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Vägen vidare…
Vana läsare av månadsbrevet vet att innehållet i breven oftast är av teologisk art.
Månadsbreven för juni och juli utgör undantag och tjänar som en förberedelse
inför sensommarens Generalkapitlet och årsmöte. I nästa månadsbrev får vi del
av kommunitetsrådets årsberättelse. I det här brevet skriver jag i egenskap av
föreståndare å styrelsens och kommunitetsrådets vägnar om ett område som vi
haft privilegiet att inte behöva beröra så ofta i kommunitetens historia – nämligen
vår gemensamma ekonomi. I varje ung rörelse blir frågor kring det gemensamma
ansvaret förr eller senare en del av mognad och växt. Där är vi nu.
Det här brevet skall ses som ett samtalsunderlag inför sommarens kapitel och
årsmöte.
***
Sommaren 1989 hölls en bibelskolevecka på Nya Slottet Bjärka-Säby. För
undervisningen svarade Magnus Malm och Peter Halldorf. Tidningen Nytt Liv,
som Magnus var redaktör för, hade vid det laget utgjort ett hoppfullt tecken i
nordisk kristenhet sedan 70-talet. Nytt Liv visade på en väg där mystik och politik
dynamiskt vävdes samman. Systrar och bröder från olika samfund hade fått upp
ögonen för denna begynnande rörelse. Igenkänningen i längtan efter helhet och
helighet förde samman Peter och Magnus.
Så här i backspegeln är det inte svårt att se att de där dagarna på Bjärka-Säby var
början på en större rörelse. En rörelse företrädd av två författarskap som fått
många av oss att finna vägar till en fördjupad tro och en rikare förståelse av
kyrkan. Har fanns också fröet till retreatrörelserna som vuxit fram genom
Magnus Malms ABC-retreater, med tydliga kopplingar till den ignatianska
vägledningstraditionen, Pilgrim och sedermera Ekumeniska Kommuniteten.
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När det här brevet skrivs möts deltagare från olika håll i Norden återigen på Nya
Slottet för att lyssna till Peter och Magnus. Det är inte utan att vi känner något av
historiens vingslag men också en träffande aktualitet. Den här gången har
inbjudan riktats särskilt till församlingsarbetare och ärendet är: Ledarskap i en
apokalytptisk tid.
Den där sommaren 1989 visste vi inget om retreatrörelser som skulle ta form. Vi
visste inget om tidskriften Pilgrim och den andliga vägledning som skulle väcka
törsten genom de nu 100 temanumren. Vi visste inget om vintermöten,
höstmöten, präst & pastorsmöten, seminarier och symposier. Vi visste heller inget
om Johannesakademin och den karavanväg som kom att sträcka sig från öknarna
i Norra Afrika och Mellanöstern ända upp till oss i kalla norden. Vi hade heller
inte upptäckt det monastiska hjärtat som slog vid alpernas fot i Monastero di Bose
i norra Italien, som har syresatt också vår gemenskap – Ekumeniska
Kommuniteten i Bjärka-Säby – som vi än mindre visste något om vid det laget.
När vi idag besöker platser som Bose med dess utposter, eller Anafora i Egypten,
upplever vi en sällsam igenkänning och samhörighet i den utlevda ekumenikens
anda. Vi har förstått att upplevelsen är ömsesidig när våra vänner besöker oss i
Bjärka-Säby. Ekumeniska Kommuiteten är i all sin enkelhet del av sammanhang
som är långt större än oss själva.
Med sin rot i Sionförsamlingen i Linköping, med en dynamisk samverkan mellan
några få anställda och många ideella krafter kom det som då kallades
”kommuniteten” att växa fram från år 1996 då de första två bröderna påbörjade
husfolkslivet på Nya Slottet. Husfolket har sedan dess i obruten linje burits av
församlingen i denna kombination av församlingsanställda och ideella krafter.
Ekumeniska Kommuniteten, med dess regionala mötesplatser, har i sin
nuvarande form till allra största delen möjliggjorts genom ideella resurser. En
deltidstjänst för administration och ekonomi för Ekibs verksamhet samt tidskriften
Pilgrim, är den enda anställning vi tidigare haft ansvar för. Därutöver har viss
arvodering utgått till framställningen av Pilgrim. Vi ser hur
kommunitetsmedlemmars ideella insatser ställts till förfogande i uppbyggandet av
hemsidor, formgivning, och vävandet av liturgiska kläder, för att nämna några av
många goda exempel.
När kommunitetsrådet och styrelsen analyserat nuet och framtiden har vi dragit
slutsatsen att vi är i behov av en administratörstjänst och en föreståndartjänst
(preses) om minst 75 % vardera för att kunna förvalta och utveckla livet och
verksamheterna som idag ryms inom Ekumeniska Kommuniteten. Det var de
besluten vi fattade när vi antog en trosviss verksamhetsplan och budget vid det
senaste årsmötet. Med vetskap om att Kommunitetens obundna kapital skulle
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räcka i ca tre år utifrån dåvarande intäkter låg det i beslutets riktning att någon
förändring var nödvändig inom den nämnda treårsperioden. Med vårt brutna
räkenskapsår kunde vi i slutet av april nu konstatera att vi inte fått de intäkter som
vi långsiktigt behöver.
Vi gör nu klokt i att betrakta det ekonomiska läget läget i Ekumeniska
Kommuniteten som akut, men med mycket goda möjligheter att undvika en
situation som långsiktigt får negativa följder för Ekumeniska Kommunitetens
möjligheter till fortsatt utveckling.
Vår regel uppmanar oss att ha vår främsta kyrkliga tillhörighet i den lokala
församlingen. Kommunitetens behov bör alltså inte konkurrera med våra
åtaganden i de lokala församlingarna utan tvärt om berika hela kyrkan.
Med allt detta i minne behöver vi se att det vägskäl vi stod inför för två år sedan,
som mest konkret gestaltades i skiftet av preses och vice preses, innebar behov av
att många var beredda att fortsätta bära arbetet tillsammans. Jag kan inte nog
understryka min tacksamhet till råd och styrelse samt många andra som tagit den
utmaningen på allvar tillsammans med mig.
***
En av de principer som vi hittills utgått från är att retreater arrangerade av
kommuniteten skall vara tillgängliga för så många som möjligt. Prissättningen
avgörs av kostnader för mat och logi på den plats där våra retreater är förlagda,
då främst på Nya Slottet Bjärka-Säby. Även om priserna i jämförelse med andra
retreatgårdar är relativt höga så är våra marginaler små. Utgångspunkten är att
retreaterna skall bära sig men inte bidra till någon ekonomisk vinst. Att gång efter
gång få del av vittnesbörd om vad den helige Ande gör i människors liv genom
retreaterna är belöning nog. I den kommande verksamhetsplanen har vi ett 20-tal
retreater inplanerade. Det är alltså vår enskilt mest återkommande verksamhet.
De senaste åren har våra retreater allt oftare blivit fullbokade. Behovet av tysta
retreater lär inte vara mindre i framtiden. Att erbjuda dessa möten mellan
människor och Gud tycks vara en av de kallelser som anförtrotts oss.
De större mötena och symposierna ger i regel ett visst överskott. Samtidigt är
arbetsinsatserna att arrangera större möten omfattande och kräver mycket av vår
administration såväl före som efter själva genomförandet. Det här är ett av de
konkreta områden där vi kan bli fler som underlättar arbetet. Närmast är det
Pilgrims höstmöte som väntar där vi behöver ett nytt bokningssystem då den
tidigare plattformen inte längre uppdateras. Här tar vi gärna emot omedelbar
hjälp från någon med visst tekniskt kunnande och administrationens gåva.
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Vägen till en mer hållbar ekonomisk situation går enligt rådets och styrelsens
bedömning via gåvor. Gåvor där vi ställer vår tid och vårt arbete, men också
ekonomiska medel till det gemensamma arbetets förfogande. Många har redan
bidragit i det mått som de just nu finner möjligt, men i det skede vi nu befinner
oss tror vi att det är angeläget att medlemmar, noviser, men också vänner till
Kommuniteten, får kännedom om våra behov. Det innebär i klartext att alla
bidrag, mindre som större, är välkomna.
Ekonomin i en verksamhet som vår måste alltid vara underordnad vår kallelse.
Grunden är alltid vilka vi är i Kristus och hur vi kan gestalta Guds rike. Ekonomi
är ibland nödvändiga verktyg, särskilt i det moderna västerlandet där det av rena
skattemässiga skäl är svårt att hitta mer alternativa försörjningsstöd, såsom fritt
boende och mat. Ekumeniska Kommuniteten är en gemenskap som på intet vis
står och faller med ekonomin, men vi behöver tillsammans hitta framkomliga och
långsiktigt hållbara vägar för det uppdrag Gud anförtrott oss att förvalta och
utveckla.
Vår aning är att långt fler än våra noviser och medlemmar ser det bidrag som
Ekumeniska Kommuniteten, med Pilgrim och Johannesakademin, utgör i nordisk
kristenhet som något omistligt. Kanske finns i ditt sammanhang vänner, och
ibland församlingar eller andra gåvogivare, som gärna vill bidra med enstaka
gåvor eller vara en del av någon form av bärarlag. Uppmuntra gärna till det.
Kollekter som tas upp i samband med Ekumeniska Kommunitetens gudstjänster
är alltid riktade till behov i andra länder. Vi håller oss till samma kollektändamål
ett år i taget med skifte i samband med söndagens festmässa i Generalkapitlet.
Under det kommande verksamhetsåret kommer kollekterna riktas till ett arbete
som går under namnet Second Chance på Anafora i Egypten. Mer information om
detta återkommer vi till i nästa månadsbrev.
Med det här brevet vill jag initiera ett fördjupat samtal om vad vi önskar att
Ekumeniska Kommuniteten skall vara, och vad vi var och en kan bidra med och
ta emot. I de så kallade basgrupperna under Generalkaptitlet kommer vi fortsätta
samtalet. Om du är förhindrad att närvara får du mer än gärna fortsätta dialogen
direkt med mig eller någon annan i rådet eller styrelsen.
***
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Praktisk information som ni finner under rubriken Kontakt på hemsidan
www.ekumeniskakommuniteten.se kan vara bra att ha tillgång till, för egen del
eller att dela med andra är:
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Postadress:
Nya Slottet Bjärka-Säby
S-589 64 Sturefors
Tel +46 (0)13-44025
Org.nr. 802447-5645
Bankgiro: 461-0713
Plusgiro: 530838-2
SWISH:1231223197
För information om autogirogåvor
till kommuniteten maila: anmalan@ekibs.se
***

Bokloppis på Generalkapitlet
I samband med sommarens Generalkapitel vill vi ge varandra möjligheten att
förnya boksamlingen där hemma, samtidigt som man kan ge vidare något av det
man själv läst ut. Vi tänker oss litteratur som i vid mening går i linje med
kommunitetens spiritualitet. Försäljningen tillfaller kommuniteten. Har du
möjlighet, ta då med dig en trave böcker som vi samlar in i inledningen av mötet
som sedan prissätts till försäljning från och med fredagen.
***
Med önskan om en välsignad försommartid!
Guds frid
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