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Pax!
Kära Vänner,
När detta skrivs kan jag från mitt fönster se ut över ett snötäckt landskap, gnistrande i solljuset. Höjderna
mot sydväst, med sitt glesa trädbestånd, påminner nästan om ett fjällandskap.
I somras kunde två hektar granskog mot den södra tomtgränsen avverkas. Därmed har horisosnten vidgats avsevärt. Successivt tas tomten i besittning. Under året har jag fått hjälp både med promenadgångar,
trädgårdsland och rosenträdgård. En grupp från Malmö, Sofia Kulturmötesplats, förlägger gärna en arbetsoch reträttdag till klostret. Den första september hade vi arbetsdag och ett antal frivilliga trimmade gräskanter och rensade i landen.
Praktiskt har jag anlitat en sakkunnig i fastighetsbranschen, Reino Ingvarsson, som förmedlar kontakt
med olika hantverkare, vilket underlättar mycket. Småreparationer kan numera göras på plats eftersom en
liten verkstad har inretts i källarutrymmet.
Novisen bröt upp strax efter nyår. Ändå hålls den dagliga rytmen vid liv och gäster med olika behov går
in i den. Ibland känner jag igen mig i den där humlan, som flyger, trots att den enligt fysikens lagar inte skulle kunna det. Två diakoner har förberett sin prästvigning med reträtt i huset. Präster förlägger sin ”stilla dag”
här. Andra kommer regelbundet, en del för samtal, andra som ”volontärer” för att delta i det dagliga arbetet.
Därför har också tidegärden kunnat sjungas. När vi haft ”ovana” gäster, har det som regel funnits någon med
större vana som kan stödja sången. Under året har klostret haft ca 250 övernattningar. Särskilt glädjande var
naturligtvis det årliga besöket av abbot Adrian Lenglet från S. Benedictusberg i Nederländerna, denna gång i
skiftet juli-augusti. Han återkom i november. Efter en olycka behövdes konvalescens och vila.
Som tidigare år har jag hållit en del föredrag eller fått predika på andra håll. I Kristianstad förväntar man
sig en katolsk röst vid deras återkommande ekumeniska arrangemang. Som biktfader reser jag ett par gånger
per termin till dominikansystrarna i Rögle kloster.
Trossamtalen har fortsatt och under hösten hade vi förlagt tre av dem till lördageftermiddagar hos systrarna, med öppen inbjudan i den lokala pressen. Åtskilliga nya deltagare lyssnade till vad moder Tyra Antonia och broder Ingmar hade att säga om trons mysterium. Påven Benedikt XVI har utlyst ett ”Trons år”, som
ett led i den nyevangelisation som inte minst vårt Europa så tydligt behöver.
Sedan lång tid har jag arbetat med en kommentar till den Helige Benedictus Regel. Nu läses korrektur
och bokförlaget Artos har utlovat publicering ett stycke in på det nya året. Om Gud vill, måste tilläggas.
Med viss regelbundenhet skickas det via mail ut en ”kortpredikan”, med några tankar kring dagens mässa. Den som vill få detta ”ord för dagen” ombeds meddela sin e-post-adress. Även söndagens predikan kan
sändas på samma sätt.
Det viktigaste kan inte uttryckas i ord, åtminsone inte mänskliga. Ett gudomligt ord ur psaltaren har följt
klostret sedan det byggdes: ”Om inte Herren bygger huset, arbetar de fåfängt som bygger på det”. Ordet fortsätter att utmana, men än mer att visa väg och ge hopp.
Varmt tack för gåvor, förböner och olika insatser.
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