
                                                                      Vreta kloster 16 mars 2020 

 

Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

Nu har våren kommit. Det börjar blomma i vår Örtagård och vi har 

hört lärkorna drilla. 

Förra veckan hade vi årsmöte. Kvällen började med att vår 

kyrkoherde Emil Stenhammar berättade om sin prästsläkt på ett 

fascinerande sätt och visade bilder och böcker. 

Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen: Arne Karlsson, ordförande, 

Margareta Risarp, Maj Thulin, Monica Arvidsson, Märta Karlsson och 

Nils Holger Carlsson. 

Vi har ett möte kvar i vår studiecirkel, då vi kommer att vara i kyrkan, 

för att på plats se på olika områden, som vi behandlat under vår 

studiecirkel. Vi ses vid Fattigstugan.  Vi har full förståelse om någon 

uteblir på grund av rådande omständigheter med coronaviruset. 

Lördagen den 4 april kl. 10.00 har vi städdag vid Fattigstugan- 

Örtagården. Vi bjuds på korv med bröd, kaffe och kaka. 

Vi kommer att vara med på Östgötadagarna den 5 och 6 september. 

Då kommer vi att ha två guidade turer båda dagarna kl. 13.00 och 

15.00. under rubriken ” Vreta klosters tusenårsresa” med inslag av 

personer som berättar om liv och verksamhet. Hör gärna av er till 

Märta Karlsson och Helena Söderberg, om ni vill ställa upp och 

kanske vilken person ni vill framföra. Så klart kommer vi då också att 

ha ”nunnesång”. Ursula Söderberg kontaktar sångarna. 

Kanske någon av er vill vara med och skriva manuskript till scenerna. 

Detta kommer vi att börja med under april månad. Vi har redan ” 

Drottning Helena” och ” den sista abedissan Sigrid”.  



Vi avslutar vårterminen onsdagen 27/5 kl. 19.00  i Klosterhuset med 

en förnämlig presentation av arkeolog Annika Konsmar om 

utgrävningarna i höstas på andra sidan vägen om Vreta klosters 

kyrkogård. 

En liten påminnelse till er som ännu ej betalat medlemsavgift för i år, 

den är oförändrad 50kr betalas antingen till bg 743-9847 eller  

swish 123 219 50 30.  

Ta väl hand om er! 

Välkomna till våra möten framöver. 

 Varma hälsningar   

Styrelsen/ Arne Karlsson ordf. 

 

 

 


