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På väg mot visionen 2025

Det ekologiska jordbruket frodas i väntan på detaljplan och utbyggnad 
av Alsike klosterby. Här visar Sr Karin odlingarna där rader av lök och 
vitlök växer. HelgeAndssystrarna har hjälp av omställningsgrupperna i 
Knivsta och Sigtuna och många frivilliga i utvecklingen av jordbruket. 

Stödföreningen St Nicolai Ideella förening har tacksamt tagit emot gå-
vor som sammanlagt uppgår till drygt en miljon kr. Hittills har medel  
använts för att köpa in klosterbyns mark från SLU, att rusta upp klostrets 
fasad och kök samt inköp av en arbetarbod och en grålle-traktor. 

Vi arbetar vidare med finansieringen av två flygelbyggnader, en till verk-
samhet för klostrets tjugotal barn och en till volontärer och retreat-gäs-
ter. Den beräknade kostnaden är 7 miljoner kronor, vilket inkluderar en 
ekologisk avloppsanläggning.  Alla bidrag är välkomna, stora som små.

HelgeAndssystrarna och Styrelsen för S:t Nicolai Ideella förening

Varmt välkomna på besök, men försök ringa i förväg,
telefon 0708-627702, eller mejla systrarna@alsikekloster.org

www.alsikekloster.org 
www.alsikeklosterby.se

Gilla oss på facebook: ”Alsike klosterby”

Gåvokonton
Plusgiro Helgeandssystrarna 59 18 18-0 
Plusgiro S:t Nikolai Ideella förening 53 13 13-5 
Märk inbetalningen: ”Klosterbyn” 

Tryck:  Knivsta tryckeri



HelgeAndssystrarna i Alsike kloster är känt sedan decennier genom sitt 
arbete för flyktingar. År 2014 blev de uppmärksammade som Svenska 
hjältar och fick pris för Årets livsgärning.

Alsike klosterby vision 2025

Arbetet med Alsike klosterby har fortsatt under 2016. Delar av arbetet tar 
längre tid, såsom lantmäteriförrättningen av marken ochdetaljplanepro-
cessen Under tiden utvecklas andra delar av klosterbyn med god hjälp 
av frivilliga krafter och omställningsgrupperna i Knivsta och Sigtuna.

Hösten har gett en stor skörd från det ekologiska jordbruket, med bland 
annat majs, bondbönor, rotfrukter, potatis, lök, vitlök och mangold. Äp-
pelträd, plommon och körsbär står nu i trädgården tillsammans med 
bänkar för perenna blommor och kryddor. 

KLOSTRETS FASAD
Under detaljplaneprocessen arbetar vi 
med att rusta upp det befintliga klos-
tret. I vintras brädfordrades klostret 
och målades vackert falurött. 

vi söker sponsorer
Vi söker sponsorer som kan bidra 
långsiktigt till framtida månatliga kost-
nader för klostrets bygglån.

Vi ber ALLA VÄNNER ATT
h	 med förböner värna om Alsike kloster.
h	 med pengagåvor och bidrag stödja vision Alsike klosterby 2025.


