
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2015-10-06

Plats:  Fattigstugan

Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Lars Ladell, Anders Ekström, Margareta
Risarp och Arne Karlsson

§ 117     Öppnande och dagordning

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dag-
ordningen godkändes med ett tillägg § 125 C: Bokgåva

§ 118      Val av mötessekreterare och justeringsperson

 Arne valdes till sekreterare och Margareta till justeringsperson.

§ 119      Föregående protokoll

                Föregående protokoll 2015-08-31 godkändes.

§ 120      Ekonomisk rapport                                                                            Bilaga 1

Margareta kommenterade. Lades sedan till handlingarna.

§ 121     Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa

         A. Östgötadagarna  den 5-6 september blev lyckade.60 besökande; på

               grund av regn var man i kyrkan. Avslutades vid örtagården och  fattig-

               stugan med kaffe och bröd.

B.  Klosterdagen den 13 september. Medlemmar i föreningen deltog i

               mässan. Några klädda i tidsenliga kläder. Därefter en gratis dramati-

               serad vandring utomhus. Ca 20 st. var med då.

C.   Bokmässan  den 19 september i Linköping. Kristina, Lars  och

               Sture stod i bokståndet, som vi delade med Askeby. 2 böcker

               såldes. Man fick kontakt med Söderköpings bokhandel och antikvariat,



               som var intresserade att sälja Fokus Vreta . Lars Ladell tar kontakt med

               dem och förhandlar om priset.

D. Föreningsmötet den 23 september: Anna Maria Lilljebjörn berättade

               om sitt besök vid Generalförsamlingen i Clairvaux 2015. 20 st. var i fat-

               tigstugan och lyssnade.

E. Symposiet i Polen den 25-27 september: Elisabeth och Arne Land  och

                Sture var där. Sture har bilder därifrån, som kan visas vid tillfälle.

F. Sture väckte tanken att 2017 är det 100 år sedan Curman arbetade

                med kyrkorestaureringen.

§ 122      Guidningar 2015

        A. Årets genomförda guidningar Bilaga 2

B.    Återstående, som är kända, är besök av Kvinnokraft.

C.    Den 14 oktober är det träff för guider, värdar och de som sysslat med

               den utåtriktade verksamheten. Föreningen bjuder på te- kaffe, skink-

               macka och rulltårta med grädde. Margareta gör inköpen.

§ 123     Stenkilska gravkoret

        A. Föreningens ansvar enligt mötet den 19 augusti. I avvaktan på resultat

               av bentolkning i Lund fick föreningen i uppdrag att kontakta tillstånds-

               givande instanser, även kyrkorådet. Sture skriver ett förslag till nästa

               möte.

B.   Föreningsmötet den 4 november; den dagen passar inte Pär Karlsson.

               Ny dag den 18 november kl. 19.00. Föreningen bjuder på kaffe och

               vetekrans. Några kommer kl. 18.00. Sture tingar projektor. Alternativt

               till aktivitet den 4 november är, att Arne, Elisabeth och Sture berättar

               om Polenresan. Även boken ” Kyrkans föremål- beskrivande lexikon”

               visas och behandlas.



§ 124      Trädgårds- och stugfrågor

        A. Från Anders inget nytt.

B.    Höststädning den 7 november kl. 10.00. Margareta inköper förtäring.

                Arne tar med gödsel till rosorna.

C.    Planering inför vintern; Arne ansvarar för värmen. Lamporna skall jus-

                teras tidsmässigt.

§ 125      Bok- och skriftfrågor

        A. Lars meddelar att korrektur till  skriften ”Klosterliv i Vreta” har Bulle

                Davidsson fått för 2 veckor sedan.

B. Birgitta Alinder har tipsat om boken ” Kyrkans föremål” och Kristina

                Ladell beställer boken.

C. Styrelsen tillstyrker, att Birgitta Alinder får ta med sig tre böcker till

               Varnhems nya klosterförening. Böckerna är ”Fokus Vreta kloster”,

                ”Britta börjar i klosterskolan” och boken om klostren i det europeiska

                förbundet av cistercienska  kloster och klosterplatser.

§ 126      Skolprogram för tredjeklassare

          Dagsläget: Maj håller i det och planerar. Svårt att hitta bra tider för

                klasserna.

§ 127      Utlåning av dräkter

Elisabeth land har fått en förfrågan från Karin Ganestål om att få låna

                dräkter. Föreningen har en gammal princip att ej låna ut några dräkter.

                Vi gör nu ett undantag och lånar ut 5 koltar. Det skall samordnas med

                våra egna behov. De skall återlämnas i bra skick.

§ 128      Höstens program

        A. Lars förslag; fortsatt diskussion om detta.

B. Studieverksamhet i vår: guidekurs för guider och ev. nya guider.



C. Föreningsmöten i höst 4 och 18 november. Ett föreningsmöte i vår ber

                vi ”Les Sept” att berätta om Vadstena kloster, som de läst om nu.

 D.    Julfest; Sture kontaktar Karin Alinder.

§ 129      Informationsfrågor

        A. Eventuella uppdateringar på hemsidan.

B. Nästa medlemsutskick före 4 november.

§ 130      Genomgång av åtgärdspunkter

Referens       Ämne                       Kommentar                   Ansvarig

  §2013/940        Trädgård på hemsidan                                   Anders

  §2014/95A        Facebook                 inte aktuellt just nu

  §2015/86C        Guidning i historiska miljöer                         Sture

§ 131      Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 132      Nästa möte

2015-11-11 kl. 18.30. Arne ansvarar för fikat.

§ 133 Sture tackade Maj för gott fika, tackade för visat intresse och  av-

                slutade mötet.

Vid protokollet                      Justeringsperson                    Ordförande

Arne Karlsson                        Margareta Risarp                    Sture Lahrin


