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Sommarmöte & Generalkapitel

6–11 augusti 2013

Vi samlas i år under temat 
Fast många – en enda kropp

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Gudstjänster. samtliga gudstjänster un-
der sommarmötet och generalkapitlet, till 
vilka alla är varmt välkomna, firas i slotts-
kapellet. alla döpta inbjuds att ta emot 
de heliga gåvorna när eukaristin firas. i 
tidebönerna används särskild tryckt ord-
ning under mötet, ordinarie tidebönsbok 
behöver därför inte medtagas. 

löftesavläggelse & löftesförnyelse. 
ekibs:s samtliga medlemmar, som inte 
tidigare meddelat förhinder och därför 
skriftligt förnyar sina löften, förväntas i 
enlighet med regeln närvara vid löftesför-
nyelsen i söndagens mässa. Genomgång 
av ordning för löftesförnyelsen sker i 
samband med lördagens generalkapitel. 
novisers löftesavläggelse förbereds i 
samband med särskild samling under lör-
dagen. skriftlig löftesförnyelse tillsänds 
preses senast den 1 augusti: nya slottet 
bjärka-säby, 590 55 sturefors.

Bikt. ekibs:s visitator biskop biörn tar 
emot bikt i Övre salen fredag & lördag 
18.45–19.30. Vice preses stig Petrone  
tar emot bikt i Övre salen fredag  
kl 14.00–15.30

Seminarier. eftermiddagens seminarier 
hålls i stora biblioteket i slottet. Den som 
inte är föranmäld till mötet kan delta i 
enstaka seminarier till en rekommenderad 
kostnad av 50 kr, som erläggs i kommu-
nitetens gåvolåda i johannesakademins 
bibliotek.

Barnen. Parallellt med morgonens bibelstu-
dier, samt lördagens årsmöte, hålls samlingar 
för barnen. ansvariga för samlingarna är 
jelina olsson och Hanna rudebrant. Likaså 
anordnas aktiviteter för barnen parallellt med 
eftermiddagarnas seminarier samt lördagens 
generalkapitel, då samling för barnen sker 
utanför tältet. barnen hälsas med glädje 
välkomna att delta i alla gudstjänster i slotts-
kapellet. under gudstjänsterna sker ljudöver-
föring till museet där föräldrar med små barn 
vid behov kan uppehålla sig.

anmälan & logi. anmälan till mötet samt 
bokning av rum eller plats för tält eller hus-
vagn på nya slottets område sker via e-post: 
info@ekibs.se. 

måltider. De måltider som serveras i slotts-
annexets matsal under sommarmötet och 
generalkapitlet ingår för samtliga som bokat 
logi på nya slottets område. även den som 
har eget logi kan delta i måltiderna, som då 
förbeställs via e-post: info@ekibs.se. all mat 
som serveras under sommarmötet och gene-
ralkapitlet är ekologisk och kravcertifierad. 
samtliga anmälda deltagare ges tillfälle att i 
samband med en av veckans måltider bistå 
med handräckning i kök & matsal. se listor 
och information utanför matsalen. som 
alternativ för gäster som deltar enstaka dag/
dagar rekommenderar vi slottscaféet, som 
är öppet samtliga dagar under mötet mellan 
kl 11–18.

För praktiska frågor kan hänvändelse göras 
till nya slottets förvaltare niklas Lindholm: 
0709-813622. 



Tisdag – ankomst

18.00 Vesper
19.00 kvällsmål & introduktion
21.00  Completorium
21.30 Poesikafé. Liselotte j andersson

Onsdag – Den brutna kroppen

7.00 Laudes
7.30 kapitelsamling 
8.00 Frukost
9.00 morgonbibelstudium. Liselotte j andersson
12.00  middagsbön
12.30 Lunch
15.30 Fika
16.00 seminarium.
 Frihet och tillhörighet – om vår längtan efter bestående relationer.   
 Christina Halldorf. biblioteket
18.00 eukaristi i slottskapellet (Övre salens liturgi)
20.00 kvällsmål
21.30 musikkafé. ensemble Lakonia (andreas runeson)

Torsdag – Den delade kroppen

7.00 Laudes
7.30 kapitelsamling 
8.00 Frukost
9.00 morgonbibelstudium. torgerd jansson
12.00  middagsbön
 Lunch
16.00 seminarium. ortodox tro och spiritualitet.  
 F misha jaksic. biblioteket
18.00 Vesper
19.00 kvällsmål
21.00 Completorium
21.30 teologikafé. joel Halldorf & robin johansson

Fredag – Den förvandlade kroppen

7.00 Laudes
7.30 kapitelsamling
8.00 Frukost
9.00 morgonbibelstudium. martin Lokrantz
12.00  middagsbön
 Lunch
16.00 seminarium. monastisk spiritualitet och vardagskristendom. 
 samuel rubenson. biblioteket
18.00 Vesper 
19.00 kvällsmål
21.00 Completorium
21.30 bokkafé. Göran skytte

Lördag – Generalkapitel – Den förhärligade kroppen

7.00 Laudes med mässa
8.00 Frukost
9.00 morgonbibelstudium. Peter Halldorf
10.15 ekibs årsmöte. biblioteket
12.00  middagsbön
 Lunch
14.00 samling för noviser. biblioteket
15.30 stor kapitelsamling. biblioteket
18.00 Vesper
19.00 Festkväll
21.00 Completorium
21.30 aftonkonsert i slottsrotundan 
 sopran: ruth segerberg. Pianist: sanna sundstedt

Söndag

7.00 uppståndelseliturgi
8.00 Festmässa med löftesavläggelse & löftesförnyelse
 Celebrant & predikant: biskop biörn Fjärstedt
10.00 brunch


