Jeres ophold hos os
Vi arbejder uden løn, ingen ansatte, uden permanente understøttelse fra kirke /
stat, og uden at få kirkeskat
Vi opfyller et bestemt bidrag, er politisk neutrale og ikke kommerciell men
almen orienteret. Vi har ingen bankkredit vi har vors statuter tilfylge ingen
pengeskyld.

økumenisk Fællesskab

Kloster Beinwil

DK

Vi har ingen bestemte priser – alle er velkomne! Jeres bedrag hjælper
driftsomkostninger at mindre – gør dette sted muligt at holde åben!

Understøtellse / vennekreds
Friwillige medarbejde (en gang/ofte) i hus, have… velkommen!
Jeres sympati, gude tanker, bøn og reklame hjælper os meget.
Vores vennekreds glæder sig over nye medlemmer.
Gaver til fællesskabet går altid til den almennyttig del er vores arbejde, ikke til
kult (for kulutusgaver spør efter konto)
ZEWO/DZI/OSGS-bestemmelser respekterer vi. Religiøses har ingen stempel
CHF: IBAN: CH59 800 97000 0085 26069
€uro: IBAN: DE08 683 90000 0000 949477

Henrejse

BIC: RAIFCH22
BIC: VOLO DE66

Sted for ro & sammentræf
velkommen uafset fra religion herkomst penge Jeres tro/idégrundlag respekterer vi

komme tilr ro * Afstand fra hverdagen * Spiritualitet
impulse * burnout * samtale * stilhed * retraite

klausurkongres * bibel-have * museum * bibliothek
pilgerzentrum Jakobsvejen - Rom Jerusalem

Airport Basel EAP euroairport.com
Airp. Zürich www.zurich-airport.com
F / D / Basel - Delémont H 18
►Zwingen Bhf / Breitenbach: Bus 115
A / I / Bern - Zürich A1 Oensingen
►Balsthal Bhf: Bus 115
Navi / Fahrplan www.sbb.ch:
►Beinwil SO Kloster
2016-03

-4-

Kloster CH-4229 Beinwil SO

Info & Mail: www.beinwil.org

Beinwil

Gæste / Grupper

Mange besøgende og pilgrimme fra Dk SF N... du får denne info - takket være vores venner
Gerda & Anita K. I Beinwil vi kan tale tysk engelsk. Google Chrome oversætter vores
hjemmeside www.beinwil.org automatisk til dansk! Bøn og daglige liv er på tysk.

brødre og søstre
Forskellige livsformer, arbejde, kristlige konfessioner… leve i eller udenfor
Beinwil bundet & kristelig orienteret.
Grundlag: Evangeliet og regel Benedikt – ora et labora et lege:
Bøn & arbejde, beret til at lære, stilhed & gæstevendskab.

besøg

i hjemstavnsbeskyttede Kloster Beinwil
bøn 15 min offentlig
Ma-Sø 8*12*21 + Sø 15h
Kirke Kapel Info / bibel-haven /
Ma-Sø 9-21h fri tilgang
Shop Kaffehjørne museum / foto-show/
Info: wandren cykle
pilger-zentrum: Compostela RomJerusalem (Info&kort www.beinwil.org)
Kloster-omvisning (kirke krysgang krypta
bibliothek Klosterhavene…) medarbejde

anmeldelse www.beinwil.org
-„-

Nye medlemmer er velkomne, også befristet. Velkommen til prøveår

Overnatning

Gæster – sammentræf og stilhed
Jeres overbevisning & tro respekterer vi – alle er velkomne uafset fra
von herkomst, alder, tro, finanser... kirkelig orienteret eller ikke.
Vi deler vores spiritualitet, verdag, andagt, måltider, værelser, haven med alle.
stilhed, samtale... et skønt landskab ensom i nærheden af Passwang.
Oekumeniske sammentræf og stilhed er også at erfare i de enkelte livsstile, båret
af timebønd den udelte kirke fra de 6. Jh.

Bøn og arbejde Ma-Sø
Bøn 15 min - offentlig:

Gæste & fælleskab - intern:

anmeldelse www.beinwil.org
Ingen gæste-/ seminarhus. Leve med som del af fælleskabet for dage, uger…
Sammen: bøn, måltild i stilhed.
Muligt: samtale, stilhed, medarbejde / fri tid, faste, retraite, sjælesorg

...

Komme til ro: radio, TV www PC Handy ønskes reduceret & hovedtelefon
bruges. Hus røg- og alkoholfri. Ingen husdyr. Desvære ikke egnet for kørestole.
Intere privatrum er åbne for gæster 24h: krysgang, krypta, bibliothek
Stille omgivelser: 25 enkelværelser – kvinder og mænd separat.

Grupper / kirkemenigheder
bøn Ma-Sø s.o.

8h morgen

stilhed Zeit 19-9h

arbejde

12h middag
15h vesper Sø+festdag

21h nat
fra 20h: Stille&Kerzenlicht, læsning 20.45h RB

stilhed Zeit 12-14h

samtælekaffe
stilhed Zeit 19-9h

anmeldelse www.beinwil.org
Kloster-omvisning s.o.
foredrag

menighedsudflugt
korudflugt til vesperbøn Sø 15h
Wandre-pilgerdag (Hohe Winde; Jakobsvej Basel-Kloster Beinwil-Bern...)
kongrested i klausur atmosfære (medarbejder-seminar, klausurdag…)
s.o. „overnatning“ – kongresrum 9-12+14-19h.
Hos jer hjemme: udstilling / Infoaften / kirkemenighederprojekter…
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