
Föreningen Klosterliv i Vreta - medlemsinfo 2014-03-24

Hej medlemmar i klosterföreningen!

Det viktigaste som hänt sedan föregående medlemsinformation är årsmötet och det därpå
följande konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen har också börjat fundera på en ny mötesordning inom föreningen att diskutera
och kanske testa. Mer om detta längre fram i texten.

Årsmötet 12 mars, konstituering av styrelsen

Årsmötet, som hölls i Fattigstugan,  inleddes med att Eva Ringborg på Östergötlands
Museum, fängslande och underhållande, berättade om sitt arbete med restaurering som
specialitet. Hon sålde också boken ”MÄRKLIGA TING – Kuriosakabinettet i Linköpings
bibliotek” som hon var redaktör för. Ett kapitel handlar om restaurering efter
biblioteksbranden som Eva berättade om på mötet. Hon berättade också om bl.a.
restaurering av kyrkorum.

Efter föredraget hölls det egentliga årsmötet med 22 närvarande medlemmar, fler än de
senaste åren. Detta trots att hembygdsföreningen hade årsmöte samma kväll, en flyttning
från tisdag till onsdag som vi blev medvetna om först när vi skulle boka Stefansgården
där vi brukar hålla våra årsmöten.

En tidig punkt på dagordningen var stadgeförslaget, efter ett första beslut den 26 februari
nu uppe till behandling för andra gången. Förslaget antogs av årsmötet enhälligt och är
därmed föreningens gällande stadgar (bilägges detta utskick). Därefter fortsatte årsmötet
med en dagordning baserad på de nyantagna stadgarna. Styrelsen för 2013 beviljades
ansvarsfrihet. En nyhet i förhållande till vad som aviserats i tidigare utskick var att 7.000
kr av överskottet 2013 avsattes för föreningens representation på konferenser såsom det
europeiska förbundets generalförsamling 2015. Denna äger rum i Clairvaux med
anledning av att det då är 900 år sedan klostret där grundades (Bernhard av Clairvaux).
Återstående c:a 17.000 kr lades till eget kapital.

Vidare från årsmötet antogs budget och verksamhetsplanen (se föregående medlemsinfo)
samt bestämdes medlemsavgiften för 2015 till 50 kr, dvs. oförändrat.

Valen gick helt enligt valberedningens förslag. Margareta Bengtsson och Arne Land hade
lagt ner ett intensivt arbete på detta. De valda är enligt följande:

Sture Lahrin Ordförande på 1 år (omval)
Anders Ekström Styrelseledamot på 2 år (omval)
Maj Thulin Styrelseledamot på 2 år (omval)
Margareta Risarp Styrelseledamot på 2 år (nyval)



Norman Davies Revisor på 1 år (omval)
Ulla Ström Revisor på 1 år (omval)
Märta Karlsson Revisorssuppleant på 1 år (omval)

Kristina Ladell Bibliotekarie på 1 år (omval)
Jack Karlsson Arkivarie på 1 år (nyval)
Elisabeth Land Dräktansvarig på 1 år (omval)
Helena Söderberg Dräktansvarig på 1 år (omval)
Lars Ladell Ansvarig för föreningens hemsida på 1 år
Märta Karlsson Ansvarig för föreningens guideverksamhet på 1 år

De två sistnämnda valdes på årsmötet enligt de nyantagna stadgarna, men de har verkat
på dessa poster i flera år. Margareta och Arne har tjänstgjort som valberedare i tre år och
avböjde, efter väl förrättat värv, återval. Det fanns på årsmötet inga kandidater till detta
uppdrag varför valfrågan fick bordläggas till ett senare beslutande medlemsmöte.

Efter det konstituerande styrelsemötet den 17 mars har styrelsen följande
sammansättning:

Ordförande Sture Lahrin
Vice ordförande Arne Karlsson (1 års kvarvarande mandattid)
Kassör Margareta Risarp
Ledamot Anders Ekström
Ledamot Lars Ladell (1 års kvarvarande mandattid)
Ledamot Maj Thulin

Alf Karlsson kommer inledningsvis att fortsätta sitt hittillsvarande arbete med
föreningens bokföring, medlemsregistrering  och kontaktverksamhet mot Sensus. Vi
kommer att meddela när detta övertas av Margareta. Inte heller i år finns det någon
kandidat till sekreterarposten. Skrivning av mötesprotokoll kommer som de senaste åren
att cirkulera bland styrelseledamöterna (exklusive mötesordföranden).

Stenkilska gravkoret

Markus Lindberg har fått material till arkivstudiedelen som nu pågår. De övriga
momenten (undersökningar med fiberoptik och georadar) avvaktar tills resultatet av dessa
studier är kända. I kommande nummer av Vreta klosters församlingstidning Kyrkbacken
är en artikel om Stenkilska gravkoret införd.

Vårens återstående föreningsmöten

Det prelimära programmet för föreningsmötena våren 2014 ser som följer (kl 19 i
Fattigstugan om inget annat sägs):



26 mars Utbildning till munk, från Cistercienserorderns krönika. Les Septs.
Inbjudan har gått ut vid två tillfällen (vanlig post en gång).

9 april Uppfräschning för guider och värdar inför säsongen 2014. Birgitta
Alinder (diskussion om närmare innehåll pågår). Pernilla Ekh
(013-63658) på församlingsexpeditionen söker just värdar till
Vreta klosters kyrka säsongen 2014.

23 april Kap 7 i boken APLAGÅRDAR och KLOSTERLILJOR (som
förberedelse för studiebesök), vår egen trädgård. Föreningen svarar
för våravslutningsförtäring.

7 maj Studiebesök i S:a Birgitta Klostermuseum i Vadstena, även
utomhus (samling vid Fattigstugan kl 18 för samåkning). Kostnad
per person 50 kr. Fika planeras ingå.

Dramatisering

Alf Karlsson håller ihop denna verksamhet och har tillsammans med Margareta
Bengtsson och Lars Ekenger börjat arbetet med årets dramatiseringar. Beslutade
speltillfällen är Klosterdagen 24 augusti (kl13 och kl 15) och Östgötadagarna 6-7
september (kl 12 och kl 14 på lördagen samt kl 13 på söndagen).

Övrigt planerat

12 april kl 10 Vårstädning. Förtäring ordnas gemensamt av föreningen.

24 augusti Klosterdag. Vi testar att lägga den på sensommaren i.st.f.
försommaren

6-7 september Östgötadagarna. Planerade aktiviteter är öppethållande av kyrkan,
dramatiserade vandringar enligt ovan och ”öppet hus” med
servering vid Fattigstugan.

Maj- hösten Föreningen och en del fall enskilda föreningsmedlemmar har fått
inledande information om församlingens behov av hjälp med
planerade verksamhet för förskola och skola.

Sommaren/året Sommar guidningarna kommer, som tidigare informerats om, att
äga rum på onsdagar kl 19 (25 juni – 20 augusti). Hittills har fem
beställningar av guidning för grupper kommit in (den senaste från
ett sällskap med MG-bilar).



Styrelsens tankar inför hösten

I enlighet med vad som står i årets verksamhetsplan har styrelsen inför hösten en idé att ta
upp en diskussion om föreningens mötesverksamhet. Skälen till detta är flera. Det blir allt
svårare att finna lockande programpunkter till så frekventa möten som varannan vecka.
När flera möten utgöres av en studiecirkel är det säkert bra för dem som finner ämnet
tillräckligt intressant för att deltaga, men det lockar inte dem som inte vill ”binda sig” för
flera kvällar. När studiecirkeln äger rum i form av ett föreningsmöte ställer det också
krav på styrelsen att kunna ”fylla ut tiden” när studiedelen går mycket snabbt.

Nu har styrelsen funderat på ett annat upplägg att diskutera inom föreningen inför hösten.
Frekvensen av föreningsmöten skulle kunna vara cirka ett per månad (kanske viss dag i
månaden, exempelvis första onsdagen). Innehållet är någon för ett flertal intressant
programpunkt. I speciella fall kan inbjudan vara öppen, dvs riktad även till människor
utanför föreningen. Verkligheten är ju den att vår klosterförening behöver ett tillskott av
nya medlemmar för att kunna leva vidare (jfr de tilltagande vakanserna).
Föreningsmötena kan när så är lämpligt innehålla information från olika
verksamhetsområden och är också avsedda för att ”hålla ihop” föreningen.

Vår idé är att olika specialiteter ska ”odlas” i därför avsedda grupper, som samlas på tider
som gruppen själv bestämmer. Exempel på sådana grupper är guidegruppen,
trädgårdsgruppen, dramatiseringsgruppen, Les Sept, ”Stenkilska gruppen”,
klosterlivsgruppen (avseende skriften Klosterliv i Vreta enligt tidigare
medlemsinformation) och skolverksamheten (finns f.n. ingen egentlig grupp). Till detta
kan komma nya studiecirklar. Ett upprop till en sådan ingår som bilaga till denna
medlemsinformation. Det är Lars Ladell som föreslår en studiegrupp som uppföljning på
det intressanta föredrag han höll på föreningsmötet den 29 januari.  Hör gärna av er vad
ni tycker om att testa det beskrivna upplägget av föreningens träffar.

Medlemsavgift 2014

Det nya verksamhetsåret innebär att föreningen vill få in nya medlemsavgifter (50 kr till
bankgiro 743-9847). Glöm inte att ange avsändare. Vi har varje år trassel med
”anonyma” medlemsavgifter. Meddela också eventullt ändrade adresser och e-
postadresser till Alf Karlsson (tel 013-68281, alf68281@telia.com). Det främsta syftet
med medlemsavgiften är att kunna hålla ett medlemsregister så att vi vet vilka vi ska
informera om förenings- och medlemsangelägenheter. I syfte att få bättre ordning på
medlemsskapet finns det en punkt i de nya stadgarna att medlemsavgiften ska vara betald
senast 31 mars (nya medlemmar kan naturligtvis tillkomma när som helst).

Slutligen vill jag å den nya styrelsens och övriga funktionärers vägnar tacka för
förtroendet och hälsa Er alla välkomna till ett nytt verksamhetsår i Föreningen
Klosterliv i Vreta.

Sture, ordf.


