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H

försökt balansera en
kulspetspenna på ditt lillfinger? Att det
inte är så lätt beror helt enkelt på att en
kulspetspenna inte är till för det ändamålet. Ta
den i stället mellan tummen och pekfingret och
börja skriv, så infinner sig jämvikten spontant,
både för pennan och för dig.

vikten och ställa samma fråga om och om igen:
”Vad vill du nu med mig, Herre?” I en kommunit
et där man lever tillsammans och är så beroende
av varandra, blir balansen extra känslig. Tappar en
jämvikten påverkar det alla, kommer en på plats
blir det välgörande för helheten. Var och en ska
finna sitt jämviktstillstånd för allas bästa.

Så är det också med oss människor. Vi försöker
ofta balansera på platser eller i uppgifter som vi
inte är skapade för, vilket skapar instabilitet, för
slitningar, trötthet... Vi följer så lätt våra egna am
bitioner, utifrån pålagda krav eller bara ren rutin
utan att fråga vad Gud vill med oss.

Rögles anda är dynamisk och föränderlig. Under
året som gått har jämviktstillstånd och byggstenar
brutits upp och kastats om i förbluffande hastig
het. Vi hann knappt välja en ny priorinna våren
2012, syster Sofie, förrän vi valde en ny, syster
Céline, i maj 2013.

”Vad ska du bli när du blir stor?” frågar vi ofta
små barn. Men varför lär vi dem inte, före allt
annat, att fråga: ”Gud vad har du skapat mig för?
Vad vill du med mitt liv?” Att öva sig i att söka
det svaret ger oändligt mycket större chans att
komma i harmoni med den vi innerst inne är.

Vadan denna omstörtning? Varför så tvära kast?
Man skulle kunna kalla det för ett förunderligt
utbyte. För att en kropp skall fungera på bästa sätt
behöver dess lemmar inte bara utöva de rätta
gåvorna för att bygga upp helheten; de måste ock
så befinna sig på rätt plats så att allt samverkar till
det bästa. Som den gode Herde han är, ledde
Herren oss tydligt till denna omfördelning av
krafterna.

AR DU NÅGON GÅNG

Allt som lever är i ständig förändring, till det yttre
och till det inre. Därför måste vi ofta justera jäm

O

ch som i ett och samma skapartag
satte Herren flera byggstenar på
plats, fogade in dem mer precist i
vår kommunitets byggnad: syster Katarina
avlade sina första löften i maj och syster
Marie avlade sina eviga löften i september.
Utan tvekan har byggnaden fått en ny stadga
och stabilitet, och det är med stort hopp och
tillförsikt vi går denna nya etapp i vårt
klosterliv till mötes.

Vår kommunitet är ingen bastion eller
ointaglig fästning, utan bara ett bräckligt
vindskydd där vi rastar under pilgrimsfärden
mot vårt definitiva hemland. Vi finns inte för
vår egen skull utan för Honom som kallat oss
från mörkret till sitt underbara ljus.

Men vi vet också att allt är provisoriskt så
länge vi vandrar som pilgrimer på denna
jord.

Det är i och mot detta ljus vi vandrar vidare,
tillsammans med er kära vänner. Vi inne
sluter er alla i vår förbön och tackar på för
hand för era böner för syster Céline och för
oss.

När ett mönster omsorgsfullt målats upp på
duken kan det strax rivas ner, för att sedan
byggas upp på nytt.

”Och Ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte övervunnit det.”

Syster Sofie



Sr Else-Marie firade 75-årsdag.

Syster Katarina avlade sina treåriga löften 24 maj.
Här med sina bröder Per och Anders.
Sr Sofie kom ut med sin
senaste bok till Bokmässan.

Syster Marie avlade sina eviga löften 5 september.

Syster Céline valdes till priorinna.

Tack Amanda för all hjälp som volontär.

...och syster Thérèse och syster Mikaela
firade glatt alla tilldragelser.

Vi önskar alla våra vänner

Vi tackar broder Wladek för året som
gått och alla mässor han firat.
Lycka till som kaplan i Jönköping.

God Jul
&
Välsignat Nytt År
Era Systrar i Rögle

Stairway to Heaven – en andlig resa
Syster Sofies senaste bok

Det är sent 1970-tal i Bromma. I ett kollektiv, till
sammans med vänner, bor den nittonåriga Sofie
Hamring. Hon är ett barn av sin tid och hon vill ha
svar. Hon vill veta existensens djupaste hemlighet
och ger sig, på vinst och förlust, ut i världen på en
omvälvande resa. Denna färd för henne över
hisnande höjder, genom bråddjup och trånga
passager. I den här makalösa och självutlämnande
berättelsen får vi följa henne till indiska ashram och
New Age-kollektiv, till Jesusfreaks i Australien,
terapifolk på madrasserade källargolv i Stockholm
och så småningom – till kloster. Allt inspirerat och
ackompanjerat av 1960- och 70-talets rockmusik.
Och vi anar att i denna svindlande jakt efter
sanning, kärlek och den yttersta meningen slingrar
sig en trappa mot himlen…
Inbunden, 232 sidor, med 16 bildark i färg.
ISBN: 978 91 7580 654-9.
Du kan köpa boken hos oss på klostrets bokbord
för 215 kronor eller direkt från förlaget Artos
hemsida: www.artos.se. Där kan du också köpa
syster Sofies tidigare böcker Om jag glömmer dig Jerusalem och Till man och kvinna skapade han dem.

Tack för era gåvor
Förra året skrev vi att vi ville skaffa nya utemöbler. Meditationslunden har fått en ny bänk och det
gamla växthuset har fått ett vackert bord och stolar, men vi har ännu inte kunnat hittat några fina
praktiska stolar för utomhusbruk eller byggt något skydd för sådana. Nästa år vill vi utrusta utrymmet
för disk i anslutning till gästmatsalen med en mikrovågsugn och sätta in ett litet kylskåp. Vi hoppas att
det ska kunna underlätta för gäster med specialkost som har med sin egen mat.
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vill vara en länk mellan systrarna och dem som känner sig knutna till klostret.
Systrarna innesluter på ett särskilt sätt vännerna i sina förböner, och genom klostrets program och
vänbrev ges information från klostret två gånger per år. Vänkretsen är inte en sammanslutning med
organisation eller sammankomster. Medlemskap förpliktar inte till årsmöte eller dylikt. Vi ber endast om en
årlig gåva för porto och tryckkostnader. Eventuellt överskott kommer att gå till konkreta ändamål som på ett
eller annat sätt kommer medlemmarna till godo, och som vi berättar om i vänbrevet. Vill du få våra utskick,
sätt in en gåva på vårt bankgiro, 228-6847, och ange namn och adress. Skriv ”vänkretsen” som referens.
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