Om oss
Vi arbetar utan lön, utan anställda, utan permanent stöd från kyrka eller stat.
Vi utför ett samhälleligt uppdrag, är politiskt obundna och är inte kommersiellt
orienterade.
Vi hushåller efter den ekonomiska principen att inte ha några skulder och inte ta
banklån. Vi har inga fasta priser för kost och logi, alla är välkomna!
Ditt bidrag hjälper oss att klara av höga driftskostnader – ditt bidrag gör denna
ort möjlig!

Stödja Kloster Beinwil
Ideellt arbete (en eller flera gånger) i hus och trädgårdar är välkommet!
Din sympati, goda tankar, bön och reklam hjälper oss mycket.
Föreningen ”Verein der Freunde des Klosters Beinwil” glädjer sig alltid över
nya medlemmar.
Pengar skänkta till gemenskapen går alltid till den samhällsnyttiga delen av vårt
arbete – inte för att finansiera gudstjänster (för detta finns separat konto).
Vi håller oss till kriterierna ställda av ZEWO/DZI/OSGS, religiöst arbete har
ingen kvalitetsstämpel
CHF IBAN: CH59 800 97000 0085 26069
BIC: RAIFCH22
€uro IBAN: DE08 683 90000 0000 949477
BIC: VOLO DE66

Ekumenisk gemenskap

Kloster Beinwil / CH

S

Ort för lugn och stillhet och att komma samman
Tillflyktsort från vardagen * Andlighet
Låt själen komma till ro
Lugn
samtal
stimulering Bibliotek
ostörda sammanträden
Bibelträdgård
Pilgrimscentrum Jakobsleden-Rom-Jerusalem

Att hitta hit
Airport Basel EAP euroairport.com
Airp.Zürich www.zurich-airport.com
F / D / Basel - Delémont H 18
►Zwingen station / Breitenbach Bus115
A / I / Bern - Zürich A1 Oensingen
►Balsthal station: Bus 115
Navi / Fahrplan www.sbb.ch:
►Beinwil SO Kloster
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Oberoende av religion, härkomst och
tillgångar - Alla är välkomna
Kloster CH-4229 Beinwil / Info & Mail: www.beinwil.org

Beinwil

Gäster / Grupper

Då vi har många pilgrimer från dom nordiska länderna finner ni här den viktigaste info på
svenska. Vi tackar Marcus Lindblom för översättningen. På Beinwil talar vi tyvärr inte svenska
– böner och vardagliga livet på klostret är på tyska, engelsk översättning är möjlig.
Länkarna på den här hemsidan leder till sidor på tyska. Översättning sker automatiskt till
svenska med hjälp av ”Google Chrome”.

Bröder och systrar
Bröder och systrar, inom och utanför klostret, lever under olika levnadssätt,
yrken och kristlig konfession
i enlighet med evangeliet och Benedikts levnadsregler – ora et labora et lege:
Be och arbeta, villig att lära, stillsamhet och gästfrihet
Nya medlemmar är även tidsbegränsat välkomna – välkommen på ett prövoår!

Besök – i kulturskyddat kloster Beinwil
Bön (tillgänglig för allmänheten) 15min
Mån-Sön 8*12*21 + Sön 15h
Kyrka, kapell, anslagstavla, bibelträdgård
Mån-Sön 9-21h utan anmälan
butik, kaféhörna, klostermuseum, bildspel
Info: vandrare, cyklister
Centre pilgrimer mot Rom eller Santiago
maps & info www.beinwil.org
Kloster guidad rundtur (kyrka, korsgång,
Anmälan: www.beinwil.org
bibliotek, krypta...), Jobba ideellt för klostret
-„-

Övernattning
Gäster – Kom tillsammans i stillhet
Vi respekterar allas övertygelse och tro. Oavsett härkomst, ålder, religion,
tillgångar, kyrklig eller ej - Alla är välkomna!
Vi delar vår andlighet, vardag, bönestunder, måltider, bostad, trädgårdar, stillhet
och samtal… en vacker omgivning vid Passwang, avlägset från stad och oväsen.
Ekumenisk sammankomst i stillhet upplevs med en enkel levnadsstil präglat av
tidebönen hos den odelade kristna kyrkan från 500-talet.

Bön och arbeite
Mån-sön Bön 15min (tillgänglig för allmänheten)

8h

Morgonbön

12h Middagsbön
15 h Vesper (Sö + helgdag)

21h Kvällsbön

Efter 20.00 tystnad och
belysning enbart med stearinljus

Gäster och gemenskap - intern:
Tysta timmar 19-9h
Arbeite
Tysta timmar 12-14h
Arbete - fika
Högläsning 20.45h
Tysta timmar 19-9h

Anmälan: www.beinwil.org

Beinwil är inget värdshus eller konferenshotell. Du bor hos oss, som en del av
gemenskapen, under ett par dagar eller veckor. Gemensamt är bönestunder och
måltider (måltider intas under tystnad). Valfritt är samtal eller stillhet, ideellt
arbete eller egentid, fasta, själavård, eremitbostad…
Att komma till ro: Vi ber våra gäster att reducera användande av radio, TV,
Internet, PC, mobiltelefon och att använda hörlurar. Inomhus är rök- och
alkoholfritt. Husdjur ombeds stanna hemma. Våra lokaler är tyvärr inte
rullstolsvänliga. Gemenskapens interna utrymmen är tillgängliga dygnet runt
(korsgång, krypta, bibliotek…). I boendedelen (25 enkelrum) råder tystnad.
Män och kvinnor bor i olika byggnader.

Grupper och kyrkförsamlingar

Anmälan: www.beinwil.org
Grupper och kyrkoförsamlingar har följande möjligheter hos oss: Bön månsön (se ovan), Guidad rundtur (se ovan), föredrag, församlingsutflykt,
sångkörsutflykt till Vesperbön (sön 15.00), Vandringsdag för pilgrimer (i
omgivningen runtom Beinwil eller utefter Jakobsleden Basel - Kloster
Beinwil - Bern). Sammanträden i klosteratmosfär (medarbetarseminarier, dag
för eftertanke…): Se ovan angående övernattning. Öppettider lokaler för
seminarier 9-12 + 14-19h
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