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Svar till Marcus Sönnerbrandt och församlingsledningen i Pingstkyrkan 
Linköping på det brev som tillsändes Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-
Säby och den gudstjänstfirande gemenskapen 2021-02-28  

Kära vänner i Kristus! 

När man inleder ett svarsbrev är det ofta med orden ”tack för ert brev”. Den här 
gången upplever vi oss nödgade att beklaga det brev vi mottagit från 
församlingsföreståndare Marcus Sönnerbrandt å församlingsledningens vägnar. 
Vi konstaterar att ni säger upp ett mångårigt avtal genom ett offentligt brev helt 
utan att mer ingående samtal förts om dess följder, och med en uppsägningstid 
som ger dåliga förutsättningar att ställa om planerad verksamhet. Tonen i brevet 
har orsakat onödiga sår. Vi hade välkomnat mer konkreta samtal mellan er i 
församlingsledningen och Kommunitetens råd och styrelse angående de 
förändringar i relationen som ni önskar genomföra och tror att vi då kunnat 
undvika flera missförstånd.  

Med det sagt är vi fullt medvetna om att vi från Ekumeniska Kommunitetens 
ledning många gånger misslyckats att förankra förändringar och tillägg som skett 
i vår verksamhet på Nya Slottet, vilket vi förstått skapat frustration och osäkerhet 
i församlingen. Vi har försökt vara lyhörda för församlingens önskemål, men 
måste rannsaka oss själva och hoppas och tro på en bättre dialog mellan 
församlingen och EKiBS framgent.    

En spiritualitet är inte något som regleras fram, utan den växer fram över tid. För 
Ekumeniska Kommuniteten med nästan 200 medlemmar – varav inte så få valt 
att bosätta sig i närheten av slottet – är de fyra dagliga tidebönerna och den 
söndagsgudstjänst som vi firat enligt samma ordning i 20 år själva hjärtslaget i vår 
gemenskap. Även de som bor långt från Bjärka-Säby uttrycker hur viktigt det är 
att veta att bönerna pågår varje dag när man själva ber på samma vis hemma. 
Väl på plats i Slottskapellet eller Övre salen kan man falla in i melodierna och 
rytmen med den bedjande gemenskapen som fanns på plats innan man kom och 
som fortsätter bönen efter att man lämnat slottet. Ordningarna har satt sig i 
kroppen och söndagens mässa följer ett skeende steg för steg genom hela 
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frälsningshistorien. Det är ett böljande samspel mellan den som leder 
gudstjänsten och deltagarna. Kommunitetens Regel betonar de ”långa linjerna” 
där man fördjupar sig i bönerna och gudstjänsterna år efter år. Drastiska 
förändringar i vår gudstjänst skulle därför få stora konsekvenser.  

Däremot har det varit vår förhoppning – vilket vi också gett uttryck för – att 
församlingen i högre grad skulle fylla slottet med bön och gudstjänst av 
pentekostal karaktär. Tillsammans med EKiBS tideböner och söndagsmässa 
skulle det berika platsen i riktning mot större mångfald – inte enfald. Vi hade 
också hoppats att vi skulle finna nya gemensamma former för till exempel en bön- 
och lovsångsgudstjänst där Pingstkyrkan och Kommuniteten samarbetar. 

Just på grund av att tidebönerna och söndagens mässa är ryggraden i allt vi gör 
på Nya Slottet smärtar det särskilt mycket att det är just dem vi enligt brevet ser 
ut att bli fråntagna, med hänvisning till att de inte är tillräckligt pentekostala eller 
att olika hyresgäster har olika önskemål. Vi upplever detta som smärtsamt ur ett 
ekumeniskt perspektiv, och är oroade över att det som varit hjärtslagen i vår 
gemenskap nu äventyras.  

Vi tänker också på dem ibland oss som har sin tillhörighet i Pingströrelsen och i 
flera fall just i Pingstkyrkan Linköping. Det har funnits en stolthet över att 
Pingstkyrkan i Linköping förmått härbärgera en fromhet som inte varit 
traditionellt pingstkyrklig. Tilläggas kan att de som närmar sig Kommunitetens 
uttryck från andra håll än de karismatiska många gånger vittnar om att de möter 
uttryck ur denna tradition för första gången – eller att de kunnat närma sig 
karismatiken igen även om de tidigare blivit stukade på det området.     

Vi välkomnar att församlingen går in i ett förnyat åtagande gällande ägande och 
förvaltarskap av slottet och behöver mer utrymme att genomföra församlingens 
verksamhet där. Men vi tror att det kan ske utan att ni med eftertryck signalerar 
till oss som sett slottet som ett andligt hem – i vissa fall i 40 år – att vi står i vägen 
och nu ska betraktas som hyresgäster som skall samverka med er i ”publika event 
som har påverkan på Nya Slottets varumärke”. Det är med förvåning vi nu 
förstår att ni i församlingsledningen inte betraktat vår gemenskap med era 
församlingsmedlemmar – dem som redan idag är ansvariga för möten och 
tideböner – som uttryck för samverkan med församlingen. En rad medlemmar 
har ju varit med och format gudstjänsterna och stått för värdskap, samtalsstöd, 
personlig förbön, sångledning, bibelläsning i gudstjänsterna. Här behöver vi 
förstå bättre vad ni menar? På vilket sätt ska vi samverka med er för att det ska ses 
som en samverkan med församlingen?    
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Församlingsledningens krav på att styra spiritualiteten får också andra följder för 
oss. När Ekumeniska Kommuniteten, tidskriften Pilgrim eller Johannesakademin 
står som inbjudare är det inte en enskild kyrka eller lokal församling som bjuder 
in och därmed har företräde framför en annan. Det har genom åren skapat unika 
förutsättningar att vara en ekumenisk mötesplats. Vi har i det upplevt en 
samhörighet med andra platser som Taizé i Frankrike, Anafora i Egypten och 
Bose i Italien där den levda ekumeniken gått före samfundsägande. Nu ser vi att 
denna vår särskilda kallelse är hotad, och församlingsledningens besked har också 
kyrkorättsliga konsekvenser eftersom till exempel präster i Svenska kyrkan inte 
kan leda gudstjänster i en annan kyrkas ordning.  

Genom uttalanden i Dagen och Corren märker vi att det finns en del som är 
oklart när det kommer till hur EKiBS firar mässan. Till exempel har det sagts att 
man måste vara vigd präst för att få leda gudstjänsten och att pingstpastorer 
därför inte kan leda den. Det stämmer dock inte. Alla som har förtroendet att 
leda en gudstjänst i sitt eget samfund kan leda vår gudstjänst på Bjärka-Säby, och 
vi har regelbundet pastorer från både Pingströrelsen och trosrörelsen som gör det. 

Ni har nog, precis som vi, under den gångna veckan nåtts av hälsningar och 
vittnesbörd om vilken betydelsefull plats Bjärka-Säby har blivit för så många i  
kristenheten i Norden. Vi hoppas att detta väcker stolthet och glädje hos er, och 
att det också gjort tydligt vilka värden som står på spel om dessa unika 
ekumeniska förutsättningarna skulle äventyras. 

Ert brev lyfter fram gåvobrevet och programförklaringen som formulerades i 
samband med donationen. Vi känner oss mycket förbundna med dessa dokument 
och hade hoppats att vi tillsammans med församlingen fortsatt skulle fått söka 
svar på hur Ekumeniska Kommunitetens bidrag kan se ut i församlingens 
förvaltande av Nya Slottet. Nu är vi osäkra på hur församlingen vill att vår 
framtida relation ska se ut? Kan ni se oss som en gåva, om än av oväntat slag? 

Med detta brev vill vi framför allt uttrycka en önskan om att fortsatt samverka 
med er som äger och förvaltar Nya Slottet. Vår förhoppning är att vår 
gemensamma kärlek till Jesus ska visa sig vara av större betydelse för vår relation 
än skillnader i uttryckssätt.    

För Ekumeniska Kommunitetens råd och styrelse.  

Guds frid 

		 Jonas Eveborn 
		 Föreståndare för Ekumeniska Kommuniteten i 	 	
		 Bjärka-Säby
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