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Hej medlemmar i klosterföreningen!

God fortsättning på det nya året och välkomna till ett nytt verksamhetsår i Föreningen
Klosterliv i Vreta. Detta utskick innehåller bl.a. en kallelse till ett extra beslutande
föreningsmöte den 26 februari kl 19 i Fattigstugan och till årsmötet den 12 mars kl 19 ,
också det i Fattigstugan. Mer om dessa möten följer längre fram.

Mitt i all aktivitet och bland alla glädjeämnen inträffar också sorgliga händelser. Vår
medlem Alice Carlson, en positiv människa som vi haft förmånen att lära känna bland
annat i samband med föreningens spel, gick bort den 15 januari efter en tids sjukdom.
Våra tankar går till Nils-Holger.

Stenkilska gravkoret

Den plan för en förstudien som redovisades i medlemsinformationen före jul innehåller
ett moment att klosterföreningen ska söka relevant information i kyrkoarkiven. Därför har
Arne och Märta Karlsson sökt i arkiven på Prästgården och församlingsexpeditionen utan
att finna något. Därtill har Arne Karlsson, Lars Ladell och Sture Lahrin varit på
Landsarkivet i Vadstena där det heller inte finns något av det eftersökta från de aktuella
åren 1920-21. Det som händer nu är att Markus Lindberg på Linköpings Slotts- och
Domkyrkomuseum (via Östergötlands Museum) har beställt material från ATA
(Antikvarisk-Topografiska Arkivet) för att göra arkivstudier. Resultatet från dessa
kommer sedan att styra de undersökningar med fiberoptik som Östergötlands Museum
planerar. Den planerade förstudien utföres som redovisats med stöd av Berit Wallenbergs
Stiftelse.

Stadgerevisionen och kallelse till extra beslutande föreningsmöte

Årets första föreningsmöte den 15 januari ägnades åt diskutera det förslag till nya stadgar
som presenterades på julavslutningen och bifogades medlemsinformationen före jul.
Syftet med detta var att fånga upp synpunkter från föreningens medlemmar. Efter ett bra
möte har nu resultatet inarbetats i det förslag som bifogas detta utskick och som utgör
underlag till det extra beslutande föreningsmöte den 26 februari kl 19 i Fattigstugan som
föreningens medlemmar härmed kallas till. En dagordning för detta, jämte själva
förslaget och nuvarande stadgar, är bifogad. Det är fortfarande möjligt att vid mötet göra
justeringar i själva förslaget innan beslut fattas, vilket måste ske med 2/3 majoritet. För
att stadgarna ska kunna antagas vid årsmötet den 12 mars (också då krävs 2/3 majoritet)
får ingen förändring ske mellan de två beslutstillfällena.



Årsmötet den 12 mars 2014

Årsmötet 2014 är den 12 mars kl 19 i Fattigstugan (Obs!), till vilket härmed kallas. Eva
Ringborg, antikvarie på Östergötlands Museum med kyrkoinventarier och restaurering av sådana
som specialitet berättar om sitt arbete, därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Behandling av stadgeförslaget är upptaget i dagordningen med omedelbar justering av denna
paragraf. Bifogat finns två förslag till dagordning. Alternativ 1 gäller om inga nya stadgar
antagits. Om däremot de nya stadgarna antagits föreslås årsmötet fortsätta enligt dessa, dvs
alternativ 2. Förslaget till nya stadgar innehåller en del ändringar avseende årsmötet, bland annat
vad gäller valen. En punkt om beslut om antalet styrelsemedlemmar har tillkommit. Val av kassör
har bytts mot val av en styrelseledamot. Val av ansvarig(a) för föreningens hemsida och av
ansvarig(a) för föreningens guideverksamhet har tillkommit.

Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 26 februari.

Valberedningen inför årsmötet består av Arne Land (013-65545) och Margareta Bengtsson (013-
60489) och de tar emot synpunkter och förslag inför de olika personvalen. Speciellt efterlyses
någon som kan åta sig uppdraget som KASSÖR (behövs oavsett hur själva valet går till). Arne
och Margareta hälsar att för den som inte varit kassör förut har de tillgång till en datakurs i
kassörskap.

Om det bedöms behov av (och det gör det troligen) kommer ytterligare ett medlemsutskick att
göras före årsmötet.

Vårens föreningsmöten

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

15 januari Stadgediskussion (studiecirkeldelen uppskjuten till 12 februari)
29 januari Vretas medeltida brev och andra intressanta fynd i svenska arkiv. Lars

Ladell
12 februari Studiecirkel, ”APLAGÅRDAR och KLOSTERLILJOR” sid 97 – 123 och

kap 5
26 februri Extra beslutande föreningsmöte, Studiecirkel kap 6
12 mars Årsmöte enligt ovan
26 mars Utbildning till munk, från Cistercienserorderns krönika. Les Septs (f.d.

Les Six)
9 april Uppfräschning för guider och värdar inför säsongen 2014. Birgitta Alinder
23 april Kap 7 i boken som förberedelse för studiebesök, vår egen trädgård
7 maj Studiebesök i S:a Birgitta Klostermuseum i Vadstena (prel. samling vid

Fattigstugan kl 18 för samåkning)



Dramatisering

Alf Karlsson håller ihop denna verksamhet och har tillsammans med Margareta
Bengtsson och Lars Ekenger börjat arbetet med årets dramatiseringar. Hör gärna av dig
till Alf (013-68281) om du är intresserad.

Övrigt planerat och öppet

26 april kl 10 Vårstädning
24 augusti Klosterdag. Vi testar att lägga den på sensommaren i.st.f. försommaren

Vi avvaktar inbjudan innan vi tar ställning till om vi ska ha någon aktivitet under
Östgötadagarna i början av september.

Skriften ”Klosterliv i Vreta”

Skriften ”Klosterliv i Vreta” togs fram av den studiecirkel, med ett tjugotal deltagare
under ledning av Birgitta Alinder, som verkade under åren 1996-98. Denna studiecirkel
och arbetet med den nämnda skriften var upprinnelsen till att Föreningen Klosterliv i
Vreta bildades 1998. Efter den första utgåvan 1998 har skriften reviderats 2003. Den då
tryckta upplagan beräknas säljas slut inom något år. Styrelsen ser skriften som en bra
introduktion för besökare och andra. Informationen i skriften behöver dock uppdateras
med hänsyn till de senaste rönen och eftersom skriften behöver konverteras till ett nytt
format innan den kan tryckas har styrelsen beslutat att under året ta fram ett nytt reviderat
tryckunderlag. En arbetsgrupp under ledning av Lars Ladell har tillsatts. I denna ska
också Arne Karlsson ingå jämte någon utanför styrelsen. Du som är intresserad av att
vara med i gruppen kan meddela Lars eller på ett onsdagsmöte där vi kommer att ta upp
ärendet.

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.

Väl mött i 2014 års verksamhet
Sture, ordf.


