Vi firar reformationsjubileet!
Låt oss fullborda Enhetens Kyrka!
S:t Martins trappa är
färdigställd. Väggarna bör
målas ytterligare en gång.

På vår hemsida, ostanbaeck.se, finns
under Enhetens Kyrka ”Vision och
Verklighet”. Här vill vi visa hur långt
vi har nått i förverkligandet av
denna vision.
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2008 kunde vi visa den vänstra bilden av den blivande dopfunten och till
höger ser vi resultatet.
Babtisteriet saknar klinker på golvet (klinkerna finns), och även
elinstallationer. Väggana behöver målas, smidesräckena färdigställas och
preparation av teglet behöver göras så att det inte suger vatten.
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Den underjordiska gången från klostret till Kyrkan via kryptan behöver
klinker och målas en gång mera.

Efter den underjordiska gången är vi nu under Kyrkan i hallen som
fortsätter till babtisteriet, med ingångar till kapitelsalen, sakristian,
teknikrummet, handikapptoaletten.
Även här behövs klinker och elinstallationer och väggarna behöver målas.

Under varpenhuset har
vi teknikrummet och
handikapptoaletten.
Här saknas också
klinker och på toaletten
även kakel på
väggarna. Även
elinstallationer och VVS
saknas.
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Kapitelsalen, med sina
vackra valvbågar, var
vi de senaste åren har
firat första delen av
Påskvigilian, saknar
klinker på golvet och
ett akustikdämpande
tak. Elinstallationer,
ventilation (delvist
utfört) och målning av
väggar är kvar att
göras.
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Sakristian med
ingång till
samtalsrum och
arkiv.
Golvklinker,
akustikdämpande
tak, VVS,
elinstallationer och
målning av väggar
är arbeten som finns
kvar att göra.

En ide, som kom till oss
nyligen, är att dela av den
bakre delen av Sakristian
med en vägg. Då blir det
ett förråd för stola mm.
Det betyder att vi måste
skaffa en dörr till.

Arkivet.
Under sommaren har Istvan
från Ungern lagt golv i
arkivet. Målning och
ventilationen återstår att
fullborda.
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Samtalsrummet/Parlatoriet/
Biktrummet.
Klinker, akustikdämpande tak,
elinstallationer och målning
saknas.

Den yttre trappan med grundstenen.
Inglasning, belysning och
handikapphiss saknas.

Så kan vi hjälpas åt för att fullborda Kryptan:
En beräkning på detta återstående ligger på 300.000 - 500.000 kr. Vi har
Istvan hos oss som är kompetent att utföra det mesta av dessa arbeten. En
del material finns.
För att sätta igång behöver vi ha ca 50.000 kr på vår konto för Enhetens
kyrka bg 715-9195 PG 61 64 95-8.
När detta projekt är avslutat blir kyrkbygget godkänt av byggnadsnämnden
i Sala kommun.

tisdag den 15 november 2016

Bröderna i Östanbäcks Kloster
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