
Verksamhetsplan 2020 för Föreningen Klosterliv i Vreta 

Under 2020planerar Föreningen Klosterliv i Vreta att söka bibehålla verksamhet inom 

samma områden som 2019. Dessa är i stort (utan inbördes ordning): 

• Mötes- och studieverksamhet 

• Guidning och besöksverksamhet 

• Teater och dramatiseringar 

• Klosterdag och Östgötadagarna 

• Forskningsverksamhet 

• Trädgårds- och stugverksamhet 

• Biblioteks- och förlagsverksamhet 

• Arkivering 

• Dräktverksamhet 

• Samarbete med Vreta klosters församling och skolor samt SENSUS 

• Nätverkssamverkan 

• Utflykter 

• Information och marknadsföring 

 

Denna verksamhetsplan är en beskrivning av vad föreningen vill arbeta med 2020. 

Det konkreta resultatet beror på möjligheten att bemanna de olika uppdragen 

/aktiviteterna.  

 

Mötes- och studieverksamhet 

Allmänna föreningsmöten kommer att hållas när det finns ett intressant ämne att samlas 

omkring. Dessa möten arrangeras så långt möjligt på onsdagskvällar. I vår studerar vi 

personer och händelser utifrån vår vandring förra års Östgötadagar- men männen i Vreta då. 

Fördjupning inom olika områden, som då bedrivs i enskilda studiecirklar med egen planering, 

ska uppmuntras. Vid årsmötet berättar vår Kyrkoherde om sig och sin släkt. Vid 

våravslutningen kommer arkeolog Annika Konsmar att berätta om utgrävningarna utanför 

Vreta klosters kyrkogård. 

 

Guidning och besöksverksamhet 

Guidning kommer att utföras både av förbeställda grupper och av allmänheten, v. 26- 34. 5 

onsdagar kl. 19.00 och 5 lördagar kl. 10.00 Kyrkogårdsvandringar kan genomföras på 

beställning, liksom vandring genom Vreta klosters kyrkby. Även specifika guidningar t.ex. av 

textilier sker på beställning.  Standardavgiften för guidning är 40 kr (exklusive förtäring),  och 



20 kr för ungdom upp till 16 år. Guide eller guideansvarig kan besluta om annat pris för 

grupp när så bedöms lämpligt. Avgiftsfri guidning i föreningens regi beslutas av styrelsen i 

varje enskilt fall.  

 

 

Teater och dramatiseringar  

Föreningen siktar på att arrangera någon form dramatiserade vandringar vid Östgötadagarna  

5/9- 6/9 . 

 

Klosterdagen och Östgötadagarna 

Någon form av Klosterdag kommer att anordnas av församlingen. 

Föreningen kommer att vara representerad vid de informationsmöten som hålls inför 

Östgötadagarna 5-6  september.  Vi har ambitionen att då kunna ha någon form av 

dramatiserad vandring  

 

Forskningsverksamhet 

Den förstudie avseende Stenkilska gravkoret som Föreningen Klosterliv i Vreta drivit med 

stöd av Markus Lindberg (Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum), Östergötlands Museum 

och Arkeologerna Statens Historiska Museet med finansiering av Berit Wallenbergs Stiftelse 

skall följas upp. En förutsättning är då att någon extern part åtager sig att som huvudman 

driva projektet. 

Andra forskningsaktiviteter kan bedrivas av grupper/cirklar bildade enligt ovan. 

 

Trädgårds- och stugverksamhet 

Örtagården sköts under ledning av trädgårdsgruppen.  Städdagar kommer att arrangeras vår 

och höst.   

 

 

 



Biblioteks- och förlagsverksamhet 

Biblioteket kommer att utvecklas genom nyförvärv, beslutade av bibliotekarien (med egen 

budget) eller styrelsen. Befintliga skrifter kommer att försäljas. 

Ingen planering för deltagande i bokmässan 2020. 

 

Arkivering 

Arkivering av dokument kommer att ske i både elektronisk och fysisk form i samma 

utsträckning som tidigare. Arkiverade manuskript från föreningens tidigare 

dramaverksamhet har visat sig vara en allt större tillgång.  

 

Dräktverksamhet 

Det befintliga dräktförrådet kommer att förvaltas och användas till föreningens verksamhet 

och till verksamheter som föreningen stöder eller medverkar i, exempelvis församlingens 

aktiviteter för skolelever. Visst behov av kompletteringar i samband med nya dramatiserade 

vandringar kommer sannolikt att uppstå. 

 

Samarbete med Vreta klosters församling och skolor samt SENSUS 

Verksamhet för skolor och förskolor, i egen regi eller tillsammans med Vreta klosters 

församling, planeras ske i samma utsträckning som under 2019. Samarbetet med Sensus  vad 

gäller studiecirklar och möten kommer att fortsätta. 

Generellt är Föreningen Klosterliv i Vreta för sin verksamhet beroende av ett gott samarbete 

med Vreta klosters församling och föreningen ser fram emot att denna goda samarbetsanda 

ska råda även i fortsättningen. 

 

Nätverkssamarbete 

Samverkan med Föreningen Askeby kloster ska sökas för arrangemang då så är möjligt och 

till gagn för båda föreningarna. Föreningen Klosterliv i Vreta kommer att även 2020 vara 

medlem i Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser och ha en 

kontaktperson tillsatt för detta. Medverkan i andra nätverk, exempelvis för Göta kanal, 

Linköpings kommun, Vretaklosterbygdens företagarförening (tidigare Vreta kloster Turism) 



och Vretaklosterbygdens föreläsningsförening beror på förekomst av och aktivitet bland 

sådana samt av styrelsens beslut. 

 

Information och marknadsföring 

Hemsidan kommer även fortsättningsvis att ha en central uppgift för intern och extern 

information.  

Församlingens informationskanaler, såsom Kyrkbacken, kommer att utnyttjas. Föreningens 

informationsblad kommer att uppdateras och där så är möjligt spridas av andra aktörer i 

förekommande fall, exempelvis turistbyråer och Vretaklosterbygdens företagarförening.  

Information om arrangemang kommer att så långt möjligt införas i På Gång och i Östgöta 

Correspondenten . 

Föreningen kommer att ha kvar sin affisch på informationstavlorna vid Hemköp och i 

Blåsvädret om villkoret för detta är rimligt. 

Göta kanalbolagets satsning på Bergs slussar kommer att följas och föreningen kommer att 

medverka efter förmåga.  

Skrifter som Ljungsbronytt ska utnyttjas då så kan ske till rimlig kostnad.  

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening kan vara en ny marknadsföringskanal riktad till en 

för föreningen intressant målgrupp. 

Intern information kommer att spridas via mail (eller brev i de fall mail saknas). 

Medlemmar som är mottagare av inbjudningar av diverse slag uppmanas att på eget initiativ 

sprida dessa till andra medlemmar. 

När så är möjligt ska informationsaktiviteter riktas externt i avsikt att intressera och vinna 

nya medlemmar. Medlemssituationen vad gäller bristen på aktiva medlemmar utgör ett akut 

hot mot föreningens verksamhet. Därför ska värvning av nya medlemmar göras då så är 

möjligt, inte minst med ”mun till munmetoden” och via specialområden såsom trädgård och 

kyrkbyn. 


