TAUTRA MARIAKLOSTER

Like ved klosterruinene på Tautra ligger det nye Tautra Mariakloster som ble innviet 23. mars i 2006.
Her slo seks cisterciensernonner seg ned ved innvielsen, etablerte seg og bygget nytt og permanent
kloster. I utgangspunktet ble det oppretta et midlertidig rett ved ruinene, men det viste seg fort at
på grunn av den generelle turiststrømmen til Tautra, så dette var et lite egnet sted for klosterdrift.
Etter hvert har antall nonner økt, og det er blitt behov for å utvide, også med egen sykeavdeling.
Grunnleggerne av Tautra Mariakloster kom fra Mississippi Abbedi i Iowa, USA i 1999. Tautra
Mariakloster er nå et helt selvstendig kloster.
Grunnsteinen for det nye Tautra Mariakloster ble lagt ned av dronning Sonja i mai 2003, og klosteret
ble overrakt til nonnene i juli 2006.

Klosterkirka ble innvidd 25.mars 2006, og denne datoen markerer starten på Tautra Mariakloster
som selvstendig etter at søster Rosemary ble valgt til klosterets første priorinne.
Taura Mariakloster har et bruttoareal på 2039 m2, og av dette består 552 m2 av innvendige hager.
Bygningen, som inneholder alle de funksjoner som et citercienserkloster skal, er satt opp som en
limtrekonstruksjon som er kledd med Ottaskifer utvendig. Tautra Mariakloster er et prektig bygg og
har mottatt flere priser for sin spesielle arkitektur.
I tillegg til selve klosteranlegget er det satt opp et eget bygg – Tjelden - som rommer visningssenter
og salgsutsalg for klosterets varer. Tautra Mariakloster produserer urtesåper og kremer som selges
til inntekt for klosterets drift.

Bortsett fra klosterkirka så er Tautra Mariakloster stengt for gjester utenfor cistercienserordenen.
Klosterkirka er åpen hele dagen, og alle ønskes velkommen til å være med under tidebønnene og
messene som holdes her.
Klosterkirka er et helt ekstraordinært bygg som er verdt et besøk.

Altertavla i kirka består av glass rett ut mot
Trondheimsfjorden og Leksvikfjellene.
Vekslende vær og lys kommer inn i kirka og
gjør at den skifter karakter sammen med
årstidenes skiftinger.
Alteret inneholder relikvier og er laget av
larvikitt – Norges nasjonalstein.
Alteret ble gitt av en privatperson ved åpning
av det nye klosteret.

Cistercienserordenene lever etter St. Benedikts regel som er skrevet i det sjette århundret.
Nonnene sier selv dette om sin levemåte (fra www.tautra.no):
” Vi lever en monastisk livstil, etter St Benedikts regel tolket av Cistercienserordenens konstitusjoner. Vårt liv
som cisterciensere legger vekt på bønn, stillhet, ensomhet, kunsten av å bo sammen i fellesskap, manuelt arbeid
og gjestfrihet. Mange som leter etter fred og et dypere forhold til Gud kommer hit. Vi synger tidebønnene på
norsk sju ganger om dagen. Vi har som mål å tjene til livets opphold ved å produsere urtesåpe og hudkrem.
Dette arbeidet gjør vi som en bønn om fred”.

Informasjonsbrosjyren er utgitt av Frosta kommune og utarbeidet av Torgunn Østbø.
Mer info – www.visitfrosta.no

