
En välsignad jul och ett gott nytt år 
från klostret i Östanbäck
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Frid

Kära vänner!

Vi går nu fram emot julen, Jesu födelses fest. Med Advent förbereder vi oss i 
gudstjänster, arbetet och i vårt inre liv att på nytt möta barnet i krubban.

Den 11 juli kunde vi avsakralisera det gamla kapellet i klostret med f. 
ärkebiskopen Gunnar Vemans hjälp. Det medför att vi har alla 
gudstjänsterna i Kyrkan. Vid samma tillfälle grundade vi föreningen 
Östanbäcks Klosters vänner (se föreningens hemsida <klostervänner.se>).

Tack vare goda vänners hjälp har vi nu kunnat städa ut och fräscha upp 
detta rum och fått en välbehövlig samlingssal. 

15:e Augusti hade vi en fin musikgudstjänst med Monica och Leif 
Hasselgren. Det var meningen att Elisabethsystrarna från Minsk skulle 
komma men tyvärr gick deras bil sönder. Vi fick ändå en fin kväll och 
kunde ta den ”nya” samlingssalen i bruk. 
Den 14:e november fyllde br Birger 65 år. Hans bror domkyrkoorganisten 
Kåre Gabriel Nielsen från Roskilde spelade för oss vid musikgudstjänsten på 
kvällen den 15:e, tillsammans med Kantor Agneta Sonnebo på Altfiol, och 
nu kom även Elisabethsystrarna från Minsk med någon försening och kunde 
dagen därpå visa sin utställning med försäljning.

Arbetet med kryptan har fortgått och i skrivande stund läggs de sista 
kvadratmetrarna klinker i teknikrummet. Räcket till trappan från 
baptisteriet upp till kyrkan har tagit form, med hjälp av en vän till vår 
byggare, en mycket skicklig konstnär, och blir färdigt i början av det nya 
året.

Fader Nils-Olov är på vårt vänkloster Egmond i Holland för att vila upp sig 
efter en utbrändhet han lidit av under flera år, och som vi förstår inte så 
lätt ger med sig utan en lång period av fullständig vila och återhämtning. 
Vår rådgivare, pater Mattias har rått oss att låta honom ta en mycket lång 
vilopaus. Före dess var han en tid och hälsade på sin syster och släktingar i 
Lövånger. 

Vi har haft besök av olika präster som har kunnat fira mässa för oss, bl.a. 
vår oblat Niklas Adell, och även Staffan Ljungman som besökte oss under en 
vecka, samt Fredrik Sidenvall som kom till allhelgonahelgen. Vi är djupt 
tacksamma för deras engagemang. Dagligen delas kommunionen ut av de 
förut vigda gåvorna från tabernaklet, en ordning som vår rådgivare pater 
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Matthias, som är vår andliga och mosaiska rådgivare, har rekommenderat 
oss. 
Under hösten har vi haft en konstruktiv kontakt med Västerås stifts biskop 
Mikael Mogren, med ett gott samtal på stiftsgården i Rättvik, och nu även på 
Luciadagen med biskop Johan Dalman, som vi också fick ett mycket gott 
samtal med i Strängnäs. Allt för att normalisera relationen till den svenska 
kyrka vi lever i idag, och därmed bejaka den modell som påven Fransiskus 
och de lutherska världslederna skrev under vid början av 
reformationsjubileet den1:a november 2016. Vi söker det som enar framför 
det som skiljer.

Klostrets ekonomi, som är ansträngd, sköter vår gode vän Hans Ragnarsson 
mycket förtjänstfullt, med fortlöpande revision av Anders Holmvall, båda på 
ideell basis. (Hasse är hos oss tre dagar i veckan.) Vi har under våren fått en 
viss ekonomisk hjälp av vår gode vän i Holland, Jan Ranzen, men vi är 
fortfarande i behov av flera som vill vara med att bygga färdigt Enhetens 
Kyrka och den fortsatta utvecklingen av klostret. Det är mycket underhåll 
mm som behöver göras.

Vi önskar att julens fred må sprida sig över klostret och 
alla dess vänner, grannar och bekanta. Och ett välsignat 
nytt år!

I Kristi kärlek och frid
Bröderna i Östanbäcks Kloster

Enhetens kyrka 
bg 715-9195   
                         
PG 61 64 95-8   
                    
SWISH 123 389 80 38

3


