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Klostergrunnleggelse på Munkeby

Munkene er tilbake
Av Heidi H. Øyma
Foto: Broen

En enkel seremoni på festen
for Korsets opphøyelse
14. september markerte
begynnelsen på det monastiske
livet i Munkeby Mariakloster,
utenfor Levanger i Trøndelag.
Dermed er cisterciensermunkene
tilbake på et sted der de hadde
kloster i høymiddelalderen.

DE FIRE GRUNNLEGGERNE, p. Joël Regnard,
br. Cyrill Ampe, br. Bruno PayreFicout og br. Arnaud Rooses, var ankommet med sitt beskjedne flyttelass
fra Citeaux i Frankrike noen dager
tidligere.

Munkeby er den første nygrunnleggelsen fra Citeaux siden 1400-tallet,
og abbeden, p. Olivier Quenardel,
hadde tatt veien fra Burgund og
ledet markeringen sammen med
biskop Bernt Eidsvig, apostolisk
administrator av Trondheim. Brødrene hadde på forhånd gitt beskjed
om at seremonien ville være enkel,
men mange fremmøtte delte likevel
munkenes glede denne dagen, først
og fremst cisterciensernonnene fra
nærliggende Tautra Mariakloster og
brødrenes naboer og lokale hjelpere
med Ole Petter Munkeby, sanitetskvinnene og Rannveig Munkeby
Arentz i spissen. Blant de fremmøtte
var også ordenssøstre fra andre klostre i Norge og flere prester fra Den
norske kirke – én av dem seniorprest
ved Oslo Domkrike og kjenner av
cistercienserordenen, Karl Gervin,
som har støttet prosjektet fra dag én.
De fremmøtte istemte vesper for
korsets opphøyelse før forsamlingen
gikk i prosesjon til stedet klosterkirken skal bygges. Her ble det plantet
et stort trekors, som munkene har
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Korset plantes av de fire grunnleggerne. Abbed Olivier velsigner det senere med røkelse.

hatt med seg fra Citeaux. I forbønnene ble det bedt for ”alle gode venner, naboer, hjelpere og bønnens folk
som har gitt brødrene en så åpen og
varm velkomst” og for ”at det korset
Hellig Olav reiste i Norge fortsatt må
vise folket veien til Kristus.”
Klosterprosjektet på Munkeby består
av tre byggetrinn. Munkene er flyttet
inn i det som skal bli gjesteavdelingen, noe som begrenser deres nåværende muligheter til å ta i mot gjester
(se rute). I underetasjen er det innredet ysteri, som skal skaffe brødrenes
livsgrunnlag. Munkene i moderklosteret er kjent for sin osteproduksjon
og store ekspertise på området.
Middelalderens kloster på Munkeby
hadde en ganske kort levetid, kanskje bare hundre år. Når brødrene
fra Citeaux nå er vel plantet i trøndersk jord, regner vi med det skal
vare adskillig lenger!

Prosesjonen gikk over jordet til stedet klosterkirken skal bygges.
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STØTT MUNKEBY
Følg grunnleggelsen på brødrenes
nettsted !!!"#$%&'()"%'*. Se også
artikkel i Broen nummer 6-2008.
Bidrag kan sendes direkte til
klosteret: Munkeby Mariakloster,
kontonummer 4202 13 56772. Gaver kan også gis gjennom tjenesten for fradragsberettigede gaver.
Da sendes gaven til Oslo katolske
bispedømme, kontonummer 3000
15 11110, merk gaven ”Munkeby
Mariakloster”.

Øverst: Forsamlingen begynte vesper for Korsets opphøyelse på
gårdsplassen. Abbed Olivier og biskop Eidsvig på hver sin side av
trekorset. Klosterets klokke sees også.Over: Br. Bruno forklarer at
alle næringstilsynets krav oppfylles til punkt og prikke.
Den lokale sanitetskvinneforeningen har samlet inn møbler og
praktisk utstyr til klosteret. Brødrene satser i størst mulig grad
på gjenbruk.

Det foreløpige kapellet.

Ole Petter Munkeby med frue. Munkeby har solgt av sin odelsjord
til brødrene, og melk fra hans gård skal være råmateriale i
osteproduksjonen.

Du er velkommen til Munkeby
Mariakloster. Her bor fire cisterciensermunker som søker Gud
gjennom bønn og arbeid. Klosteret
er et stille fredens sted. Vi er takknemlige om du hjelper oss å verne
om dette og munkenes stille liv.
Vi kan dessverre ikke ta i mot
store grupper, men hvis du vil be
med oss, kan du litt senere i høst
delta i våre tidebønner. Vennligst
la bilen din stå på parkeringsplassen, og ikke bruk mobiltelefon.
Dine brødre munkene

Velkommen tilbake!
Den historiske klostergrunnleggelsen på Munkeby støttes av Den
norske kirkes biskop i Trøndelag,
Tor Singsaas, og biskop Bernt
Eidsvig, apostolisk administrator
i Trondheim Stift. Gjennom et
stille nærvær av liturgi, meditasjon og åndelig lesning, og gjennom
munkenes arbeid og livsform, vil
Munkeby Mariakloster være et sted
hvor mennesker av alle konfesjoner
kan finne inspirasjon til et enklere
liv med langsommere rytme – hvor
Gud får være det ene sentrum.
Vi ønsker munkene velkommen
tilbake til Munkeby.
Tor Singsaas, biskop av Nidaros,
Den norske kirke
Biskop Bernt Eidsvig, apostolisk
administrator av Trondheim Stift,
Den katolske kirke
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