
 

 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2015-04-02 

 

Hej medlemmar i klosterföreningen! 

Sedan föregående medlemsinformation har vi haft årsmöte där vi såg tillbaka på 2014 och 

blickade fram mot 2015. Mer om detta längre fram i detta brev. Det har också börjat bli vår 

vilket inte minst märks på att vi har fått justera de timers vi har till belysningen i 

Fattigstugans fönster. I och med sommartidens inträde i helgen har vi tagit ett stort ”ljuskliv” 

vilket också gjort att vi släckt ytterbelysningen för den här säsongen. Även om det inte finns 

något ”ledljus” hoppas jag att så många som möjligt finner vägen till Fattigstugan. 

 

Föreningsmötet den 25 februari 

På föreningsmötet den 25 februari ledde Birgitta Alinder de närvarande 12 

föreningsmedlemmarna i en diskussion baserad på en doktorsavhandling från 1724 ”Klostret 

i Vreta i Östergötland” av Magnus Borænius. Märkligt nog lär denna skrift, översatt från 



latinet genom föreningens försorg och tryckt 2003, inte tidigare varit föremål för studium på 

ett föreningsmöte. Föreningen säljer skriften, direkt och via kyrkans bokbord i vapenhuset. 

 

Stenkilska gravkoret 

Vi har ännu inte fått rapporten från undersökningen med metalldetektor den 21 januari. Det 

beror på omständigheter som ingen inblandad rår för eller kan förutse. Detsamma gäller en 

annan viktig aktivitet relaterad till förstudien. Vi återkommer med ny information så snart 

det är möjligt (PS. Rapporten har anlänt nu på eftermiddagen). 

 

Årsmötet 2015 

Årsmötet den 11 mars ägde rum med 18 närvarande medlemmar. Det inleddes med att 

Cecilia Svensson på ett livfullt och personligt sätt berättade om sina pilgrimsvandringar i 

Tyskland och Spanien. Cecilia var, som den minnesgode kanske vet, sjungande ”nunna” i 

Braskspelet 2013. Nu är hennes nästa mål Rom. Från föreningen skickade vi med en hälsning 

till Vreta klosters förre kyrkoherde Per Edler, nu Svenska kyrkans kyrkoherde i Rom. 

Årsmötesförhandlingarna tog, utan att innehålla någon knäckfråga, sin rundliga tid. En 

motion hade kommit in och den antogs efter att på föregående styrelsemöte ha tillstyrkts. 

Den är bifogad och styrelsens hantering beskrivs nedan i avsnittet ”Guidning”. 

Verksamhetsberättelsen och den på årsmötet beslutade verksamhetsplanen är också 

bifogade till detta utskick. 

 



Styrelse och andra funktionärer i Föreningen Klosterliv i Vreta 2015 

Föreningens funktionärer är efter årsmötet 11 mars och det konstituerande styrelsemötet 

den 30 mars enligt följande: 

 

Styrelse 

Ordförande   Sture Lahrin  

Vice ordförande  Arne Karlsson 

Kassör   Margareta Risarp 

Styrelseledamot  Anders Ekström 

Styrelseledamot  Lars Ladell 

Styrelseledamot  Maj Thulin  

Sekreteraruppgiften på möten cirkulerar mellan ledamöterna förutom ordföranden. 

 

Revisorer   Lars Ekenger 

   Jack Karlsson 

Firmatecknare (var för sig)  Sture Lahrin 

  Margareta Risarp 

Tecknare av föreningens konton Margareta Risarp 

(var för sig)   Sture Lahrin  

 

Tecknare av hemsida och mail Lars Ladell 

 

Ansvarig för föreningens bibliotek Kristina Ladell 

 

Ansvarig för föreningens arkiv Lars Ladell 

 

Ansvariga för föreningens dräktförråd Elisabeth Land 

   Helena Söderberg 

 

Ansvarig för föreningens hemsida Lars Ladell 

 

Ansvarig för guideverksamheten Märta Karlsson 

 

Kontaktperson mot klosternätverk Birgitta Alinder 

 

Kontaktperson mot Sensus Margareta Risarp 

 

Förvaltare av föreningens nycklar Margareta Risarp 



 

Stugvärd   Vakant, intresserad kan vända sig till styrelsen 

 

Valberedning   Märta Karlsson  

   Inga Mörk 

 

 

Föreningsmöten under våren 

Det hittills enda planerade återstående föreningsmötet under våren är den 3 juni kl. 19 då 

Arne Karlsson guidar på kyrkogården följt av våravslutning i Fattigstugan. Läs även om 

vårstädning och besök den 18 april nedan. Det förtjänar här att påpekas att olika 

specialgrupper såsom studiecirklar har sin verksamhet enligt egen planering. 

 



 

Guidning under 2015 

Årets första guidning ägde rum den 19 mars då Druidorden i Linköping var på besök. De 23 

personerna guidades av Märta Karlsson. Därefter intog besökarna medhavd smörgåstårta i 

Fattigstugan. Jag var där och berättade lite om vår förening och ”snek” på så sätt till mig en 

bit (Märta hade förstås gjort sig mer förtjänt av det goda). Båda kände vi igen flera ansikten, 

bland annat fanns en tidigare chef till mig på Ericsson med i skaran. 

En den närmaste tiden inbokad guidning är den 18 april kl. 10 då Birgitta Alinder guidar 

styrelsen i Föreningen Vårfruberga kloster (se vidare under Fattigstugan nedan). 

Sommarguidningarna kommer, i likhet med förra året, att äga rum på onsdagar veckorna 26 

– 34 kl. 19. En nyhet för året är att vi lägger in kyrkogårdsguidning av Arne Karlsson den 17 

juni och den 26 augusti (dvs den som föreningsmedlemmarna erbjuds den 3 juni). 

Motionen på årsmötet resulterar i att guideansvarig Märta Karlsson kallar samman årets 

guider innan säsongen börjar på allvar. En praktisk fråga att diskutera är avslutning i 

Fattigstugan med eventuell efterdiskussion och enklare servering. Erfarenheterna är goda 

från de dramatiserade vandringarna 2014 med det konceptet. 



 

Dramaverksamheten - Östgötadagarna 

Föreningen är genom Alf Karlsson anmäld till Östgötadagarna 5-6 september. Vi tänker oss 

dramatiserade vandringar (samma som 2014) kl. 12.30 och 14.30 båda dagarna. En grupp 

under ledning av Helena Söderberg arbetar med detta med stöd av Alf Karlsson. Kyrkan 

kommer att hållas öppen kl. 12 -16 båda dagarna genom föreningens försorg. Även i år 

kommer vandringen, efter erfarenheterna från förra året, att avslutas med servering i 

Fattigstugan 

Dramagruppen arbetar också med att ta fram något nytt till vandringar nästa år.  



 

Fattigstugan – Trädgårdsgruppen, murrestaurering, vårstädning, besök och 

inställning av värme 

Trädgårdsgruppen, f.n. fem medlemmar under Anders Ekströms ledning, har haft flera 

möten och har idéer och planer inför årets säsong. Det finns plats för fler och denna 

verksamhet är en bra inkörsport till föreningen. 

 



Kyrkogårdsmuren intill Fattigstugan har eroderats av syrenhäcken och tidens tand. Därför 

har en firma i veckan avslutat en restaurering av densamma på uppdrag av Vreta klosters 

församling. Vakenhet från Lars Ladells och Anders Ekströms sida gjorde att vi hann 

omplantera våra rosor på säker mark. Nu är muren med delvis nyhuggen sten från Borghamn 

uppbyggd, marken återställd, markerade ”rosgropar” för återplantering grävda och skadorna 

på våra odlingslådor reparerade. Grässådd kommer att utföras av firman efter påsk. 

 

Den 18 april kl. 10 börjar årets vårstädning. Då är alla välkomna med eller utan redskap för 

yttre och inre arbete (bl.a. spadar och krattor). För det inre arbetet är rengöring av köksskåp 

föreslaget. Föreningen bjuder traditionsenligt på förtäring. 

Efter guidningen, nämnd ovan, kommer styrelsen för Föreningen Vårfruberga kloster till 

Fattigstugan för att sedan lämna kl. 12 för lunch på annan plats. Det bör finnas lite tid för att 

träffa och samtala med våra gäster, som naturligtvis också är välkomna att tillsammans med 

oss andra ta del av det som bjuds. 

Arne Karlsson har, efter att under vintern ha skaffat sig erfarenhet av värmesystemet i 

Fattigstugan, gjort en instruktion för detsamma. Den ligger vid anläggningen i köket och gör 

att den som ska arrangera ett möte själv kan ställa in rätt värme i huset. Arne är på plats 

under vårstädningen och kan svara på eventuella frågor gällande detta. Observera att 

biblioteket/sammanträdesrummet på andra våningen kan värmas upp separat med element 

i rummet. Arne har i förbifarten satt in nya batterier i köksklockan så nu går den också. 

 

 



Klosterdag 13 september 

Årets klosterdag är förlagd till den 13 september. Då kommer klosterföreningen att 

medverka i högmässan på ett ännu inte planerat sätt. Det kommer också att arrangeras 

något föredrag eller dylikt. Detta kommer att äga rum i kyrkan efter kyrkkaffet. 

 

Hemsidan 

Det företag som tillhandahåller föreningens hemsidetjänst har dragit in stödet för den editor 

vi använt. Lars Ladell och Anders Ekström har efter ett intensivt och invecklat arbete lyckats 

konvertera våra hemsidor till en ny editor. De lyckades klara ”deadline” för detta den 28 

februari, annars hade vi inte kunnat editera våra hemsidor. Bra jobbat! 

 

Blandade notiser 

Föreningen söker bidrag till en tryckning av den reviderade skriften ”Klosterliv i Vreta”. 

Föreningen har kommit överens med Föreningen Askeby kloster om att gemensamt deltaga i 

Östergötlands bokmässa den 19 september på biblioteket i Linköping (delad plats och 

kostnad). Vi är också medlemmar i föreningen Östergötlands bokmässa. 

Föreningen har kontakt med Vretaklosterbygdens föreläsningsförening vilket kanske leder till 

att vi bidrar med något i höstprogrammet. 

Kommunens och näringsidkares satsning på Bergs Slussar har en kick-off den 11 maj. Sture 

Lahrin deltar för styrelsens räkning. Förra årets ”bakluckeloppis” på onsdagar i Berg har 

utökats till att i år arrangeras också på söndagar. 

Församlingens vakt/värdschema för Vreta klosters kyrka, där många medlemmar medverkar, 

är under planering. 

Församlingens vårprogram för femteklassare m.fl. är också under planering. Ett antal 

föreningsmedlemmar brukar deltaga i detta. 

Ett antal marknadsföringsåtgärder, enlig förteckning i verksamhetsplanen, är på gång. 

Nästa styrelsemöte är den 28 april. 

 

 

 



Medlem 2015 

För att kvarstå som medlem ska enligt stadgarna medlemsavgiften för 2015 vara betald 

senast den 31 mars. Medlemsavgiften är 50 kr och kan sättas in på bankgiro 743-9847 (glöm 

inte att ange inbetalare och kontaktuppgifter om dessa är nya eller har ändrats). Denna 

medlemsinformation är den första efter årsmötet och går ut till samtliga medlemmar 2014 

(och nya medlemmar 2015 i förekommande fall), men i fortsättningen kommer vi att skicka 

ut information och kallelser enbart till 2015 års medlemmar. Styrelsen har beslutat att 

medlemsavgift från den som gick in i föreningen under 4:e kvartalet 2014 gäller även för 

2015. Vid eventuell oklarhet kan Margareta Risarp, tel. 013-66722, kontaktas. 

Vi hoppas att så många som möjligt finner intresse i något eller några av beskrivna 

verksamhetsområden eller ändå vill stödja föreningen med sitt medlemskap.  

 

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar önska alla medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta 

Glad Påsk 
Sture (ordf.)  

 


