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Till medlemmarna
Verksamheten
Innevarande verksamhetsår har inneburit ett fortsatt utforskande av tillvägagångsätt att på
olika sätt stötta bröderna på Östanbäcks kloster i deras dagliga verksamhet. Ett fokus detta år
har varit att planera och söka medel för klostrets stundande 50-årsjubileum, som i bästa fall
äger rum hösten 2020. Vår föreningsverksamhet har, liksom klostrets och övriga delar av
samhället, fått anpassa sig till den pågående pandemin och i nuläget råder oklarhet om jubileet
kan äga rum detta år. Ambitionen är att hjälpa bröderna anordna ett jubileumsfirande med upp
emot 100 gäster närhelst det är genomförbart samt är i linje med myndigheters
rekommendationer vad gäller folksamlingar. Så här långt har ett program för jubileumsdagen
tagits fram och ansökan om fondmedel har gjorts.
En återkommande och uppskattad aktivitet i föreningens verksamhet har varit trädgårdsdagen,
vilket under rådande omständigheter tyvärr fick ställas in våren 2020. Däremot anordnades en
lyckad trädgårdsdag den 11 maj 2019 med 18 deltagare under vilken vi fick lyssna till
intressanta föredrag om spannmålssorter av Mikael Strandh och ett annat om Hildegard av
Bingen framfört av Marie Erlandsson. Mycket arbete blev gjort i trädgården tack vare
medlemmarna som tillsammans med bröderna bland annat satte potatis och planterade om
hallonbuskar och tomatplantor omskolade i växthuset. God sopplunch med kaffe med efterrät
avnjöts under paradisträdet i trädgården. Dagen avslutades med vesper.
Ovriga aktiviteter har varit årsmotet på Sankt Benedikts dag, samt arrangerande av digitala
insamlingskampanjer till förmån för klostret.

Styrelsearbetet
Under det gångna verksamhetsåret har ett par förändringar skett vad gäller ordförandeskap
och antal ledamöter inom styrelsen. I och med årsmötet 2019 avtackades Agne Furingsten för
ett gediget ordförandeskap axlat sedan föreningens start. Som ny ordförande valdes Mikael
Wilhelmsson. Vidare avtackades även Mårten Hemström som vice ordförande samt som
styrelseledamot och efterträddes av Christer Larssson. Till ny styrelseledamot valdes Robin
Garefelt. Styrelsen bestod därmed av Mikael Wilhelmsson, orförande, Christer Larsson, vice
ordförande, Carola Sundqvist, kassör, Anders Stenström sekreterare, Agne Furingsten och
Robin Garefelt.
Vid slutet av året lämnade tyvärr Mikael Wilhelmsson ordförande- och styrelseuppdraget.
Under ett extrainsatt styrelsemöte den 7e januari 2019 valde styrelsen Robin Garefelt till ny
ordförande.
Styrelsen har under verksamhetsåret 7 protokollförda styrelsemöten.
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Medlemmar
Under året har vi sett en ökad aktivitet och intresse bland människor på föreningens
Facebooksida, vilket dock inte reflekteras i antal medlemmar. Medlemsantalet har rört sig
mellan 29 (vid slutet av 2019) och 25 räknat på dagens datum.
Kontakt med medlemmarna har hållits via Facebook, mailutskick, hemsida, fysiska aktiviteter
och evenemang. Gällande de digitala medierna har föreningens ambition varit att öka sin
närvaro och därigenom, i större omfattning, sprida informationen om föreningen och klostrets
verksamhet och förhoppningsvis uppmuntra till nya medlemskap.

Ekonomi
Den ekonomiska delen av foreningens verksamhet redovisas separat i foreningens
ekonomiska årsredovisning. Totalt har foreningen under året haft intakter på 7 062 kr
och utgifter på 663 kr. I balansrakningen redovisas en ingående balans på 7 319.50 kr
och en utgående på 14 381.50 kr.

Övrigt
Styrelsen har fortsatt byggt vidare på föregående verksamhetsår. Av särskild vikt vad gäller
föreningens aktiviteter är trädgårdsdagen som håller på att utvecklas till ett traditionsenligt
inslag. Vi hoppas också att jubileumsåret kan markera en ny period i klostrets historia – en
period under vilken vänföreningen kan ha en viktig roll i stöttandet av brödernas
framtidsvisioner. Bland dessa visioner som bröderna talat om kan nämnas upprättandet av ett
pilgrimshärbärge i det gamla gästhuset, utveckling av den ekologiska trädgårdsodlingen,
färdigställande av Enhetens kyrka med mera. Med andra ord finns det gott arbete att utföra,
jämte ett kall till Östanbäcks Klosters Vänner att svara an på.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar för förtroendet att under detta
verksamhetsår ha fått bära detta ansvar och vill överlämna föreningens fortsatta
verksamhetsledning till den kommande styrelse.
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Robin Garefelt
Ordförande
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Christer Larsson
Vice ordförande

Carola Sundqvist
Kassör

Agne Furingsten
Ledamot

Foreningsinformation
Ostanbacks Klosters Vanner
c/o Robin Garefelt Amiralsgatan 50, 214 37 MALMÖ
Telefon 070-339 74 26 http:/klostervanner.se
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Anders Stenström
Sekreterare

