
Program för
ekumeniska kommuniteten i bjärka-säby

GENERALKAPITEL

*
8–11 augusti 2019

*
Vi samlas i år under temat 

I ordet var liv, och livet var människornas ljus 
(Joh 1:4) 

Gudstjänster, föredrag  
& morgonbibelstudier
Samtliga tideböner, föredrag och bibel-
studier under Generalkapitlet hålls i 
Slottskapellet förutom årsmötet och 
novissamlingen som är förlagda till  
biblioteket. Torsdagens Ökenmässa och 
söndagens avslutande festmässa firas i 
Vist kyrka i Sturefors. 
 Den Ignatianska traditionen möter 
vi under fredagseftermiddagen till-
sammans med Susanne Carlsson som är 
präst, verksam i den Anglikanska kyrkan 
i Storbritannien, och ansvarig för  
Ekumeniska Kommunitetens retreater 
med personlig vägledning. 

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

Bikt
Tillfälle till bikt i Övre salen (Liselotte J 
Andersson) samt i Samtalsrum 1 (biskop 
Esbjörn Hagberg) erbjuds under Gene-
ralkapitlet på följande tid:
Fredag kl. 17–18. 
  
Generalkapitlet arrangeras 
av EKiBS i samarbe med 
Studieförbundet Bilda

Brödskola 
13.30 på torsdagen kommer Peter  
Halldorf erbjuda en skola i hur natt-
vardsbrödet bakas enligt EKiBS  
koptiskt-inspirerade ordning.  
Samling i Slottscaféet.  

Barnen & tonåringarna
Parallellt med morgonens bibelstudier, 
samt lördagens årsmöte, hålls samlingar 
för barnen. Samling i mötestältet  
kl. 9. För samlingarna med barnen  
ansvarar Rebecka Appelfeldt och Mia 
Runeson. Aktiviteter för tonåringar blir 
av friluftskaraktär. Medtag lämpliga klä-
der för alla väder. Aktiviteter för barnen  
parallellt med eftermiddagarnas sam-
lingar samordnas av föräldrarna. Barnen 
hälsas med glädje välkomna att delta i 
alla gudstjänster i Slottskapellet. Under 
gudstjänsterna sker ljudöverföring till 
muséet där föräldrar med små barn vid 
behov kan uppehålla sig. 

Anmälan & måltider
Anmälan till Generalkapitlet görs via 
e-post: anmalan@ekibs.se eller telefon 
013-440 25. (För priser se separat lista). 
Man kan som grund bara anmäla sig till 
hela Generalkapitlet och inte till enstaka 
dagar. Anmälan inkluderar deltagar-
avgift och måltider. Där inget annat an-
ges  serveras måltiderna i Slotts annexet.

Logi
Bokning av logi görs till samma  
mejladress och telefonnummer som 
anmälan.

=  ALLA HÄLSAS  ' 
VARMT VÄLKOMNA!



= TORSDAG '

12.00 Middagsbön

12.30 Lunch

15.00   Fika

15.30 Introduktion  
 slottskapellet

16.00  Gör oss till levande människor 
 – Om ökenmässans 
 eukaristiska bön 
 Joel Appelfeldt
 slottskapellet 

18.00 Ekumeniska Kommuniteten i  
 Bjärka-Säbys Ökenmässa
 Celebrant Peter Halldorf 
 vist kyrka

20.00 Kvällsmat

21.30 Completorium

= FREDAG '

7.00 Laudes

7.45 Frukost

9.15 Morgonbibelstudium 
 I bönens gränsland
 Ellen Merete Finnseth 
 slottskapellet

 

10.00 Fika och basgrupper

12.00 Middagsbön

12.30 Lunch

14.00 En introduktion till  
 Ekumeniska Kommuniteten  
 i Bjärka-Säby  
 – Samlingen riktar sig särskilt  
 till noviser men alla är  
 välkomna att delta 
 Jonas Eveborn, Liselotte J   
 Andersson, Kommunitets -  
 rådet, Styrelsen  
 biblioteket

15.00 Fika

15.30  Möte med den  
 Ignatianska traditionen 
 Susanne Carlsson  
 slottskapellet

18.00 Festmiddag

19.00  Pilgrim 25 år 
 Peter Halldorf
 Liselotte J Andersson
 rotundan

20.30  Lent 
 Gitarr Andreas Runeson
 Orgel Leif Johansson 
 Sång Ellen Vingren
 Konserten avslutas 
 med Completorium
 kapellet

= LÖRDAG '

7.00  Laudes

7.45 Frukost

9.15 Morgonbibelstudium 
 Genom skapelsen till Skaparen  
 – från bord till jord 
 Simon Fuhrmann
 slottskapellet

10.00  Ståfika 
 festvåningen

10.15    EKiBS årsmöte 
 Anders Wåhlberg  
 biblioteket

 (Årsmötet ajourneras för att 
 återupptas 17.00) 

11.00  Kapitelsamling  
 slottskapellet

12.00  Middagsbön

12.30 Lunch

15.00 Fika

15.30  Kapitelsamling 
 slottskapellet 

17.00  Årsmötets avslutning 
 biblioteket

18.00 Vesper

19.00 Kvällsmat i basgrupper  
 annexmatsalen

21.00 Completorium 

21.30 Kvällste

= SÖNDAG ' 

7.00  Lovsång till den Uppståndne

8.30  Festmässa med  
 löftesavläggelse 
 Celebrant Jonas Eveborn 
 Predikant Lennart Thörn  
 vist kyrka

10.30  Brunch  
 annexmatsalen   

I ordet var liv, 
och livet var 

människornas ljus 


