Advent 2016
Kära vänner!
Inför det stundande
kyrkoåret och med
blicken riktat mot
julen, Kristi födelses
mysterium, vill vi i
klostret önska er alla
en fröjdefull jul och ett
välsignat nytt år.
Ett stort tack till alla
som under de gångna
åren har givit klostret
gåvor. Utan dessa hade
det inte varit möjligt
att finansiera klostret.
Även till alla som
offrat sin välvilja i
arbetet med oss vill vi framföra vårt varmaste tack, inte
minst till Hans Ragnarsson som det senaste året har givit
sin energi och arbetstid så att vår administration av
bokföring, finanser mm har fått en professionell profil,
och även till Anders Holmvall för hjälp med revision.
Speciellt tackar vi Kjell Kornerud som genom många år
trofast har hjälpt oss och nu med ålderns rätt har dragit
sig tillbaka.
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Många frågar oss hur vi har det på Klostret.
Ja, det är ju ett par år sedan vi hörde av oss.
Under den tiden har fader Caesarius avgått och broder
Nils-Olov har blivit vald till ny fader för klostret.
När en ny generation tar över kan
det visa sig vara en ganska stor
uppgift med en helt ny start och
fader Nils-Olov har också
tillbringat några veckor efter midsommar på S:t Davidsgården för
en välbehövlig vila. Därefter har
han under hösten varit på vårt
vänkloster Egmond i Holland, som
tillhör samma kongregation som
oss, och även fört förhandlingar
Archimandriten Mathias osb överlämnar
med kongregationens ledare,
klostrets nycklar till fader Nils-Olov
abbas preses Ansgar Schmidt osb.
Fader Nils-Olov är nu tillbaka sedan början av november.
Vi har gjort en del ändringar i klostrets tider.
Vardagar
5.00 VIGILIA 7.00 LAUDES, Frukost ca.8.00 TERS
12.00 SEXT, MÄSSA, Middag, NON
18.00 VESPER, Kvällsmat
19.30 eller tidigare COMPLETORIUM
Söndagar
5.00 VIGILIA 7.00 LAUDES, Frukost
9.00 MÄSSA med TERS
11.00 SEXT, Middag, NON
18.00 VESPER, Kvällsmat
19.30 eller tidigare COMPLETORIUM
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Från första söndagen i advent 2016 har vi valt att sluta
med brunchen efter högmässan på söndagarna.
På juldagen har vi julbord efter högmässan kl 12.00.
Klostret ber de flesta böner i Kyrkan och vi sjunger även
vigilia och laudes. Nonen på vardagar har vi i gamla
kapellet av praktiska skäl.
Bön och arbete, vår främsta uppgift, medför även
begränsningar. Gästhuset är främst belagt med
människor i nöd av olika
karaktär. Något gästrum
finns för tillfälliga gäster.
Alla som bor på klostret
bidrar efter förmåga i bön
och arbete. Trädgården gav
oss en bra skörd men vi
lyckades inte att rensa
morötter och rödbetor i tid
så det blev klent.
Den 15 augusti kunde vi inviga ikonerna i östra absiden
med en stor fest på kvällen för hela bygden mfl. Vi var
97 personer, däribland systrar från Alsike med systrar
från Anafora i Egypten och systrar från Elisabetsklostret i
Minsk, Vitryssland. Det var en strålande kväll med
kräftkalas. Flera artister delade med sig av sin glädje.
En stor tack till dem, och till ikonmålarna Bo och
Marianne Glans som gjorde detta möjligt. Även till
kungen som genom Konung Gustaf VI Adolfs fond för
svensk kultur skänkte 50 000 kr.
Det fortsatta arbetet med färdigställandet av Kyrkan
fortgår. Det viktigaste för godkänd byggnation är att alla
installationer, främst i Kryptan blir färdiga (El, VVS och
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trapphiss för handikappanpassningen mm). Vi har gjort
en fotomontage som belyser detta.
Sedan har vi själva kyrkorummet med sitt golv och övrig
inredning som återstår att göra.
Ett tredje projekt är ombyggnation av gästhuset och det
gamla Kapellet och sakristian.
Vi har fått och får god hjälp med våra hemsidor av br
Alfs bror Robin Garefelt, dels munkljus.se men även
ostanbaeck.se, den senare har han mycket förtjänstfullt
designat. Sobert!
Med detta brev önskar vi att julens fred må sprida sig
över klostret och dess vänner. Och att han som bygger
huset inte arbetar förgäves och vi på det.

I Kristi kärlek och frid
Bröderna i Östanbäcks Kloster
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