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Föreningen Klosterliv i Vreta – Medlemsinformation 2016-12-27

Hej alla medlemmar i vår förening!

Det har varit en hösttermin med många bra möten i Klosterföreningen trots att styrelsen är
numerärt försvagad. Vi ser med tillförsikt fram mot en vår med nya möjligheter och möten
om klostret och kyrkan i Vreta. Föreningen har nu firat 20 år och det är tid att fundera på hur
framtiden ska gestalta sig. Berätta gärna, vid möten under våren eller i brev (vanligt eller
elektroniskt) till föreningen, hur ni tycker att vi ska arbeta, och med vad.

Grundskolans åk 3 på besök i Vreta

Alla årskurs 3-or i vår kommundel, Vreta, Berg och Ljungsbro, har besökt Vreta klosters
kyrka och klosterruin under hösten. Det har varit 7 klasser totalt. Dom har fått baskunskap om
kyrkan och hur klostret fungerade på medeltiden. Hela arrangemanget ansvarar Kloster-
föreningen för. Det har varit ett omtyckt besök som underlättats mycket av att Vreta klosters
församling bekostar busstransport till och från kyrkan. Vi i föreningen är mycket tacksamma
för denna bussning. Det är grunden till att samtliga våra 3-or nu kommit till Vreta kloster.

Klosterdag i Vreta klosters kyrka 18 september

Tillsammans med Vreta klosters församling har vi sedan några år tillbaka en Klosterdag på
hösten. Under och efter högmässan vid kyrkkaffet spelade Liunga Pipare medeltida musik.
Många medlemmar i Klosterföreningen var klädda i medeltida kläder. Efter musiken höll Lars
Ladell ett föredrag med titeln ”Livet i Vreta kloster under 1400-talet” med en liten inblick i
hur nunnornas världsbild kunde se ut och om en äventyrlig italiensk besökare. Denne
besökare från påvens Rom skrev år 1462 ett diplom, en form av öppet brev, på latin till
klostret i Vreta. En studiegrupp inom Klosterföreningen har översatt detta diplom.

Snabbkurs under september och oktober – Klosterliv i Vreta

Tre kvällar under hösten har Birgitta Alinder hållit i en snabbkurs om livet i ett cisterciensiskt
nunnekloster som Vreta. Kursen baserades på det häfte med titeln ”Klosterliv i Vreta” som
Klosterföreningen gett ut. Häftet kom i en reviderad upplaga tidigare i år. Deltagare var både
nya och gamla klostervänner, ca 10 personer. En uppskattad snabbkurs.

Föreningsmöte 5 oktober – Guidning i historiska miljöer

En forskare vid Linköpings universitet, David Ludvigsson, höll ett intressant föredrag med
titeln ”Guidning i historiska miljöer”. Föredraget gav många intressanta idéer och uppslag i
vårt arbete att presentera kyrka och klosterruin i olika sammanhang.
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David Ludvigsson i Fattigstugan (Foto: Sture Lahrin).

Höststädning inne och ute vid Fattigstugan 29 oktober

Årets höststädning vid Fattigstugan genomfördes i soligt och skönt höstväder. Vi var 12
personer som räfsade löv, klippte bort torra växtdelar i klosterträdgården, tömde hängrännor
på löv och städade inne. Efter arbetet grillade vi korv och diskuterade trädgårdens skötsel.

Bildkollage från höststädningen (Foto: Anders Ekström).
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Möte med de som deltagit aktivt i föreningsaktiviteter 2 november

Klosterföreningen hade bjudit in alla som under sommaren 2016 varit aktiva och deltagit i
föreningens olika aktiviteter, t.ex. de dramatiserade vandringarna och guidning för turister.
Det kom 30 personer till Fattigstugan som bjöds på lättare förtäring och tackades för sina
insatser. Stämningen var god och vi fick höra många minnen från sommaren.

Föreningsmöte 23 november – Medeltidsmässa i Endre kyrka år 1450

Kvällen ägnades åt att titta på en film, ”Medeltidsmässa i Endre kyrka år 1450”, som visade
hur det kunde ha sett ut i kyrkorna inom Linköpings stift på medeltiden. Det kunde därför lika
gärna ha varit i sockenkyrkan i Vreta. Lars Ladell inledde och beskrev bakgrunden till filmen.
Det var en vacker och välgjord film. Efteråt diskuterade vi, 15 personer, vår upplevelse av den
och jämförde med mässfirandet idag i Vreta kloster. En av deltagarna var prästen och
medlemmen Magnus Fröhler. Han ledde vår diskussion på ett fint sätt. Det fanns mycket att
diskutera och vi var flera som tänkte att det här samtalet måste få fortsätta vid ett annat
tillfälle.

Magnus Fröhler i Fattigstugan (Foto: Sture Lahrin).

Föreningsmöte 14 december – 20 år med Vretaklostrets vänner

I år är det 20 år sedan Vretaklostrets vänner började formera sig till det som blev Föreningen
Klosterliv i Vreta. Det firade vi som en ”Minnenas afton” den 14 december i kombination
med den sedvanliga julavslutningen med risgrynsgröt och skinksmörgås. Vi var 30 personer
som samlades i Fattigstugan, i stort sett ”fullsatt”. Birgitta Alinder höll i programmet med en
snabbexposé över de 20 åren. Ett antal tidigare och nuvarande medlemmar berättade om olika
händelser under sin tid. Bilderna visar dessa presentatörer. Vi fick till och med ett förslag om
vår framtid. En kväll med högt i tak och mycket god stämning.
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20-årsfirande klostervänner äter julmat i Fattigstugan (Foto: Lars Ladell, även nedan).

Birgitta Alinder

Sie von Gegerfelt Kronberg

Olle Andersson

Roland Lindqvist
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Margareta Bengtsson Lena Olsson

Sture Lahrin

Föreningens program våren 2017

Detta är ett preliminärt program och mindre ändringar kan vi bli tvingade att göra. Håll därför
utkik på vår hemsida! www.vretaklosterforening.se Kanske tillkommer det också en punkt på
försommaren.

Onsdag 18 jan Möte för diskussion om vad vi kan och vill göra i föreningen
framöver. Även andra frågor kan dryftas. Fattigstugan kl 19.

Lördag 25 feb Maja Hagerman håller ett föredrag med rubriken ”Vreta kloster
mitt i riksbyggartid”. Föredraget arrangeras av Klosterföreningen
men är öppet för både medlemmar och allmänheten. Maja är en
välkänd författare och föredragshållare. Vreta klosters kyrka kl 15.

Onsdag 1 mars Vi ser på begäran filmen ”Den stora tystnaden” om cartusian-
klostret nära Grenoble. Det handlar om hur munkar lever idag.
Filmen är nära 3 timmar lång och vi ser den under tystnad för att få
den riktiga klosterkänslan. Filmen har tidigare visats i Kloster-
föreningen under oktober 2011. Fattigstugan kl 19.

Onsdag 15 mars Föreningens årsmöte. Inbjudan och mer info senare. Fattigstugan kl 19.

Lördag 22 april Vårstädning vid Fattigstugan. Vi grillar korv. Fattigstugan kl 10.
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Dags att betala medlemsavgiften i Klosterföreningen

Vi är nu vid årsskiftet 63 medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta. Vi vill gärna bli flera.
Då kan vi göra mera tillsammans.

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad 50 kr, som ska betalas till föreningens bankgiro
743-9847. Avgiften ska vara betald senast 31 mars för att inte missa föreningens utskick och
informationsblad. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Men vänta inte till sista
mars, betala gärna nu!

Styrelsen önskar alla våra medlemmar ett Gott Nytt År
Anders, Arne, Lars och Margareta


