
Föreningen Klosterliv i Vreta – Medlemsinformation 2017-10-16 
 
Långt lidet frampå hösten kommer här en kort information om aktiviteterna i föreningen. 
 

Våren, sommarens och höstens aktiviteter 
 
VÅRSTÄDNING 
Den 22 april hade vi vårstädning i fattigstugan med fika efteråt.  
 

 
Sommarblommor i Örtagården 

Blommande kryddväxter, Madonnalilja, Balsamblad och Apotekarros 

 
Sommaren och hösten har innehållit guidningar, dels onsdagsguidningar, dels 
dramavandringar samt två föredrag. 
 
GUIDNINGAR 
Årets 9 onsdagsguidningar med Alf, Arne, Inga, Karin och Märta har sammantaget haft 81 
deltagare. 
10 beställda guidningar har haft sammanlagt haft 324 deltagare. En av dessa var en grupp 
om ca 100 bröllopsgäster som guidades av tre guider. Fem guidningar har varit utan 
betalning. 
 
DRAMAVANDRINGAR 
De 12 dramavandringarna ”Starka kvinnor i Vreta” under två helger i maj och under 
Östgötadagarna i september hade totalt 290 deltagare.  
 

FÖREDRAG 
Den 20 september höll Susanne Glöersen och Monika Minnhagen Alvsten ett föredrag med 
bildvisning; ”Jungfru Maria efter reformationen” med ca 20 deltagare. 
 

KLOSTERDAGEN 
Klosterdagen 24 september firades med sedvanlig mässa och efterföljande föredrag; ”Vreta 
klosters textilier i samband med kyrkans restaurering 1917”. F d textilantikvarie Margareta 

Ridderstedt talade om kyrkliga textilier i Vreta Kloster kyrka tiden 1917 – 1970. Ett antal 
medlemmar var tidstypiskt klädda. 
 

Kommande aktiviteter 
 

HÖSTSTÄDNING 
Lördag 28 oktober kl 10.00 är det städdag i Fattigstugan, både ute och inne. Efteråt blir det 
sedvanlig korv och fika. 



TACKFIKA 

Den 8:e november blir det tackfika för medlemmar, som engagerat sig i olika aktiviteter. 
 

TERMINSAVSLUTNING 
Årets sista aktivitet sker onsdag 29 november kl 19.00 med julgröt, smörgås, kaffe och kaka samt 
kort minidrama om julseder. Medverkande är Sigvard Hallendorff och Jorunn Antonsen. 
 

ORDFÖRANDEFRÅGAN 
Arbetet med att lösa frågan om ordförande för föreningen pågår fortfarande. Ett viktigt 
avvägande är frågan om styrelsens fördelning av arbetsuppgifter inom sig. Vi har insett att detta 
arbete kräver noggrannhet och överväganden.  Styrelsen har därför i samråd med en utökad 
valberedning beslutat att i det fortsatta arbetet rikta in sig på ett förslag till nästa årsmöte. 
 

ÖRTAGÅRDEN 
I dagarna har ytterligare en ros planterats. Det är en remonterande Pimpinellros 
som heter Stanwell Perpetual. Den har väldoftande ljusrosa blommor som börjar 
blomma vid midsommar. Är det mild höst kan den blomma ända till jul. 
Pimpinellrosorna är gamla och fanns ofta i klosterträdgårdarna.  

 
 
 

 
Några av de sista blommorna i Örtagården 
Småborre, Cikoria, Mariatistel och Gurkört 

 
Hälsningar från Styrelsen 

 
  



 


