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Till medlemmarna
Verksamheten
Den globala pandemin som bröt ut i början av 2020 har fortsatt påverkat föreningens
verksamhet. Föreningen har varken kunnat samla sina medlemmar eller styrelse till fysiska
möten. All form av kommunikation och samling har skett digitalt. Så även årsmötena, liksom
klostrets 50-årsjubilieum som planerades för 2020.
För föreningen liksom för klostret har denna tid kommit med sina utmaningar och
möjligheter. Vänföreningens naturliga träffpunkter, som till exempel årsmötet och
trädgårdsdagen på klostret, har förstås lämnat ett tomrum efter sig men samtidigt styrt fokuset
till den digitala världens möjligheter. I stället för ett jubileumsfirande i klostret bestämdes det
att uppmärksamma jubileet digitalt. Genom en god vän klostret, producerades en kort film
och intervju med br. Birger som finns på Youtube.
Under våren 2022 har även br. Birger synts på SVTs helgmålsringning vid två tillfällen.
Vänföreningen har under året kunnat hjälpa klostret ekonomiskt genom insamlingar via
Facebook. Bidrag har här inkommit både via föreningens samt via privatpersoners
insamlingar. Totalt har 14970 kr samlats in via denna kanal. Som en följd av detta,
tillsammans med övriga bidrag, har klostret kunnat köpa in och montera taklampor i kyrkans
krypta (se bilder på det färdiga resultatet från kyrkan på föreningens Facebooksida).

Styrelsearbetet
Ett par återkommande diskussioner som förts i styrelsen under året är dels hur vi kan växa
som förening, dels hur vi kan nå en yngre målgrupp. En utmaning är att engagera de över 500
personer som har gillat föreningens sida på Facebook att bli aktiva medlemmar i föreningen
och på så vis stödja klostrets fortsatta verksamhet idag och för framtida generationer.
Styrelsen har mot bakgrund av detta försökt vara mer aktiv på Facebook. Under våren har
presentationstexter om klostret och föreningens styrelsemedlemmar publicerats, något som
tycks ha varit uppskattat.
Projekt från förra verksamhetsåret har fortsatt in i detta. Bland annat kan nämnas arbetet med
att ta fram en pilgrimsled. Vänföreningen blev under året beviljad ett bidrag på 75.000 kr från
Uppsala stift för att ta fram en guidebok om leden. Arbetet med denna bok pågår för fullt.
Leden har tidigare haft arbetsnamnet PAX-leden men kommer slutligen få namnet S:t Annaleden (inspirerat av S:t Ingegärds-leden).
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Diskussioner har förts om hur föreningen tillsammans med klostret kan fortsätta utveckla
pilgrimsverksamheten. En idé som förts på tal har till exempel varit att upprätta ett
pilgrimshärbärge i anslutning till klostret. Nuvarande styrelse hoppas detta arbete får fortsätta.
Under året har styrelsen fått äran att utse ärkebiskop em. Gunnar Weman till
hedersordförande för vänföreningen. I egenskap av ärkebiskop installerade han Bertil Gärtner
som biskop för Östanbäcks kloster, och han har fortgående hållit kontakt med klostret. Den 20
juli 2017 ledde han akten när kapellet som funnits i klosterhuset togs ur bruk och dess
liturgiska föremål överfördes till Enhetens kyrka. Samma dag var han sedan med och bildade
vänföreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt totalt 9 gånger.

Medlemmar
Antalet medlemmar har sedan förra året ökat från 26 till 30 stycken.
Kommunikation med medlemmarna har främst skett via mail och Facebook. Även några
traditionella brev har under året skickats som tack för en generös gåva eller vid särskilda
förfrågningar.
Föreningen har på sin Facebooksida uttryckt en önskan att fördjupa kommunikationen med
sina medlemmar. Styrelsen har därför arbetat, som redan nämnts, med att publicera innehåll
som kan bjuda in till detta för sina över 500 följare på Facebook. En ökad interaktion har
kunnat märkas som en konsekvens av detta arbete.

Ekonomi
Den ekonomiska delen av föreningens verksamhet redovisas separat i föreningens
ekonomiska årsredovisning. Totalt har föreningen under året haft intäkter på 20 970 kr
och utgifter på 29 804 kr.
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