
 
 

  1(6) 

Föreningen Klosterliv i Vreta 
 

Verksamhetsberättelse för år 2018 
 
Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelse under verksamhetsåret  
Arne Karlsson, ledamot och ordförande 

Nils Holger Carlson, ledamot och v. ordförande 

Margareta Risarp, ledamot och kassör 

Maj Thulin, ledamot och sekreterare,  

Jorunn Antonsen, ledamot, vårterminen 2018 

Märta Karlsson, ledamot 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året.  

 

Revisorer 
Lars Ekenger och Jack Karlsson, suppleant Karin Johansson 

 

Ansvarig för föreningens bibliotek 
Kristina Ladell  

 

Ansvarig för föreningens arkiv  
Märta Karlsson 

 

Ansvariga för föreningens dräktförråd  
Elisabeth Land och Helena Söderberg 

 

Ansvarig för föreningens hemsida  
Lars Ladell 

 

Ansvarig för föreningens guideverksamhet  
Märta Karlsson  

 

Valberedning 
Helena Söderberg, Lars Ladell och Sture Lahrin 

 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen 79 medlemmar, föregående år var det 75 st. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 
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Årets verksamhet har innehållit de traditionella inslagen, såsom studier, guidning, 

dramatiserade vandringar, örtagården, försäljning av böcker m.m., aktiviteter för förskola och 

skola samt medverkan i olika nätverk.  

 

Under året har tre arbetsgrupper med egna mötestillfällen varit verksamma. De är 

Dramagruppen, Guidegruppen och studiegruppen Les Six. 

 

 

Vårens föreningsmöten 
 

Upptaktsmöte 17 januari. 20 medlemmar medverkade. 

Studiecirkel ” Tusen år i Vreta klosters kyrkby” med Arne Karlsson och Birgitta Alinder som 

studieledare. 24 st. deltagare. 4 st. träffar i fattigstugan. 1 st. vandring i kyrkbyn. 16 st. 

deltagare. 

1 st. kyrkogårdsvandring med Arne Karlsson 11 st. deltagare. 

 

Årsmöte 14 mars i Fattigstugan: 28 medlemmar då Göran Tagesson talade om utgrävningarna 

vid Klosterhuset. Därefter följde årsmötet med 19 st. deltagare. 

 

21 april vårstädning. 10 st. deltagare 

 

1 maj hade Stifthistoriska sällskapet en utflykt till Vreta kloster, som inledning till ett 

symposium. 19 st. deltagare, kaffe i Fattigstugan. 

 

Dramatiserade vandringar ”Starka kvinnor i Vreta kloster” den 2-3/6 0ch 9-10/6. Totalt 123 

vuxna, 4 ungdomar. 

 

 

 

 

Höstens föreningsmöten 
 
Östgötadagarna den 1- 2/9 med 4 dramatiserade vandringar med 174 vuxna och 3 barn. 
 
Den 25 september visade föreningen upp sina dräkter i en förnämlig dräktparad med Helena 
Söderberg som ciceron och 30 st. visade upp dräkterna. 17 st. bevistade detta på biblioteket 
i Ljungsbro i ett samarbete med Vretaklosterbygdens föreläsningsförening  
 

Studiecirkel ”Gravstenar i Vreta klosters kyrka” 3 ggr. Med Robert Risarp som sakkunnig.  

16 st.- 19 st. deltagare. 

 

7 november tackfest i församlingens sal i Prästgården för de, som på något sätt medverkat i de 

dramatiserade vandringarna 

30 st. tackade ja till inbjudan. Arne berättade om kyrkoherdeporträtten, som finns i salen. 

 

Städdag den 27 oktober. 10 st. medlemmar gjorde i ordning trädgård och hus inför vintern 

 

Terminsavslutning hölls den 5 december i Fattigstugan. 21st. personer serverades julgröt och 

skinka och Sture Lahrin och Arne Land berättade och visade bilder från sin resa till ett 

symposium i Averbode, Belgien.  
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Samarbete med skolorna i bygden 
  
Under hösten gav föreningen traditionsenligt elever i årskurs 3 en inblick i klosterlivet genom 
den visning av kyrkan som Maj Thulin, Margareta Risarp och Karin Johansson svarade för. 
Eleverna fick här i olika stationer höra berättas om nunnornas liv, liturgi, hur orgeln fungerar, 
museet mm. I samband med denna insats för skolornas årskurs 3 ingick också ”nunnesång”  
med Marjot Rautio, Anita Forslund och Ursula Söderberg 
Vi har också varit verksamma vad gäller förskoleklasser och årskurs 2 samt årskurs 5, där vi 
stått för undervisning om klostrets trädgårdar och tillverkning av lavendelpåsar och 
byggnation med bl.a. byggställning vid kapitelsalen. 
 

 

 

Guidade visningar 
 

Föreningens traditionella onsdagsguidningar har i år lockat 47 st. betalande deltagare vid 9 

guidetillfällen. Guidningarna avslutades vid Fattigstugans örtagård. 

Beställda guidningar 17 st. - 428 st. 3st. med kaffe i Fattigstugan. 4 st. grupper med 

ungdomar:1st. grupp från Tyskland 82 st. Vretagymnasiet årskurs 1 3st. grupper 80 st. 

 5 st. har delat på guidningarna: Karin Johansson, Alf Karlsson, Arne Karlsson, Märta 

Karlsson och Inga Mörk. 

 

Märta Karlsson har varit sammanhållande kraft för beställningar och genomförande av 

föreningens visningar. 

 

Dramatiserade vandringar och Östgötadagarna 
 

Klosterföreningens dramatiserade vandringar med rubriken ”Starka kvinnor i Vreta” har 

spelats 8 gånger under våren och 4 gånger under Östgötadagarna med totalt 297 st. vuxna och 

7 st. barn betalande. Spelet har uppskattats mycket av publiken. Alla vandringar avslutades 

med fika i örtagården vid Fattigstugan, som Alf och Barbro Karlsson stod för. Spelet har 

gjorts av dramagruppen under ledning av Helena Söderberg, Jorunn Antonsen och Elisabeth 

Land .Sture Lahrin höll i det ekonomiska. 

 

 

Värdskap i kyrkan 
 

Under lördagar och söndagar från början av maj till slutet av augusti har frivilliga värdar, i 

huvudsak medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta, hållit Vreta klosters kyrka öppen för 

besökare. Under dessa helger besökta 2339 st. personer kyrkan och klosterruinerna. 

 

 

Studiecirklar 
 

Studiecirkeln Les Six har fortsatt sin verksamhet med Birgitta Alinder som sammanhållande. 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
Trädgård och Örtagård  
                                                                                                                                                      
Örtagården har vidareutvecklats i mindre omfattning under året. Under sommaren har 
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styrelsen turats om att sköta om trädgården. Mycket vattning behövdes under denna torra och 

varma sommar.3st örtasängar bytts ut. Leif Beling har skött gräsklippningen. 
 

 

Övrigt  
 

Fattigstugan 
 

Skötsel av stugan har ägt rum med hjälp av Arne Karlsson och de andra i styrelsen. Två 

städdagar, med städning in- och utvändigt, har arrangerats under året, en på våren och en på 

hösten. 

 

 

Det europeiska förbundet och andra cisterciensiska nätverk 
 

Anna-Maria Lilliebjörn har varit vår kontaktperson till det Europeiska förbundet och Märta 

Karlsson gentemot våra klostervänsföreningar och andra svenska historiska platser. Margareta 

Risarp har gjort utskick 

 

Samarbetet med Föreningen Askeby kloster har fortsatt.  

 

 

Bokförsäljning 
 

Boken ”Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster” och Margareta 

Bengtssons ”Britta börjar i klosterskolan” har, jämte föreningens övriga skrifter, även sålts 

under 2018. En ny skrift med Lars Ladell, som redaktör har utgivits: Klostren i Vreta och 

Askeby 1462. 

 

 

Stenkilska gravkoret 
 

Sture Lahrin har bibehållit kontakter med Markus Lindberg angående hans studie av de 

skelettdelar som ska vara bevarade i Lund. Åldersbestämningen som avgör om en nyöppning 

av Stenkilska gravkoret kan vara meningsfull kunde inte genomföras under 2018. 

 

 

Hemsidan 
 

Föreningens hemsida har hållits aktuell under året genom arbete av Lars Ladell. 

 

 

Föreningens bibliotek och arkiv 
 

Kristina Ladell har ansvarat för föreningens bibliotek. Ett antal böcker har inköpts. 

 

Protokoll, medlemsutskick, övriga verksamhetsdokument samt föreningens manuskript lagras 

i såväl fysisk form med Märta Karlsson som ansvarig och i elektronisk form av Lars Ladell. 
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Dräkter 
 

Föreningens dräkter är en god tillgång vid arrangemang som spel, dramatiserade vandringar 

och guidningar. Helena Söderberg har ansvarat för att de är i gott skick och skapat nya 

dräkter. Elisabet Land och Ursula Söderberg har haft ansvarat för nunnedräkterna. 

 

 

Representation vid olika möten 
 

Märta Karlsson representerade föreningen vid de möten som Visit Östergötland arrangerat. 

 

Märta Karlsson har varit kontaktperson gentemot Visit Linköping. 

 

Klosterföreningen har under året genom Margareta Risarp varit representerad i 

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening.  

 

 

Marknadsföring 
 

Information om Vreta kloster och guidade visningar presenterades på kommunens och Visit 

Linköpings hemsidor. 

 

Det lilla bladet om föreningen, dess verksamhet och guideinformation har uppdaterats. 

Liksom tidigare år har den ingått i den folder som Vretaklosterbygdens företagarförening 

sammanställt och distribuerat. 

 

Information om sommarens onsdagsguidningar var införd i Östgöta Correspondenten aktuella 

veckor under sommaren 

 

Föreningen har haft kvar sin informationsskylt på Vretaklosterbygdens företagarförenings 

informationstavlor. 

 

Föreningens verksamhet har så långt möjligt varit exponerad i församlingstidningen 

Kyrkbacken och på anslagstavlor i bygden. 

 

Genom att deltaga i Östgötadagarna blev föreningen representerad bland Visit Östergötlands 

evenemang och på den karta som blev distribuerad inför evenemanget. Detta har säkerligen 

också ett allmänt marknadsföringsvärde. 

 

 

Intern information 
 

Föreningens medlemmar har förutom via hemsidan hållits informerade om kommande 

verksamhet och andra föreningsangelägenheter genom medlemsinformation (email för dem 

som har, brev till övriga). Under året har 5 sådana meddelanden gått ut. Till detta kommer 

kallelser och inbjudningar, från föreningen eller förmedlade av enskilda medlemmar.  
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Ekonomi      
                                                                                                                                               
Årets redovisade resultat blev ett underskott på  -3097,12 kr. mot budgeterat nollresultat. 

Orsaken tryck av skrift.  
 

Samarbete med Vreta klosters församling 
 

Föreningen är för sin verksamhet beroende av ett gott samarbete med Vreta klosters 

församling, refererat på många ställen i denna verksamhetsberättelse, såsom med 

samarrangemang, marknadsföring, lokaler, utrustning och kontorshjälp.  

 

 

Samarbete med Sensus 
 

Föreningen har samarbetat med studieförbundet Sensus när det gäller onsdagskvällarnas 

studieträffar liksom vid annan programverksamhet. 

 

 

Slutord 
 

Av ovanstående sammanfattning framgår att föreningen under år 2018 haft en varierad och rik 

verksamhet och vi ser fram emot en spännande fortsättning. Föreningens ambition att lära och 

sprida kunskap kan ske på flera sätt. I mindre grupper kan specialintressen odlas vilket gör att 

kloster- och kyrkomiljön kan beskrivas och visas med fördjupad kunskap som grund. Ny 

teknik kan, rätt använd, bidra till spännande upplevelser av vårt medeltida arv.  

Rätt utnyttjad erbjuder miljön runt Vreta klosters kyrka och klosterruin stora möjligheter för 

Föreningen Klosterliv i Vreta. 

 

 

Tack alla medlemmar för 2018! 
 

Ett stort Tack även till Vreta klosters församling och övriga samarbetspartners. 
 

 

Styrelsen 
 
   

 

Arne Karlsson                     Nils Holger Carlsson                         Margareta Risarp  

 

 

 

Maj Thulin                           Märta Karlsson 
 

 

 

 


