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Hej medlemmar i klosterföreningen!

 Föreningen har under sommaren drabbats av sorg då vår medlem Lars Tykesson gick bort den 30 juli
efter en tids sjukdom. Vid hans begravning i Vreta klosters kyrka den 14 augusti var ett drygt tiotal
föreningsmedlemmar närvarande. Vi minns Lars som en god kamrat och ansvarskännande stugvärd.
Nu går våra tankar till hans hustru Kerstin.

Guidning

Gruppguidningarna har, som tidigare rapporterats, varit färre i år jämfört med förra året. Något fler
än förra året har deltagit i de schemalagda sommarguidningarna, både per tillfälle och totalt (en mer
guidning i år). Vi kan konstatera att flyttningen till onsdagar (med bland annat bakluckeloppis i Berg
som drar folk till orten) inte inneburit någon dramatisk skillnad. Återstående kända guidningar är vid
besök av två klosterföreningar, Vårfruberga den 20 september (kl 14-16) och Heisterbach från
Tyskland den 9 oktober (kl 17-18). Båda föreningarna tillhör ett cisterciensiskt nätverk, det svenska
respektive Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser varför vi inte tar ut
någon avgift för vår guidning.

Dramatiserade vandringar -  Klosterdagen och Östgötadagarna

Föreningen medverkade på olika sätt i högmässan i Vreta klosters kyrka på Klosterdagen den 24
augusti (några klädda i historiska dräkter). På eftermiddagen kl 13 och kl 15 vidtog dramatiserad
vandring i klosterruinen med 39 resp. 20 åhörare. Vandringen avslutades vid Fattigstugan, med sista
”stationen” i trädgården följt av kaffeservering. Arrangemanget uppskattades av publiken och
dramagruppen med Alf Karlsson i spetsen är värd ett stort tack för ett gott arbete. Barbro Karlsson
drog också ett stort lass vad gäller serveringsdelen. Det blir nya tillfällen att deltaga i vandringarna i
samband med Östgötadagarna, nu på lördag 6 september kl 12 och kl 14 jämte  på söndag kl 13.
Missa inte den chansen. Östgötadagarna invigs i Vreta kluster på lördag kl 10.30 av landshövdingen.

Stuga och trädgård

Klippning av gräsmattan under sommaren har skett genom ett klippschema bland
styrelsemedlemmarna. Inför höstens verksamhet inomhus finns det ett behov av att ställa upp
värmen inför våra möten. Som en lösning tills vidare har styrelsen beslutat att den sammanhållande
för ett möte är ansvarig för inställning av värmen (kan givetvis delegeras). Därtill har vi inställning av
underhållsvärme med hänsyn till aktuell yttertemperatur. Detta åligger tills vidare styrelsen.
Föreningen behöver en ny stugvärd efter Lars T. Du som kan tänka dig att göra detta för föreningen
kan vända dig till styrelsen. Se vidare innehållet på föreningsträffen den 10 september. En
höststädning (ute och inne) är planerad till lördagen den 8 november kl 10.



Stenkilska gravkoret

Databehandlingen efter undersökningen med georadar i juni har genomförts av institutet i Wien,
men arkeolog Pär Karlsson på Riksantikvarieämbetet UV Öst är ännu inte klar med sin analys. Denna
väntas inom kort. Styrelsen avser att ordna en presentation av hela förstudiens resultat  någon gång i
höst och då i ett bredare forum än klosterföreningen. Datum är ej klart men ansatsen är i slutet av
oktober.

Valberedning

Årsmötet i mars kunde inte tillsätta någon valberedning eftersom det inte fanns några villiga
kandidater. För att kunna förbereda val av styrelse och andra funktionärer på årsmötet 2015 behöver
föreningen en valberedning. För att tillsätta en sådan krävs ett beslutande medlemsmöte. Preliminärt
datum för detta är den 26 november.

Föreningsmöte 10 september kl 19 i Fattigstugan

Vid höstens första föreningsmöte kommer vi att summera sommarens händelser och göra en utblick
inför fortsättningen inom områdena guidning, drama, trädgård och studieverksamhet (ev. start av
nya studiecirklar). Vi kommer också att ha en genomgång av inställning av värmeanläggningen. Vi
kommer därtill att gå igenom hur deltagarrapportering till Sensus ska organiseras.

Som meddelats tidigare kommer vi att ha färre tillfällen med allmänna föreningsmöten (finns
utrymme för önskemål om innehåll i ytterligare möten) och öppna för studiecirklar i mindre grupper
som själva bestämma innehåll och mötestider. Se detaljer i kalendariet nedan.

Kalendarium (som det ser ut just nu)

6-7 sept. Östgötadagarna

10 sept. Föreningsmöte

20 sept. Östergötlands bokmässa på Linköpings stadsbibliotek

20 sept. Guidning för ”Föreningen Vårfruberga kloster”

24 sept. Start av studiecirkeln ”Medeltida brev” (kallelse gått ut till anmälda)

30 sept. Nästa styrelsemöte

September/oktober Skolprogram för tredjeklassare

9 okt. Guidning för ”Stiftelsen Heisterbach kloster”



Oktober Möte med guider och värdar

Oktober Presentation av resultatet från förstudien om Stenkilska gravkoret

8 nov. Höststädning

26 nov. Beslutande medlemsmöte med val av valberedning

10 dec. Julavslutning

Välkomna till höstens verksamhet

Styrelsen gm Sture (ordf.)


