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Vi samlas i år under temat 
Så länge jag är i världen 

är jag världens ljus.  
(Joh 9:5)

Gudstjänster & morgonbibelstudier. 
Samtliga tideböner och bibelstudier un-
der sommarmötet och general kapitlet 
hålls i Slottskapellet. Även onsdagens 
kvällsmässa och fredagens lovsångs- 
och förbönsgudstjänst firas i Slotts-
kapellet, medan söndagens avslutande 
festmässa firas i Vist kyrka i Sturefors. 
Även fredageftermiddagens traditio-
nella möte med kyrkans olika traditio-
ner hålls i Slottskapellet. I år har turen 
kommit till den lutherska traditionen 
och vi får möta Carl Sjögren, som är 
domprost i Skara.

Löftesavläggelse & löftesförnyelse. 
EKiBS:s samtliga medlemmar, som inte 
tidigare meddelat förhinder och därför 
skriftligt förnyar sitt löfte, förväntas i 
enlighet med regeln närvara vid löftes-
förnyelsen i söndagens högmässa som 
firas i Vist kyrka i Sturefors. Novisers 
löftesavläggelse förbereds i samband 
med särskild samling under lördagen. 
Skriftlig löftesförnyelse tillsänds preses 
senast den 1 augusti: Nya Slottet  
Bjärka-Säby, 589 64 Sturefors eller  
e-post: preses@ekibs.se

Barnen & tonåringarna. Parallellt 
med morgonens bibelstudier, samt 
lördagens årsmöte, hålls samlingar för 
barnen samt undervisning för tonåring-
ar. För samlingarna med barnen ansvarar 
Rebecka Appelfeldt och Lisa Johans-
son. Samlingarna för tonåringarna leds 
av Andreas Abrahamsson. Aktiviteter 
för barnen parallellt med eftermid-
dagarnas spårsamlingar samordnas av 
föräldrarna. Barnen hälsas med glädje 

välkomna att delta i alla gudstjänster i 
Slottskapellet. Under gudstjänsterna 
sker ljud överföring till muséet där 
föräldrar med små barn vid behov kan 
uppehålla sig. 

Bikt. Tillfälle till bikt i Övre salen er-
bjuds under Sommarmötet på följande 
tider: 
• fredag kl 14–15 
 (Liselotte J Andersson), 
• fredag kl 18.45–19.30 
 (Stig Petrone), 
• lördag kl 14–15 
 (Biörn Fjärstedt).

 
Anmälan & måltider. Anmälan till 
sommarmötet och/eller generalkapitlet 
görs via e-post: anmalan@ekibs.se eller 
telefon 013-440 25. (För priser se se-
parat lista). Man kan anmäla sig till hela 
sommarmötet och generalkapitlet eller 
enbart till sommar mötet eller general-
kapitlet, dock inte till enstaka dagar. 
Anmä lan till sommarmötet/general-
kapitlet inkluderar deltagaravgift och 
måltider. Samtliga måltider serveras i 
Slotts annexet.

Logi. Bokning av tältplats och hus-
vagnsplats vid Nya Slottet Bjärka-Säby 
sker på samma adress som ovan  
(samtliga rum är bokade). För övrigt 
boende rekommenderas Vesterby hotell 
(013-36 22 50) eller hotell i Linköping. 

ALLA HÄLSAS 
VARMT VÄLKOMNA!



TISDAG 

15.00  Incheckningen startar
18.00  Vesper
19.00  Kvällsmat & introduktion
21. 00  Completorium
21.30  Kvällste

ONSDAG 

7.00  Laudes
7.45  Frukost
9.15  Morgonbibelstudium 
 William Grosås
10.00  Fika och basgrupper
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
15.00  Fika
15.30  Spårsamlingar
18.00  Kvällsmässa
19.30  Kvällsmat
21.30  Kvällste

FREDAG 

7.00  Laudes
7.45  Frukost
9.15  Morgonbibelstudium 
 Liselotte J Andersson 
10.00  Fika
10.30  Spårsamlingar
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
15.00  Fika
15.30  Möte med luthersk tro 
 och tradition. 
 Carl Sjögren. Slottskapellet
18.00  Kvällsmat
19.30  Förböns- och 
 lovsångsgudstjänst
21.30  Kvällste

TORSDAG 

7.00  Mässa
8.00  Frukost
9.15  Morgonbibelstudium 
 Samuel Rubenson 
10.00  Fika och basgrupper
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
15.00  Fika
15.30  Spårsamlingar
18.00  Vesper
19.00  Kvällsmat
21.00  Completorium
21.30  Kvällste

LÖRDAG 

7.00  Laudes
7.45  Frukost
9.15  Morgonbibelstudium 
 Peter Halldorf
10.15  EKiBS årsmöte. 
 Anders Wåhlberg. Biblioteket
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
14.00  Samling för noviser. Biblioteket
15.00  Fika
15.30  Kapitelsamling. Biblioteket
18.00  Vesper
19.00  Festkväll
21.00  Completorium
21.30  Kvällste

SÖNDAG 

7.00  Lovsång till den Uppståndne
8.30  Festmässa med löftesavläggelse, 
 förnyelse av löften och avskilj-
 ning av ny preses. Vist kyrka
 Celebrant: +Biörn Fjärstedt
 Predikant: Jonas Eveborn
10.30  Brunch

Spårsamlingar. 
Onsdag–fredag hålls tre spårsamlingar. 
Deltagande i spåren innebär att man  
följer ett och samma spår samtliga  
dagar, och anmälan till detta sker senast 
vid ankomst till Bjärka-Säby. De tre 
spåren i årets sommarmöte är följande:

1.  Att leva med tonåringar
• AnnaCarin Abrahamsson, 
 pastor i Equmeniakyrkan.
• Jonas Eveborn, 
 pastor och blivande preses i EKiBS.
• Maria Fässberg Norrhall, 
 pastor Equmeniakyrkan.

2. ”Så ock på jorden” 
 – om politisk teologi
• Björn-Ola Linnér, 
 professor i Tema Miljöförändring, 
 samt vid Centrum för klimatpolitisk 
 forskning vid Linköpings universitet
• Torgerd Jansson, 
 pastor i Equmeniakyrkan & 
 kommunpolitiker i Katrineholm.
• Joel Halldorf, 
 docent i kyrkohistoria vid 
 Teologiska Högskolan Stockholm.

3. ”Min själ prisar Herrens storhet” 
 – Maria i teologi och liturgi
• Lovisa Bergdahl, 
 universitetslektor på Södertörns 
 Högskola. 
• Michael Hjelm, 
 rektor för S:t Ignatios Ortodoxa 
 Akademi.
• Lennart Thörn, 
 visitator för EKiBS.


