Verksamhetsberättelse oktober 2009 - oktober
2010

Klosterruin Kronobäcks Vänner

Inledning
År 2006 startade Mönsterås kommun projektet Kronobäcks klosterruin, ett kunskapsbyggande och identitetsskapande projekt för att
höja intresset och utveckla Johanniternas fina klosterkyrkoruin söder om Mönsterås.
Maj 2009 bildades föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner för att kunna skapa en organisation som kan ta över den dagen
kommunen avslutar sitt projekt. Föreningens ändamål och syfte är ”Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner arbetar för att öka kunskapen om
Kronobäcks Klosterkyrkas historik och plats i det lokala medeltida samhället.
Syftet uppnås genom att aktivt genomföra:
•

Anordna evenemang såsom marknader, konserter, guidningar m.m.

•

Anordna föreläsningar.

•

Aktivt verka för att genomföra och delta vid arkeologiska undersökningar.

•

Bygga upp och tillgängliggöra ett arkiv med dokumentation kring platsen.

•

Stödja andra kultur- och utbildningsverksamheter eller evenemang som verkar i föreningens syfte.” ( Stadgar för Klosterruin Kronobäcks Vänner
fastställda vid årsmöte 2009-10-14)

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Irene Holm
Vice ordförande: KG Lundgren
Sekreterare: Gunilla Karlsson
Kassör: Ulrika Wretås
Ledamot: Gull Strömberg
Suppleant: Carolin Carlsson
Suppleant: Olof Altner. Han har avsagt sin plats och har nu ersatts av Jim Karlsson.
Antal möten:
Möten inför bildandet av förening: 1 st
Styrelsemöten: 9 st
Medlemsmöten: 1 st
Årsmöten: 1 st
Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen hade den 27 september 2010 30 medlemmar. Medlemsavgiften har för året varit 100 kronor.
Firmatecknare
Firmatecknare har under året varit föreningens ordförande Irene Holm och kassören Ulrika Wretås.
Revisorer
Revisorer för verksamhetsåret har varit Bengt Thurfors och
Jim Karlsson. Emma Angelin Holmen har varit suppleant.
Valberedning
Valberedning
Under året har valberedningen bestått av KG Lundgren och Christina Sandelius.
Hemsida www.kronoback.org
Föreningen har en hemsida där man kan finna information om den historiska platsen. Här kan man också boka guidningar och
lokal. Hemsidan är också översatt till engelska. Föreningen har inlett ett samarbete med webbdesignern Jonas Jönsson, reklambyrån
Corall.
Guidutbildning
Åtta medlemmar i föreningen har deltagit i en guidutbildning som Mönsterås kommun genomfört inom projektet ”Kronobäck –
mötesplats då som nu”. Kursen har innehållit olika moment som föreläsningsserie, guide- röstteknik, självstudier, presentation av
historiskt material m.m. Guideutbildare var antikvarie Meg Johnsson från Kalmar läns museum.
Guidningar

Vi har haft guidningar torsdagar och lördagar under sommaren. Det har varit stor variation på antal besökare. Ibland inga alls och en
del gånger upp till 10-15 st. Vädret har givetvis också haft sin betydelse. Den sista och avslutande guidningen var lördagen 21
augusti, en dramaguidning. Där medlemmar i föreningen och en del andra intresserade gestaltade olika personer som kunde ingå i
livet vid klostret. Det kom ca 55 personer och lyssnade vid det här tillfället. Vi hade även gäster från Malteserorden och de
uppskattade guidningen mycket.
Arrangemang
Föreningen har deltagit i olika arrangemang som Kommunens kontaktnät Kronobäck har genomfört.
•

Utgrävningen. Inför byggandet av servicebyggnaden i Kronobäck genomfördes i oktober 2009 en utgrävning. Under
ledning av personal från Kalmar läns museum fick medlemmarna hjälpa till vid utgrävningen.

•

Skymningskväll. När skymningen lagt sig den 10 december 2009 tändes klosterruinen upp i ett vackert ljus. Många
marschaller var tända. Kören Tatonia från Mönsterås framförde medeltida sånger. Bakom kören var ruinen upplyst av
lampor komponerade av Gunnar Gauffin. Mikels Frände var där och hade eldshow. Spännande berättelser från medeltiden
kunde man lyssna till i källaren. Om man blev frusen kunde man värma sig med varm glögg direkt från järngrytan.

•

Kronobäcksdagen den 13 juni 2010. Då invigdes den nya servicebyggnaden av kommunalrådet Roland Åkesson och
prosten Alf Johansson. Hela dagen pågick medeltidsmarknad, Johanniterkamp, ponnyridning, medeltida berättelser och
gyckel m.m.

•

Utomhusbio. Många besökare kom till filmvisningen ”Änglar och demoner” den 13 augusti. Föreningen hade försäljning
av kaffe, kringlor och godis den här kvällen.

Finasiering
Föreningens ekonomi är god. Under året har föreningen fått bidrag från Mönsterås kommun. För mer information om föreningens
ekonomiska resultat och balansräkning se separat redovisning.

Slutord
Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet under det första året. Tack vare bidrag från
kommunen och deras kontaktnät Kronobäck samt insatserna från våra medlemmar har vi kunnat genomföra våra olika aktiviteter.
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