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Det er måske mærkeligt at begynde denne lille beretning med en tom plads og et indryk til højre, men det
er alene for at understrege symbolikken forbundet med dette annus horribilis. Tomheden, oplevelsen af at blive
skubbet ud af al sædvane og tvunget ud i en ny virkelighed har været dominerende for os alle i 2020. Savn, tab,
utryghed. Alle bærer vi vores egen personlige oplevelse med os - men forhåbentlig også et håb. 2020 har på
Ørslev Kloster nemlig også været et annus mirabilis på sin helt særegne måde. Her har været en nærhed,
generøsitet og omsorg ud over det sædvanlige, og klosteret har særligt med jeres hjælp klaret sig igennem
stormvejret. I har bakket op økonomisk, og I har været her! I efteråret har vi haft den højeste belægningsprocent
nogensinde – på hele 99,5%! Fra at have et nærmest tomt kloster i de første coronamåneder kom der pludselig
en massiv efterspørgsel for at kunne arbejde her, så belægningsprocenten for 2020 kom helt op på 91% samlet
set for 2020. 203 nye gæster fandt vej til klosteret, og med i alt 717 gæster på ophold kan vi konstatere, at der er
en rigtig god grund til, at vi nu sender klosteret godt og langt ind i fremtiden og bevarer lige præcis det, Ørslev
Kloster kan og gør.
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Som vi skriver dette, er håndværkerne taget hjem for i dag. Det regner, som det har haft for vane hele foråret.
Engen blomstrer gult, som den plejer, og træernes grønne hvælv har igen udstrakt sig og lagt låg på skoven, men
klosteret er helt tomt og tavst. Denne følelse har vi skullet leve med siden 4. januar i år, hvor vi tog afsked med
den sidste gæst. Siden 1969 har det været tankerne, samtalerne og alt det engagement, husets gæster medbringer,
som har været klosterets bankende hjerte. Nu er her stille på en meget anderledes måde end normalt. Den 4.
januar rykkede vi i personalet igen ovenpå og satte os om det runde køkkenbord – bare med hinanden. I næsten
hele 2020 har vi som bekendt opholdt os i kælderen for, at der har skullet være plads i køkkenet ovenpå. Vi har
holdt afstand til hinanden, og vi har gået „spritrunder“ konstant. Heldigvis kan vi konstatere, at der ikke er nogle,
der er blevet smittet på klosteret, så det er vi meget taknemmelige for. Det har betydet, at vi har kunnet holde liv
i klosteret i hele perioden og har kunnet give nødvendigt logi for alle jer, der ikke har kunnet holde ud af være
bænket derhjemme. Der er blevet skypet og zoomet, og vi har været taknemmelige for vores gode
internetforbindelse! Efter at have sunket kaffen den 4. januar gik vi i personalet straks i gang med at pakke alt ned
fra kælder til kvist, og det har været en kæmpe opgave. Takket være personalet og lokale frivillige er det lykkes at
få alt på depot, og Garry har sørget for at registrere alt undervejs – fra stort til småt – i forhåbningen om, at vi har
(og kan finde) en dyne og pude, en kop og en tallerken til jer alle, når I kommer igen!
Flere af jer har set på Facebook, at køkkenet er kommet på Det Grønne Museum på Gl. Estrup, hvor det vil blive
udstillet sammen med det runde bord, som er kernen om nærvær og samtaler gennem flere årtier. TV MidtVest
filmede seancen med nedtagningen af køkkenet, og klippet kan I finde online. Det var en bevægende dag. Vi
indsamler historier fra køkkenet, så de kan komme med på museum, så I skal ikke holde jer tilbage, hvis I har en
historie i ærmet, som vi må høre.
Det er mærkeligt at se værelserne og gangene - først stå tomme og derefter langsomt transformere sig til den
kæmpe byggeplads, der er i disse måneder. Fra kælder til kvist og både ude og inde gennemgår vi alt. Vi bevarer
og sikrer alt det, vi kan. Materialer, overflader og installationer fornys, så I får et smukt og forbedret kloster - men
stadig i sin genkendelige udgave.
2020 har på alle måder været et travlt år på Ørslev Kloster. Byggesagen har fyldt meget – nærmest alt – for
driften i løbet af året. Året har været præget af byggemøder, forhandlinger og myndighedsbehandlinger. Allerede
i sommeren 2020 faldt licitationen ud til fordel for det lokale Skive firma Ginnerup A/S, som deltog i den sidste og
afgørende hovedprojektfase sammen med vores rådgiverteam fra VMB Tegnestue i Aarhus, så projektet har
kunnet tegne sig færdigt med alle implicerede omkring bordet. Det er godt for et projekt, at alle har mulighed for
at ytre sig og arbejde sammen, inden alt „låses“ fast i kontrakter. Det betyder, at der ikke blandt håndværkerne er
tvivl om, hvad der skal ske gennem processen. Vi er meget tilfredse med håndværkerteamet, der ledes af Flemming
Thybo, og der er en god og konstruktiv stemning på pladsen.

De overraskelser, som driften ikke kan honorere – hverken nu eller på sigt - har byggeprojektet skullet forholde
sig alvorligt til. Projektet er blevet langt mere omkostningstungt, end vi havde håbet, og det har været en stor
opgave for forvalterparret at tilvejebringe et projekt og en økonomi, der har kunnet hænge sammen. Det er dog
lykkedes – med generøs hjælp fra fondene - så vi nu har et kloster, der omfavnes af stilladser, og hvor kyndige
håndværkere er i gang med at tage hånd om udfordringerne. Fondsmidlerne til den samlede helhedsplan er på
ikke mindre end 57 mio. kr. og gives for at tage vare på kulturarven og danne de bedst mulige rammer for alle jer,
der også fremover skal have gavn af, at Ørslev Kloster findes. Vi er dybt og inderligt taknemmelige og vi glæder os
til at takke alle, der har gjort dette muligt, når vi åbner igen.
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Vi har ofte skullet forholde os til røde tal, men nu er håbet lysegrønt! Helhedsplanen er sat i værk for at sikre, at
der fremover kan tages ordentligt hånd om vores alles kloster. Når det hele er restaureret, kan vi vedligeholde
uden store overraskelser og sørge for, at vi hele tiden kan arbejde foran forfaldet og kan indrette økonomien
efter forholdene. Klosteret brandsikres med den bedste teknik, der findes, så vi kan passe på hinanden og på
klosteret. Intimiteten holdes intakt og prislejet lavt som sædvanligt, så alle med et arbejdsprojekt har mulighed
for at være her. Der bliver 10 værelser i hovedbygningen, og I skal stadig mødes og dele både bade og rum for
kokkerier. Der bliver dog ikke mindre end tre håndvaske i det nye smukke køkken i Folkestuen i kælderen, så I ikke
længere behøver at stå i kø for at tappe vand til elkedlen...
Fremover vil I kunne bade i nye smukke badeværelser, hvor I plejer, men der tilknyttes samtidig en smuk badstue
under hvælv i kælderen og indrettes et ekstra toilet. Portnerboligen får tilknyttet en vinkelfløj og får fremover 13
værelser, så en eller flere grupper ad gangen kan opholde sig der med gode fællesfaciliteter uden at skulle anvende
værelserne og stuerne i hovedbygningen. Det bliver en stor og god forandring. Der indrettes et lydtæt øvelokale
i portnerboligen, som også kan bruges af gæster i hovedbygningen. Indkørslen flyttes til kirkens side, så I ikke
længere behøver at se eller høre biler, når I er på ophold. At indkørslen flyttes, betyder tillige, at der danner sig et
fint gårdsrum ved Portnerboligen (den tidligere Nedergård), som kan bruges til ophold. Der kommer en smuk
port i buen ind til hovedbygningens gårdsplads, og på både gårds- og haveside indrettes der rum til ophold, så I
kan rykke arbejdet med udendørs. Gårdspladsen får direkte nedgang til det nye smukke køkken i Folkestuen,
hvorfra man også får direkte udgang til haven mod syd under terrassen. Der er så meget at glæde sig til!
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Vores kære kloster er for alvor kommet i behandling, og bygningen er undersøgt alle vegne og på alle tænkelige
måder. Garry har konsekvent været at finde i et hul eller med en stor tegneplade under armen, støv i håret og
med en tommestok stikkende op af lommen. Ingen kender bygningen så godt som Garry, og det er altafgørende
for byggesagen og for bevaringen af klosterets mange historier, at vi har en omfattende viden i hus. Garry har
udført de arkæologiske arbejder i samarbejde med Museum Salling, og alle fund og journaler bliver at finde her
samt på Ørslev Klosters arkiv for eftertiden. Der graves kun, hvor der er behov for at fjerne noget, så ofte graves
der alene der, hvor rør blev lagt ned til varme, vand og strøm i årene 1934-1950. Det vil sige, at det mest er
forstyrrede kulturlag, der berøres, hvorimod faste anlæg og kulturlag bliver liggende, hvorefter ny isolering,
rørføringer og anvendelsen af rummene må indrette sig på husets og de 800 forrige års præmisser. Vi har set
ildsteder, hemmeligheder, rester af køkkener og desværre også en del menneskeknogler fra tidligere forstyrrede
skeletter undervejs, men alt bevares og registreres, så I kan glæde jer til at høre om og se det hele.
Vi indretter et fortællehus på pladsen for det tidligere Gartnerhus, så alle kan komme indenfor og få mere at
vide. Formidlingsprojektet er bevilget af Augustinusfonden og laves i samarbejde med Kurtzweil
udstillingsarkitekter, og får den betydning, at man ikke vender uforløst og skuffet hjem fra et besøg på Ørslev
Kloster, selvom man ikke har kunnet komme indenfor i klosterbygningerne. Når man besøger formidlingshuset,
vil man ofte også kunne møde Mik i det tilknyttede værksted, så man har chancen for at møde et venligt menneske
og få en ekstra historie med sig hjem.
Vi glæder os til vores helt egen genåbning, som forhåbentlig falder sammen med, at hele samfundet har fundet
sine gode ben på ny. Sommeren 2022 bliver en spændende sommer!
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Efter 5 år som formand for foreningen valgte Mads Bille at trække sig i 2020, men vi har heldigvis en vedvarende
kontakt med Mads, som også kommer til at bruge klosteret i langt højere omfang fremover i takt med, at
arbejdssituationen udvikler sig for ham på ny i denne tid. Det har været en fantastisk periode med Mads som
formand, og vi har sammen udrettet meget. Heldigvis er det lykkedes at finde en yderst velegnet afløser - Marius
Hansteen - som har været hurtig til at trække i arbejdstøjet og kaste sig ind i det store arbejde, der er i forbindelse
med helhedsplanen. Mette Herlev overtog ved sidste valg hvervet som brugerrepræsentant i bestyrelsen efter
Anne McClymont, og det er dejligt at mærke det store engement, der er fra jer gæsters side – både i forhold til at
sidde i bestyrelsen og på daglig basis.
Sonja er gået på efterløn 1. maj men fortsætter heldigvis med bogholderiet på timebasis, så vi slipper for at sige
farvel! Mik er her heldigvis stadigvæk og skal til at i gang med at udvikle og snedkerere de nye klosterkøkkener, så
de kan være klar til åbningen i 2022. Line Pedersen er gudskelov stadig aktiv med hjemmesiden og de sociale
medier – på con amore basis – og Onkel Christian kommer også fortsat hver tirsdag og slår græsset på stierne og
fjerner græs omkring bænkene, så man kan komme omkring og kan sætte sig og nyde udsigterne. Vi er dybt
taknemmelige for al den frivillige hjælp, I alle yder, og vi ville være nødstedte foruden.
Der har naturligvis ikke kunnet være rundvisninger, julemarked, koncerter, hyggelige samlinger og alt det, vi
normalt holder af at krydre tilværelsen med. Derfor har vi heller ikke kunnet have det sædvanlige samvær i
frivilliggruppen. Dog nåede vi lige – inden verden lukkede ned - at blive beriget med en eminent koncert i spisestuen
med Erik Danciu på violin og Gamal Khamis på Bösendörferflyglet. Livets gang i vinmarken har heldigvis kunnet
bære frugt og danne rammen for samvær med afstand udendørs, og det store arbejde med vinen er blevet
udført forbilledligt. Resultatet er det bedste nogensinde, så vi ærgrer os over, at generalforsamlingen er digital
igen i år, så vi ikke kan prale med høsten.
Frugtbarhed mærker vi også i bestyrelsen, da Jenny venter sig sit tredje barn sidst på sommeren 2021. Vi glæder
os til at kunne være med til at passe ham, når han skal med på bestyrelsesmøderne i den første tid. Jenny holder
nemlig ikke helt barsel fra sit vigtige hverv som både formand i legatbestyrelsen, næstformand i
foreningsbestyrelsen og som et stort aktiv i styregruppen for byggesagen, og det er vi meget taknemmelige for.
Vores HR-medarbejder og psykologiske konsulent, Golden Retrieveren Una, har tillige beriget os med 8 små
nuttede hvalpe, som vi ærgrer os over, I ikke alle kan få glæden af, mens vi holder lukket. Det er dejligt, at ikke alle
behøver holde afstand til hinanden, så verden fortsat kan beriges! Får og kvier græsser igen engene og vi venter
os mange små lam. Hos kattene i kælderen er der desværre dårligt nyt, da kun to af vores fire katte har kunnet
klare savnet fra jer alle. Hunkatten Leo – mor til hele banden – og sønnen Hans er de eneste tilbage, så vi savner
hankattene Olga og Pip og håber, de har fundet mere attraktive og mindre støvede hjem i nærheden.
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