Kære alle
Forår og fællesskab
Foråret er i den grad endelig kommet til Ørslev Kloster, men i år er det umiddelbart lidt sværere at nyde den sædvanlige
glæde ved endelig at kunne slå et klostervindue op og mærke duften, lyden og synet af alt det nye liv, der vokser frem
i klosterengene og skovbunden. Corona-pandemien lægger et selvfølgeligt filter på begejstringen. Det har været et travlt
år, og klosterets rummelige værelser har været proppet med hårdt arbejdende og kreative gæster lige siden det store
50 års jubilæum i juni. Indtil coronakrisen oversvømmede os alle, tegnede året til at slå alle rekorder med ventelister
fra april og frem mod sommeren. Derfor har det været ekstra forstemmende at opleve klosteret næsten tømt for
gæster, imens vi alle har forsøgt at finde vej gennem denne omvæltningsperiode. Vi sender de bedste ønsker og tanker
til alle foreningens medlemmer om, at I må komme godt igennem denne tid, og vi glæder os til at kunne byde jer
velkommen tilbage til jeres gamle kloster igen. Klostermurene har oplevet mange store kriser og storme men har
gennem 800 år udholdt det hele og været en skærmende mur omkring de mange forskellige liv, der er blevet her. Til
alle tider har der været mennesker her, som har kæret sig om og hjulpet hinanden, så der er fundet en vej gennem
kriserne, og klostret har kunnet bestå.
Den fællesskabsånd er i særdeleshed blomstret frem på mange forskellige måder de seneste uger, hvor vi på afstand
har hjulpet hinanden. Vi er på klosteret stærkt bevægede over de utrolig mange håndsrækninger, gavebidrag og kærlige
ord fra snart sagt alle dele og kroge af verden, som vi har modtaget fra alle jer - foreningens medlemmer og støtter. Tak
er for lille et ord i denne sammenhæng. Det er bevægende at mærke den glæde og det fællesskab, der er om dette sted,
og det betyder alt, at der i så høj grad bakkes op om arbejdsrefugiet. Vi siger det ofte men føler behov for at gentage,
at uden jer har arbejdsrefugiet intet formål og ingen berettigelse. Dette forår har vist alle, hvor skrøbeligt livet og
samfundet er. Samtidig har det vist, at vi kan nå langt, når vi står sammen og hjælper hinanden. I har alle på forskellig
vis hjulpet til med, at Foreningen Ørslev Kloster fortsat kan opretholdes på de samme almennyttige vilkår. Tusinde,
tusinde tak!
Ikke mindre end 778 har været på ophold i 2019, hvor 162 har boet i hovedbygningen for første gang!
Belægningsprocenten er fortsat på sit høje niveau på over 80%, og der opstår mange fantastiske arbejds- og
venskabsmæssige relationer på tværs af alle mulige faglige baggrunde, nationaliteter og aldre. Det er fantastisk at
opleve.
Fortid
Meget af det sidste års tid har været præget af omfattende forundersøgelser i kælderen, stueplan samt udenfor - forud
for byggeriet. Det har givet en del aktivitet, hvor et mindre hav af eksperter har hjulpet til med at blive klogere på hele
anlægget. Vi fandt ved restaureringen af østfløjens stuer for 10 år siden ud af, at Ørslev Kloster rummer utrolig mange
velbevarede spor af både barokkens, renæssancens og middelalderens huse under nutidens overflader. Det er ikke for
ingenting, at vi har omtalt stedet som et af Nordens bedst bevarede nonneklostre. Undersøgelserne fra kælderen har
allerede dokumenteret mere omfattende og bevarede spor af gulve og middelalderens klosterhuse, end vi havde
forventet. Garry har fundet ud af, at der flere steder ikke er ændret på gulvene siden, en dygtig murer anlagde dem for
mange hundrede år siden. Nina Høj har undersøgt hele områdets botanik, så vi nu lige præcis ved, hvordan vi skal sørge
for at passe på, at vi fortsat kan være en top 5 lokalitet indenfor det nordiske område, hvad angår reliktplanter på klostre
og borge. Vi har heldigvis en hel gruppe rådgivere omkring os og en god samarbejdsdialog med myndighederne, så vi i
fællesskab kan genaktivere hele klosteranlægget uden, vi mister stedets særpræg og kulturarv for fremtidens
generationer. Mens vi undersøger anlægget for ny viden, kommer man til at kunne fornemme de første konkrete tiltag
i landskabet inden længe, hvor nye Mik-producerede indgangsportaler opsættes ved vin-, humle- og bigårdene.
Fremtid
Vi trænger alle til at se frem mod lysere tider, og heldigvis kan foreningen gøre netop det. Nu sker det! En mangeårig
føljeton er endelig nået så langt, at vi kan tage fat på en ny æra for arbejdsrefugiet og Ørslev Kloster. Det er med manges
hjælp og indsats lykkedes at frembringe finansiering til udførelsen af en stor helhedsplan for klosteret. Med en god
portion ydmyghed over for arbejdets omfang kan vi nu tage fat på opgaven med både at værne om og samtidig forbedre
stedets forudsætninger for at være den bedst mulige ramme for arbejdsophold for så mange mennesker som muligt –
uanset økonomisk formåen. Med helhedsplanen har vi fundet en bæredygtig og farbar vej, så arbejdsrefugiet både kan
bestå og trives fremover og fortsat være funderet på sit almennyttige grundlag, der er så vigtigt for os alle sammen.

Der er samlet et godt hold til at varetage byggeriet, og der arbejdes benhårdt blandt rådgiverne på at lave
liciteringsforløb og få alle de sidste myndighedsbehandlinger på plads, så der kan foretages alt fra de nødvendige men
mere usynlige elementer som kloakering og brandsikring til de mere spændende elementer som nye indretninger,
funktioner og design. Der er dannet en styregruppe, hvor bestyrelsen er repræsenteret sammen med forvalteren,
fondene og rådgiverne. Styregruppen samles på strategiske tidspunkter i forhold til at følge byggeriet gennem
planlægningsfasen til udliciteringen og gennem hele udførelsen. Byggeriet, som var programsat til at begynde til
september, er af flere årsager rykket hen til årsskiftet 2020-21. Derfor kan I nu glæde jer over, at det er blevet muligt at
være på ophold til og med nytår. Vi glæder os til at se jer, og så må vi i fællesskab finde en måde at klare
nedlukningsperioden på, indtil vi kan åbne op igen i 2022.
Glæd jer! Vi kan se frem til et endnu bedre arbejdsrefugium med endnu flere stemningsfulde rum at indtage - men med
den samme ånd. Der er blevet lyttet til de mange ønsker og behov, som er blevet ytret gennem årene, og det bliver en
befrielse at kunne imødekomme bedre badeforhold, køkken- og arbejdsforhold - virkeliggjort med øje for funktionalitet
og klosterets klare æstetiske udtryk. Vi glæder os virkelig til at realisere og arbejde med planerne, så hele klosteret
kommer til at hænge meget bedre sammen og kan udnyttes i sin helhed. Ved at binde etagerne sammen igen og ved at
genbruge de gamle trappepassager, ved at flytte køkkenfaciliteter tilbage til kælderen og lave bad under hvælv,
genaktiverer vi på en måde de ressourcer, som har ligget ubrugte hen i generationer. Der kommer nye have- og
landskabsrum, så helheden med kirke, kloster og gård kommer til at give mening på en måde, som er tilpasset de behov
og ønsker, vi har i dag. Det var et udtalt ønske fra Komtesse Olga Sponneck, at særligt kælderen måtte restaureres og
tages i brug på en ordentlig måde igen. Nu kan vi endelig tage fat på det konkrete arbejde, og vi glæder os!
Frivillige og festligheder
Vinmarkens frivillige har arbejdet hårdt, og vi glæder os til at flaske, hvad der tegner til at blive en fortræffelig rosé- og
hvidvinsproduktion. Der er rigtig mange mennesker, som yder en stor indsats her, og selv om det altid er hyggeligt og
morsomt at være sammen i vinmarken, så er glæden bare endnu større, når årets høst tegner så godt. Til den tredje
omstikning i marts måned nåede vingruppen at smage først en og så to flasker til, og der blev grinet en del henover de
medfølgende rejemadder, som vores vinmentorer Helga og Morten serverede.
Sidste forårs nye tiltag i Kvindsnapskoven var det nye dukketeater ved dansepladsen. Det smukke lille multi-teater, som
Mik har bygget, bliver løbende forbedret med udstyr og flere hånddukker. Takket være en donation fra Bustrupfonden
og fra flere lokale erhverv, er der nu også opstillet flere udendørs musikinstrumenter ved teatret, som blev indviet en
kold december eftermiddag med fællessang i direkte radio. Det er en kæmpe glæde at se, hvordan området flittigt bliver
brugt af børn og voksne og ikke mindst af børnehaven og skolen, som bruger skovens faciliteter fast. Til årets frivilligfest
underholdt Torry og Frank med en improviseret dukketeaterrevy, der blev modtaget med latter og årets vin ved
olielampernes skær en smuk sensommeraften.
2019 var på mange måder et begivenhedsrigt år. Vigtigst var naturligvis markeringen af 50års jubilæet i juni - med et
overdådigt offentligt program med omtrent 4-500 fremmødte gæster trods regn og rusk! Efter velkomsten og taler i
klostergården blev den nye bog ”Tanker på Ørslev Kloster” præsenteret – med oplæsning af flere af forfatterne. Bogen
indeholder bidrag fra 50 klostergæster om deres oplevelser gennem 50 år, og er dygtigt redigeret af Peter Rosendahl.
Der var markering af den store helhedsplan med flotte plancher, og klosterets arkitekt Mette Viuf Larsen var til rådighed
hele dagen til at svare på spørgsmål. Klosterets frivillige havde bagt kringler og havde café i Folkestuen – side om side
med ”Lille Dessert,” der blev fortalt af Det fortællende Teaters Jesper la Cour. Eva Legêne spillede på en kopi af Christian
IV’s fløjte fra Rosenborg i narhvaltand, hvorefter klosterets nye Bösendorferflygel blev indviet med en fremragende
koncert af David Strong. Strygerensemblet Divertimento spillede i Spisestuen og Herning Kirkes Drengekor afsluttede
programmet med en flot anlagt koncert i klosterkirken. Dukketeateret på Dansepladsen blev indviet med en forestilling
af Den blå heks med deltagelse af Smilla, Martha og Clara – med mange fremmødte deltagere på trods af en stiv kuling
fra syd. Hele klosteret summede af glæde og liv til langt ud på de små timer, og vi fandt ud af, at det er en passende
tilbagevendende udfordring at forsøge af synge fællessang på tværs af en helt serie barokke stuer. Det blev en
mindeværdig fest og en passende fejring af arbejdsrefugiets første 50 år.
Julemarkedet flyttede igen tilbage til Ørslev Kloster og var med sine mere end 3.600 gæster en stor fællesskabs-succes
og en dejlig optakt til julen. Ikke mindst er fællesskabet enormt blandt alle klosterets frivillige, der slæber det helt store
læs med at gennemføre det smukke arrangement. Tusinde tak for jer alle sammen!

Fertilitet, firbenede og fremtidsscenarier
Her til påske ankom 15 højgravide damer til Vestfolden, så vi forventer snart en tiltagende brægen fra vest. Samarbejdet
med to lokale frivillige biavlere er udvidet, så bierne i år indtager en decideret bigård med hele 5 bistader. Bierne får
fine solrige og beskyttende hjem med direkte adgang til det overdådige madkammer, klosterets omgivelser tilbyder lige fra engenes vilde blomster og lindetræerne til Vesthavens mange reliktplanter. Udbyttet placeres i vindueskarmen
i sydfløjen – til glæde for os allesammen. Bestanden af de øvrige pelsklædte er intakt, og balancen mellem katte og mus
er præcis, som den skal være.
Mens fårene læmmer, og bøgen ligger på lur til at springe ud, går vi rundt på klosteret i flere tidszoner på samme tid.
Klostergæsterne og de daglige gøremål sikrer, at vi bevarer jordforbindelsen og ikke diffunderer væk i en svimlende
blanding af stadigt nye detaljer om klosterets fortid og nye muligheder for klosterets fremtid. I det næste halve år vil vi
gøre, som vi har gjort hele tiden - vi vil skynde os langsomt og træffe valg, som vil styrke Ørslev Kloster i mange, mange
år frem. Coronakrisen kan få skræmmende konsekvenser for vores samfund og for verden, men en af de positive
sidegevinster ved krisen er den ro, der har sænket sig over hverdagen, og som minder os om skønheden i et
langsommere levet liv. Det er netop den langsomhed og mulighed for eftertanke, som udgør Ørslev Klosters raison
d`être, og som vi i fællesskab vil fremtidssikre, så vi har et sted at tage hen, når Coronakrisen letter, og verden igen
sætter tempoet op.
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