Alla gåvor och
hjälp mottages
varmt!
Bankgiro:

Föreningen Marias Lamm
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA
www.mariaslamm.se
Tel: +46761040491
E-post:
Sisteramada@gmail.com

188-9864
Kontakta gärna
oss via brev eller
email om ni vill
eller kan hjälpa
till med något!

Stöd vårt arbete att
grunda Sveriges
nordligaste kloster
VARMT VÄLKOMNA!

Vår Vision
Att göra om nuvarande
skolbyggnad till ett kloster,
där nunnor bor och är
verksamma.
Den nuvarande
skolbyggnaden har redan
börjar fungera som
ett”provisoriskt” kloster, och
intresserade från olika delar
av Sverige, andra Nordiska
länder och även personer
från Tyskland och England
har besökt oss.
Vi flyttade in så sent som
juni 2014.

DETTA VILL VI GÖRA

VÅR VERKSAMHET

Klostret är först och främst för
nunnor som söker att leva i tystnad
och i bön. Det tar emot andra unga
kvinnor som söker sig till ett sådant
liv. Vi är också här för att förkunna
Guds Ord, först och främst genom att
leva det själva i vårt liv och så vara
levande vittnen av Jesu kärlek och
sanning.
Gäster söker sig också till klostret.
De som för kortare (eller längre) tid
vill ta del i tystnaden och bönen, få
leva i en rofylld atmosfär och i en
vacker vildmarks natur. Oftast är det
människor som behöver komma bort
från deras vardagliga liv för att få se
det på avstånd, de behöver tänka över
deras tillvaro och liv, de kan behöva
hjälp med urskiljning. Eller så söker
de helt enkelt en tid i ensamhet.
Gäster söker ofta själavård, samtal
eller bara ett lyssnande öra. Många
genomgår förändringar i deras liv och
söker efter meningen med deras liv.
Klostret tar emot människor som vill
arbeta som volontärer och på samma
gång få möjlighet till friluftsliv, vacker
natur, och ett kreativt leverne.
Volontärer är ofta troende människor,
unga, som på detta sätt vill tjäna Gud.
De hjälper till med några timmars
arbete om dagen och får så gratis
uppehälle. Vi tar emot grupper av
ungdomar, studiebesök, konfirmations
läger, och vi anordnar reträtter.
Dessutom har vi dagbesökare, som
kommer för att få veta något om
klosterlivet, ta del i vår bön, eller för
att köpa något av våra produkter.

Klosterlivet innefattar alltid
manuellt arbete som varvas med
bön. I Lannavaara har vi trädgårds
skötsel med fokus på örter. Örterna
används för teer och tvåltillverkning
som sedan säljs i klostret till gäster
och dagbesökare.
En av nunnorna snidar i trä först för
klostrets eget behov men också för
de som beställer av henne.
Gästhemmet har börjat spontant då
folk väldigt snart sökte sig hit. För

Människor från byn och de
omkringliggande byarna kommer
också. Och för dem har vi
bibelstudium eller bönkvällar.

närvarande har vi gjort i ordning
fyra rum, provisoriskt - men fint.

Tider för bön alla dagar
05.00-06.00 Tyst Tillbedjan
06.00-06.20 Lauds
(morgonbön)
08.00-08.20 Rosenkransen
12.00-12.20 Middagsbön
14.45 -15.45 Tyst Tillbedjan
18.00-18.30 Mässa
18.30- 18.50 Vesper
(Aftonbön)
21.00-21.25 Nattbön

SÖNDAG Mässa; 15.00
Vår dörr är alltid öppen vi är
glada att ni vill delta i våra
böner, om än bara för några
minuter!

