
Program för
EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

GENERALKAPITEL

8–10 augusti 2014

Vi samlas i år under temat 
De höll samman och möttes varje dag troget i templet,  

och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra  
i jublande, uppriktig glädje. (Apg 2:46)

ALLA HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!

Anmälan. Anmälan till Generalkapitlet 
sker till anmalan@ekibs.se senast 
den 20 juli.

Rekommenderade priser.
enkelrum: 1750 kr; 
del i dubbelrum: 1600 kr; 
del i flerbäddsrum: 1 500 kr; 
plats i sovsal, 1200 kr; 
ungdom 12–18 år: 1050 kr; 
barn 6–12 år: 650 kr; 
barn 0–5 år i säng: 100 kr; 
barn 0–5 år som sover i förälders säng 
eller i medtagen resesäng: 0 kr. 
Hyra av lakan & handdukar: 75 kr. 
I priset ingår logi och samtliga måltider.

Gudstjänster. Samtliga gudstjänster 
under generalkapitlet firas i Slotts
kapellet. 

Löftesavläggelse & löftesförnyelse. 
EKiBS:s samtliga medlemmar, som inte  
tidigare meddelat förhinder och därför 
skriftligt förnyar sina löften, förvän
tas i enlighet med regeln närvara vid 
löftesförnyelsen i söndagens mässa. 
Genomgång av ordning för löftesför
nyelsen sker i samband med lördagens 
generalkapitel. Novisers löftesavläg
gelse förbereds i samband med särskild 
samling under lördagen. Skriftlig löf
tesförnyelse tillsänds preses senast den 
25 juli: Nya Slottet BjärkaSäby, 590 55 
Sturefors eller epost: preses@ekibs.se.

Barnen. Parallellt med lördagens bibel
studium, samt årsmötet, hålls samlingar 
för barnen i stora tältet. Barnen hälsas 
med glädje välkomna att delta i alla 
gudstjänster i Slottskapellet. Under 
gudstjänsterna sker ljudöverföring till 
museet där föräldrar med små barn vid 
behov kan uppehålla sig.

Måltider. Samtliga måltider under 
generalkapitlet serveras i slottsannexets 
matsal. För kök och matsal ansvarar 
inhyrd personal.

För praktiska frågor kan 
hänvändelse göras till 
Johanna Eklöf, 
info@tidskriftenpilgrim.se 
eller 
Niklas Lindholm, 
forvaltare@nyaslottet.se.



Fredagen den 8 augusti – Fördjupningsdag

12.00 Middagsbön.
12.30 Lunch.
14.00  Syriskortodox tro och spiritualitet. Biskop Benjamin. Biblioteket.
15.30  Kaffe.
16.00  Seminarier:
 A. Tidegärdens spiritualitet. 
 B. Den heliga mässan.
 C. Lectio Divina.
18.00  Vesper.
18.30  Kvällsmål.
19.30  Kapitelsamling. Biblioteket.
21.00  Completorium.

Lördagen den 9 augusti – Kapiteldag

7.00   Laudes med mässa.
8.00   Frukost.
9.00   Bibelstudium. Peter Halldorf. Slottskapellet.
10.00  EKiBS årsmöte. Ordförande: Torgerd Jansson. Biblioteket.
12.00  Middagsbön. 
12.30  Lunch.
14.00 Samling för noviser i biblioteket.
15.00 Kapitelsamling. Samtal i smågrupper. Inledning i biblioteket.
18.00 Vesper. Homilia: Maria König.
19.00 Festmåltid. 
21.00  Completorium.

Söndagen den 10 augusti – Löftesavläggelse

7.00  Lovsång till den Uppståndne.
8.00  Festmässa med löftesavläggelse.
         Celebrant: +Biörn Fjärstedt.      
         Predikant: Liselotte J Andersson.
         Upptagning av nya medlemmar och 
         löftesförnyelse för samtliga medlemmar.
10.00   Brunch.
11.00   Möte i de regionala grupperna.
12.00   Middagsbön. (Avslutar mötet. Slottscaféet är öppet 
 med möjlighet att köpa lunch och fika.)


