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1 juli 2019 

Kommunitetsrådets årsberättelse 

I linje med de samtal som fördes vid förra årets Generalkapitel kommer 
månadsbrevet i juli utgöras av rådets ”årsberättelse”. Vi sätter årsberättelse inom 
citationstecken då rådets arbete är av en sådan art att inte alla ärenden lämpar sig 
för mötesprotokoll. Rådets arbetssätt är att vid mötena föra minnesanteckningar, 
men inte heller där ryms allt som avhandlas. Det kan t ex gälla ärenden av 
pastoral karaktär eller mer visionära frågor som ännu inte tagit form. Det ligger i 
rådsarbetets riktning att ”tänka högt”. Kommunitetsrådet, och då särskilt vice 
föreståndaren utgör i hög grad också en referensfunktion och rådgivare till 
föreståndaren i dennes arbete.  

Med dessa reservationer är det med stor tillförsikt vi formulerar årsberättelsen för 
verksamhetsåret 18/19 och överlämnar den till Ekumeniska Kommuniteten som 
helhet. Vi hoppas att den ger en god inblick i rådets arbete och tjänar som 
underlag när vi fortsatt fördjupar vår kallelse att vara en Ekumenisk Kommunitet.  

Kommunitetsrådet består av följande medlemmar: 
Jonas Eveborn, pastor, preses, sammankallande  
Liselotte J Andersson, pastor, vice preses 
Torbjörn Alesand, pastor, kassör EKiBS  
Tomas Segerberg, lekman 
Lasse Olson, pastor 
Lena Öberg, diakon 
Robin Johansson, pastor 
William Grosås, präst 
Maria Fässberg Norrhall, pastor 
Stig Petrone, pastor 
Anne Lie Andersson, pastor 
Simon Fuhrmann, präst   
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EKiBS Visitatorer och styrelsens ordförande är adjungarade till 
Kommunitetsrådet. Alla tre har närvarat vid ett eller flera av årets rådsmöten.   

Kommunitetsrådet har under det gångna verksamhetsåret mötts vid tre möten. 
Det första under hösten i september. De två övriga i mars och maj. Samtliga har 
sträckt sig över två dagar. Vid mötet i september möttes vi i Liselottes 
föräldrahem på västkusten. Mars och maj månad möttes vi på Nya Slottet 
Bjärka-Säby. Mellan rådsmötena har vissa ärenden avhandlats via mail eller 
telefonmöten. 

Septembermötet ägnades åt utvärdering av sommarens Generalkapitel som vi då 
hade färskt i minnet. Ett enigt råd förespråkade att permanenta ordningen att 
mötet årligen sträcker sig från torsdag-söndag vecka 32 till skillnad från tidigare 
ordning då det varannat år låg tisdag-söndag och varannat år fredag-söndag. 
Rådets bedömning var vidare att kommuniteten som helhet var tillfreds med 
lördagens upplägg med ett uppdelat årsmöte med kapitelsamlingar däremellan. 
Fasväxklingen mellan biblioteket och kapellet fungerade väl. Olika ärenden som 
under Generalkapitlet framfördes till rådet av enskilda medlemmar dryftades i ett 
samtal kring såväl innehåll som form.  

Upplägget för 2019 års Generalkapitel landade under septembermötet i stora 
drag i det innehåll som det senare kom att presenteras med Ökenmässa i Vist 
kyrka, uppmärksammande av Pilgrim 25 år, att de medverkande utgörs av EKiBS 
medlemmar, möten i basgrupper, och lördagens samspel mellan årsmöte och 
kapitelsamlingar.  

En arbetsgrupp bestående av William Grosås, Liselotte J Andersson och Jonas 
Eveborn gavs uppdraget att arbeta vidare med programmet.  

En annan utvärderingsfråga vid septembermötet gällde Retreat och samtalsdagar 
för småbarnsmödrar, som just genomförts i Monastero di Boses utpost San 
Masseo i Assisi. Då responsen bland deltagarna, såväl som hos retreatledarna 
Lena Bergström och Liselotte J Andersson varit mycket god beslutades att 
genomföra liknande dagar under hösten 19, men på plats i Bjärka-Säby denna 
gång.  

EKiBS retreater på andra platser än i Bjärka-Säby 
En annan angelägen fråga som behandlats under året är vilka principer som skall 
gälla då EKiBS arrangerar retreater i samarbete med andra aktörer. Vad 
definierar en retreat i EKiBS regi? Rådet förordar en ordning där dagarna alltid 
inleds med morgonmässa och att EKiBS tideböner används under dagens övriga 
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bönegudstjänster. Vi strävar så långt möjligt efter en praktisk ordning där 
administrationen ligger hos den lokala parten.   

Publicering av ljudfiler från EKiBS gudstjänster 
Från såväl medlemmar som besökare på Nya Slottet Bjärka-Säby har frågor 
framförts om vi inte kan lägga ut söndagarnas predikningar och tidebönerna för 
nedladdning på hemsidan ekibs.se eller som podcast. 

När det gäller predikningarna resonerar rådet att söndagens mässa, så som den 
firas i Slottskapellet utgör en helhet där predikan hör samman med mässans 
övriga delar och inte bör brytas ut som en separat del. Vi vill heller inte riskera att 
konkurrera med den lokala församlingens gudstjänst.  

När det gäller ljudpublicering av tidebönerna har vi nog alla ett behov av att få 
lyssna och lära hymner och psalmmelodier. Dock följer en hel del rättighetsfrågor 
när det gäller publicering och delning av upphovsskyddat material som innebär 
kostnader. Rådet har gjort bedömningen att vi i nuläget inte har, framförallt de 
personella resurser, som krävs för ljudpubliceringar.  

Rådets ambition är att på sikt samla alla hymner och övriga liturgiska sånger som 
används under EKiBS tideböner och gudstjänster i en separat sångbok. Det skulle 
också innebära rättighetskostnader men enbart vid tryck och utgivning och inte 
som en årligt löpande utgift.  

Rådet vill också förmedla att det råder stor frihet att finna hymn och 
psalmmelodier som passar det sammanhang där bönen beds. Många av 
hymntexterna i våra tidebönsböcker är medvetet valda med en frasering där 
samma melodi kan användas till många olika texter. Vid behov kan man ersätta 
hymnen med andra sånger. Psalmerna kan också läsas och inte sjungas så som de 
görs vid middagsbönerna i den ordinarie veckorytmen i Slottskapellet. 

Rådet hoppas också att vi på olika vis kan erbjuda tillfällen att öva tidebönernas 
sånger och hymner. Det kan ske på plats i Bjärka-Säby såväl som vid regionala 
mötesplatser.  

Kollektändamål 
Genom åren har vi haft en rad olika kollektändamål i samband med EKiBS 
gudstjänster. Rådet har under året antagit en princip om att behålla samma 
kollktändamål ett år i taget med skifte i och med Generalkapitlets festmässa. 
Under kapitlet presenteras det kommande årets kollektändamål närmare.  
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Regionala mötesplatser 
En stående punkt vid samtliga rådsmöten är hälsningar från regionala 
mötesplatser. Då rådets konstellation är sådan att vi som rådsmedlemmar är 
spridda vid de allra flesta av de nuvarande mötesplatserna där antingen 
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässa firas eller Vesper 
alternativt Completorium beds så upplever vi att det finns en direktkontakt 
mellan de regionala mötesplatserna och rådets arbete. I övriga fall sker en 
direktkontakt med preses eller någon annan rådsmedlem inför varje rådsmöte. 
Som råd gläder vi oss mycket över den postitiva utveckling som ägt rum i 
samarbete med lokala aktörer på allt flera platser i Norden.  

Antoniosgården är en av dessa platser och där har rådet noggrant följt 
utvecklingen när det gäller den gåva som EKiBS ämnar förmedla till föreningen 
Antoniosgården. Syftet med gåvan har enligt kommunitetens gemensamma 
beslut varit ett kapellbygge. De hinder som rapporterades under förra årets 
kapitel gällande den befintliga vägen som leder fram till gården har under året 
kvarstått. Under denna tid har en ny prioriteringsordning vuxit fram på 
Antoniosgården. Denna kommer presenteras vid sommaren årsmöte. Rådet 
förordar att syftet med gåvan till Antoniosgården vidgas att omfatta fastigheter i 
en vidare mening. Mer om detta när vi möts i sommar.  

Retreater för ”utsatta” 
Rådet har arbetat vidare med den utmaning som visitatorerna gav kommuniteten 
vid förra årets kapitel genom Lennart Thörn. Hur kan vi bättre bereda plats i 
våra retreater för flera målgrupper? Hur möter vi ekonomiskt utsatta och på 
andra vis marginaliserade personer? Rådet har arbetat utifrån två spår:  
Ett där vi önskar att samarbeta med andra organisationer och arrangera särskilda 
retreater för inbjudna grupper.  
Ett andra spår där man som medlem av Kommuniteten kan bjuda med en 
medföljande retreatdeltagare som då erbjuds ett reducerat pris. Mer information 
om det här arbetet presenteras vid sommarens kapitelsamling.  

Frikyrklig visitator 
Under året har Lennart Thörn meddelat att han tycker att tiden är mogen att 
lämna uppdraget som frikyrklig visitator till en lämplig efterträdare. Det gläder 
oss att Lennart i samband med att uppdraget som visitator avslutas önskar träda 
in som medlem i Ekumeniska Kommuniteten.  

Rådet har arbetat med frågan om efterträdare under vårens rådsmöten. En rad 
kriterier har formulerats som önskvärda i sökandet efter en lämplig efterträdare. 
Utifrån en prioriteringsordning har vi fört dialog med en tänkbar person i taget. 
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Samtalen har inneburit ett ömsesidigt sökande efter Guds vilja och har har 
omgärdats av bön.  

Efter att ha prövat några olika vägar kan vi kan nu konstatera att arbetet med 
tillsättning av frikyrklig visitator behöver fortgå under hösten. Anledningen till att 
vi inte nått ända fram ännu ha inte varit ovilja utan olika praktiska 
omständigheter som hindrat de tillfrågade att ge uppdraget den tid som krävs.  

Vi får möjlighet att tacka Lennart Thörn för hans gedigna insats under 
sommarens Generalkapitel.  

Biskop Esbjörn Hagberg som innehar visatatorsposten ur episkopal tradition har 
på ett förtjänstfullt vis kommit in i rollen och fyller under en övergångstid 
visitatorsrollen på egen hand. Esbjörn har fortsatt möjlighet att under denna tid 
rådgöra med Lennart om särskilda frågor uppstår.  

Lektionariet 
Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga 
bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya 
testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt 
lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, prior för kommuniteten i 
Monastero di Bose i Italien. 

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den 
tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir 
hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar 
vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. 
Ordningen för bibelläsningen är anpassad till kyrkoårets tider. 

Översättningen av vårt lektionarium, och en varsam anpassning till våra 
förhållanden, gör inte sig självt. Peter Halldorf  har stått för arbetet fram tills maj 
månad i år. Rådet har arbetat med frågan om vem som kunde efterträda Peter 
och om vi skulle göra några små förändringar i formen. Resultatet blev att Niklas 
Lindholm tagit över stafettpinnen och att en del förändringar genomförts så att 
man nu kan följa den kontinuerliga läsningen såväl som läsningarna för festdagar 
i ett och samma flöde dag för dag.  
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Övriga frågor 
Då rådets arbete inte minst är av pastoral karaktär ägnas alltid tid åt 
medlemsvård som också handlar om att bära varandra i bön. Hur fördelningen 
av kontaktpersoner skall se ut framöver är en fråga som just påbörjats. Här kan vi 
göra vissa förändringar framöver som bättre svarar upp mot de geografiska 
förutsättningarna.  

Exempel på andra frågor som rådet pågående arbetar med är vad som är det 
”rätta måttet” och inriktningen när det gäller EKiBS verksamhet. Framtagandet 
av Verksamhetsplanen är rådets ansvar såväl som det övergripande ansvaret för 
retreaterna. Det mer operativa planeringsarbetet av retreaterna är fördelat på ett 
retreatråd som utgörs av Jonas Eveborn (sammankallande) Liselotte J Andersson 
och Peter Halldorf.  

Relationen till Bose i Italien, Anafora i Egypten och andra monastiska miljöer 
och retreatgårdar är något rådet vakar över med stort hjärta och intresse.  

Rådet har som nämndes i inledningen också en viktig funktion i att stötta preses i 
den specifika uppgift som följer med föreståndarskapet. Det gäller t ex dialogen 
och samspelet med Pingstkyrkan Linköping som är Nya Slottets ägare och 
förvaltare. 

*** 

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. 

Guds frid och varmt välkomna till sommarens Generalkapitel önskar hela 
Kommunitetsrådet
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