
                                                                                                Vreta kloster 4 maj 2020 

 

Kära medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta! 

 

Hoppas att allt är bra med er alla. När vi på årsmötet den 11 

mars antog verksamhetsplan och en budget för 2020, kunde 

vi inte ana, att en liten coranavirus skulle ändra på det mesta. 

Vi kommer att följa folkhälsomyndigheternas råd att bl. a. 

inte träffas i olika former av grupper. Det innebär att 

våravslutningen den 27 maj i Klosterhuset inte blir av. Då 

skulle arkeolog Annika Konsmar berätta om den nyupptäckta 

kyrkogården i Vreta kloster. Vid samtal med henne så 

återkommer hon gärna i höst, om möjligheterna då finns, och 

har då mer fakta om gravarna.                                                                              

De grupper som hade beställt guidningar nu i vår har hört av 

sig och avbeställt guidningarna, då deras resor är inställda 

under rådande förhållanden och då många är 70+ are. 

Hur det blir med guidningarna efter midsommar på onsdagar 

och lördagar, vet vi ännu inte hur det blir. Det brukar ju inte 

komma så många vid varje tillfälle. Vi har två intresserade 

blivande guider, som är yngre och de skall få 

guideinstruktioner, som Anette Steen skall göra i ordning till 

dem. Östgötadagarna är ju också ett arrangemang, som vi i 

dagsläget inte vet, om det blir av. Vi har förberett dessa dagar 

till att istället för dramatiserad guidning med scener göra en 



fördjupad guidning, där vi kan berätta om olika personer, som 

på olika sätt har gett avtryck för kyrkan och klostret under 

rubriken ” Vreta klosters tusenårsresa”.                                  

Som tur är, har vår förening god ekonomi och ett år utan 

inkomster från våra guidningar kommer vi att klara av.            

Var rädda om er och vi hoppas, att alla får vara friska.                 

Vi i styrelsen önskar er alla en skön kanske något annorlunda 

sommar.                                                                                                                           

Vår förhoppning är, att, när det så småningom blir normala 

tider igen, vi kan börja träffas och fortsätta, där vi slutade. 

Besök gärna kyrkbyn och Örtagården i sommar, där är det sig 

likt. 

Ta väl hand om er! 

 Varma hälsningar 

 Styrelsen/ Arne Karlsson 

 

 


