
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 19 -01 -09 

Fattigstugan 

Närvarande:                                                                                                                                         

Arne Karlsson, Nils-Holger Carlsson, Margareta Risarp, Märta Karlsson    

§  1         Öppnande och dagordning.  

                Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

                Maj Thulin frånvarande så Märta Karlsson för protokoll. Dagordningen 

                godkändes.     

§  2         Val av justeringsperson. 

                Till justeringsperson valdes Margareta Risarp  

§  3         Föregående protokoll. 

               Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§  4         Ekonomisk rapport och medlemslängd. 

               Margareta redogjorde för ekonomin                                           Bilaga 1 

                                                                                                                           Bilaga 2 

               Medlemsantalet 79 st. vid årsskiftet                                            Bilaga 3 

§  5         Genomförda  aktiviteter. 

               Terminasavslutning med grötfest och Sture Lahrin och Arne Land    

               berättade och visade bilder från sin resa  till Belgien. 21 st. deltog. 

               Medlemsutskick med god julhälsning. 

§  6        Planerade aktiviteter: 

               A. Studiecirkel om Örtagårdens växter. 

                    Uppstart för vårterminen den 30/1 kl.19.00 , då Märta inför studie- 

                    cirkeln berättar om klostrets olika odlingar på åkrar och olika träd- 

                    gårdar. Hon berättar också om Hildegard av Bingens betydelse för 



                   krydd-och läkeväxter. 

                  Studiecirkeln datum: 13/2, 27/2, då vi samtalar om de 2 örtasäng- 

                  arna, som innehåller kryddor och läkeväxter. 13/3 vid årsmötet    

                   berättar Susanne Glöersen om symbolväxterna utifrån Mariafönsten. 

                   27/3 samtalar vi om rosorna. 

               B. Årsmötet. 

                    Onsdagen 13/3. Medlemsutskicket nästa v. blir kallelse och hur man   

                     skickar in motioner. Arne och Märta skriver verksamhetsberättelse. 

                     Margareta ger till nästa styrelsemötet förslag till budget. Valbered- 

                     ningen har kontaktats. 

               C. Klosterhusets invigning 19/5. 

                     Jorunn  planerar och skriver manus till 2 scener att framföras på in- 

                     vigningen: Baltzar von Platen och Sigurd Curman. Vi godkänner att 

                     kläder hyrs av stadsteatern. 

                     Församlingen bjuder in de svenska klosterföreningarna till in- 

                      vigningen. Vi förmedlar adresserna. 

              D. Guidningar. 

                   Förslag har inkommit att eventuellt ha någon guidning lördagar. Vi  

                   måste samordna med församlingen. Ev. annat koncept. 

§  7.     Trädgård och hus. 

             Inget nytt. 

§  8.      Informationsfrågor. 

             A. Hemsidan    Den är uppdaterad. 

             B.  Medlemsutskick. 

                   Medlemsutskick sänds nästa v. med datum för studiecirkeln och kal- 

                   lelse till årsmötet. 



§  9.     Övriga frågor. 

             Vi fått ett mail från Therese Holmgren från Västergötlands museum an- 

             gående nunnornas kläder och material i dessa. Går igenom våra böcker  

              om  medeltida kläder och hittar i boken om ” Hurusom man sig klädde” 

             Skickar svar. 

§ 10.  Nästa styrelsemöte  

             Onsdagen den 6/2 KL.19.00  i Fattigstugan. 

             Nils-Holger kaffeansvarig. 

§ 11.   Avslutning. 

            Arne tackade Märta för fikat och avslutade mötet. 

  

             

                       

              

         Märta Karlsson                       Margareta Risarp                Arne Karlsson 

         Sekreterare                             justeringsperson                  ordförande 

 

 

            

                                                                                                                  


