kyrka. Av dessa har 187 besökare blivit guidade på ett eller annat sätt.

Under lördagar och söndagar från 5 maj till 28 augusti har frivilliga värdar, i huvudsak
medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta, hållit Vreta klosters kyrka öppen för besökare.
Det har varit 16 värdar som tillsammans tagit emot 2521 besökare och hjälpt dem tillrätta.

Många besökare är unga, familjer med barn med sina specifika intressen och många är mycket
kunniga och intresserade av vår kyrkas historia. I år har det varit många ”pokémon go”-
besökare på kyrkogården och i vapenhuset.

Klosterföreningens dramatiserade vandringar med rubriken ”Starka kvinnor i Vreta” har
spelats 12 gånger under sommarsäsongen med 240 betalande. Spelet har uppskattats mycket
av publiken. Alla vandringar avslutades med fika i örtagården vid Fattigstugan.

Bild från Dramatiserad vandring 2016-05-28 (Foto Arne Land).

Under sommaren har det också arrangerats 2 kyrkogårdsvandringar vid Vreta kloster.
Olyckliga omständigheter, ösregn och fel information i Corren, gjorde att bara 7 betalande
deltog. Nästa år fungerar det säkert bättre!

Föreningens traditionella onsdagsguidningar, med start kl 19 vid kyrkporten, har i år lockat 80
betalande deltagare vid 10 guidetillfällen. Guidningarna avslutades vid Fattigstugans örtagård.
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Bild från Dramatiserad vandring 2016-05-28 (Foto Arne Land).

Förbeställda guidningar, större grupper, har fått professionell guidning i Vreta klosters kyrka
och i klosterruinen av föreningens guider vid 12 tillfällen med totalt 238 betalande deltagare.
Vid ett tillfälle skedde guidningen på tyska. Flera av grupperna hade beställt fika. Ytterligare
en gruppguidning återstår innan säsongen är över.

Klosterväxterna vid Fattigstugan

Från Fattigstugans örtagård:
Fröställning Vinruta (mars) – Vår i örtagården (maj) –Syrénbusken i blom (juni)
Bolmört på besök (juni) - Madonnalilja (juli) – En sommarbild (juli)
Höst i örtagården (sep) - Sista Cikoriablomman (sep) – Fröställning Mariatistel (sep).
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Föreningens skolverksamhet i höst

Varje år erbjuder vår förening alla i årskurs 3 i grundskolan i Vreta kloster och Ljungsbro att
komma till Vreta klosters kyrka. Vi kan glädjas åt att alla fem skolorna har tackat ja. Under
två timmar i höst får eleverna vara med om en upplevelsevandring i kyrkan och får lite mera
kunskap om den och livet i klostret.

Föreningens program hösten 2016

Höstens mötesprogram börjar ta form. Håll utkik på vår hemsida www.vretaklosterforening.se
om det skulle bli ändringar! Alla dessa möten börjar kl 19 i Fattigstugan, om inget annat
anges. Vi hoppas att många medlemmar kommer till våra arrangemang!

sön 18 sep:
Klosterdag i Vreta klosters kyrka. Högmässa kl 11:00. Musik av Liunga Pipare. Kyrkkaffe.
Föredrag kl 13:00 av Lars Ladell med rubriken ”Livet i Vreta kloster under 1400-talet”. Vilka
var nunnorna, hur såg deras världsbild ut, och om en äventyrlig italiensk besökare.

ons 5 okt:
Föredrag av David Ludvigsson, Linköpings universitet, med rubriken ”Guidning i historiska
miljöer”.

lör 29 okt:
Höststädning inne och ute vid Fattigstugan. Tag gärna med lövräfsa. Föreningen bjuder på
grillkorv och fika. OBS Vi börjar kl 10:00 OBS.

ons 2 nov:
Möte för alla som deltagit aktivt i föreningens aktiviteter. Det kan ha varit i de dramatiserade
vandringarna eller som guide för turister. Klosterföreningen bjuder på lätt förtäring. Inbjudan
kommer att skickas ut.

ons 23 nov:
Kvällen ägnas åt att titta på en videoinspelning med titeln “Medeltidsmässa i Endre kyrka år
1450”. Den är ca 60 minuter lång. Efter filmen diskuterar vi vår upplevelse av den och kan
göra jämförelser med mässfirandet idag i Vreta kloster. Nästa år firar vi Martin Luther och
reformationen 500 år. Detta kan ses som ett inslag i detta firande.

ons 14 dec:
20 år med Vretaklostrets vänner. Föreningen Klosterliv i Vreta har sin upprinnelse i en
studiecirkel som startade hösten 1996, för 20 år sedan. Föreningen bildades ett par år senare.
Kvällen ska blicka tillbaka och se hur det började och vad vi åstadkommit. Föreningen bjuder
på julgröt, smörgås och fika.
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Utsikt från kyrktornet i Vreta kloster mot kloster-
föreningens Fattigstuga (Foto Arne Karlsson).

Hälsningar från styrelsen
Anders, Arne, Lars och Margareta


