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Nyhetsbrev
Kristus är uppstånden!
Vi har fått erfara en annorlunda påsk. På Nya Slottet firade husfolket alla de
gudstjänster vi är vana vid under de heliga tre dagarna tillsammans med några få
av oss som i våra arbeten vistas på slottet.
Var du än befann dig hoppas jag att du upplevde en samhörighet med Kyrkan
och kommunitetsgemenskapen och att du fått erfara den tomma gravens glädje
och kraft mitt i de rådande omständigheterna.
Månadsbrevet har den här gången en prägel av nyhetsbrev.

Generalkapitlet
Kommunitetsrådet har under den gångna helgen – utifrån myndigheternas
prognoser i de nordiska länderna – gjort bedömningen att det inte kommer att
vara möjligt att kalla till Generalkapitel på Nya Slottet Bjärka-Säby i augusti.
Vi lever i en tid då vi behöver lära oss att vänta men samtidigt skapa nya
mötesplatser. Vi behåller det planerade programmet för Generalkapitlet 2020 till
de framtida dagar då vi åter kan samlas i Bjärka-Säby.
Den inriktning rådet nu arbetar med är att vi under lördagen den 8 augusti
formar en digital mötesplats.
Söndagen den 9 augusti firar EKiBS medlemmar och noviser lokala festmässor
på olika håll i Norge, Danmark Sverige och Finland med möjlighet till
löftesavläggelse och löftesbekräftelse. Platserna för dessa mässor återkommer vi
till men avsätt söndagen den 9 augusti i planeringen av sommaren.
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Styrelsen återkommer med besked i frågan om hur och om ett årsmöte kan
genomföras under rådande omständigheter.

Kontaktpersoner

***

När Ekumeniska Kommuniteten konstituerades 2008 – och de därpå följande
åren – var vi inte fler medlemmar än att var och en kunde ha en kontaktperson
bland kommunitetsrådets 5-12 medlemmar. I takt med att gemenskapen växte i
antal vidgades kretsen av kontaktpersoner till hemmastadda medlemmar utanför
rådet. Nu har vi glädjande nog blivit så många medlemmar att kommunitetsrådet
gör bedömningen att vi behöver uppdatera organisationen kring
kontaktpersonerna för att bättre svara mot våra nuvarande behov.
Hur har det sett ut?
Ambitionen har hittills varit att man blivit tilldelad en kontaktperson inför
novitiatet. Kontaktpersonen har man även efter inträdet i kommuniteten haft en
fortlöpande regelbunden kontakt med. Uppgiften som kontaktperson är inte
densamma som den en andlig vägledare eller själavårdare har, även om det
ibland kunnat sammanfalla, utan denne har rollen som ”fadder” i frågor som
relaterar till regeln och medlemskapet. Så långt möjligt har hänsyn tagits till
geografisk närhet.
Hur ser det nya upplägget ut?
Varje person som önskar träda in i novitiatet tilldelas en kontaktperson ur
kommunitetsrådet som följer novisen fram till inträdet i Ekumeniska
Kommuniteten. Därefter blir kontakten med kontaktpersonen eller andra i rådet
mer behovsstyrt. I perioder kanske man har betydligt mer kontakt än tidigare
beroende på livsomständigheterna. Man kan alltid vända sig till preses eller vice
preses för vägledning i frågor relaterade till kommuniteten.
Regionala kontaktpersoner
Den största skillnaden jämfört med hur det fungerat tidigare, är att vi nu kommer
att ha ett antal regionala kontaktpersoner En kompletterande organisering av
kontaktpersoner tillvaratar möjligheterna som de regionala mötesplatserna ger.
De regionala kontaktpersonerna har främst en samlande funktion. De tillser att
alla i regionen får inbjudningar till gudstjänster och andra samlingar samt håller
kontakten med medlemmarna i regionen inför varje års Generalkapitel. De
medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid Generalkapitlets festmässa
och där bekräfta sitt löfte gör det skriftligen enligt den information man får av
den regionala kontaktpersonen.
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Vad händer med de nuvarande kontaktpersonerna?
Även om den tidigare ordningen med kontaktpersoner formellt upphör i och med
årets Generalkapitel, kan det i många fall kännas naturligt att bevara kontakten i
ömsesidig vänskap och omsorg om varandra.
Så långt möjligt kommer de nuvarande kontaktpersonerna informera de
medlemmar vilka man varit kontaktperson för vem som är den regionala
kontaktperson man relaterar till. Vi räknar med att kunna presentera samtliga
regionala kontaktpersoner under det digitala mötet lördagen den 8 augusti.
***

En hälsning från valberedningen
Efter en mycket förtjänstfull insats som ordförande i EKiBS styrelse har Anders
Wåhlberg i god tid aviserat till valberedningen att han gärna ser att någon annan
tar över stafettpinnen i rollen som ordförande i EKiBS styrelse från och med
årsmötet 2020. Valberedningen, som utgörs av Torgerd Jansson och Emanuel
Eriksson, har i dialog med olika parter kommit fram till en kandidat som man
föreslår till val vid årsmötet. Valberedningen har strävat efter kontinuitet i
styrelsearbetet och sökt en ordförande bland den nuvarande styrelsens
medlemmar. Två nya ledamöter skall samtidigt väljas in. Förslaget på nya
styrelsemedlemmar presenteras i juni månadsbrev men redan nu vill
valberedningen lämna sitt förslag till kommuniteten om en ny ordförande.
Till ny ordförande för EKiBS styrelse föreslås Robert Magnusson.
Robert har varit ledamot i styrelsen sedan 2018 och bland annat tagit ett stort
ansvar för EKiBS förlagsverksamhet samt administrerat arbetsgrupperna och den
bokloppis som arrangerades vid det senaste Generalkapitlet. Många av er har
mött Robert i de uppgifterna.
Vi har bett Robert att själv presentera sig:
Vänner i kommuniteten,
Jag heter Robert Magnusson och har fått frågan, om att gå in som
ordförande i EKiBS styrelse. Efter en tids funderingar och bön har jag
sagt att jag finns till förfogande om kommuniteten så vill.
Vem är då Robert Magnusson?
Jag är 52 år och bor i Karlstad
tillsammans med min fru Cathrine.
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Vi har två vuxna barn, Jonathan 24 år och Clara 21 år, som båda läser
på universitet just nu. Vi har också en dvärgpudel, Olliver som är 10 år
och han bor fortfarande hemma som tur är. Jag tillhör Skårekyrkan som
är en del av Equmeniakyrkan och jag hjälper till med musik,
mötesledning och även predikan ibland.
Jag har även tidigare suttit i församlingens styrelse under några år.
Jag har tillhört kommuniteten sedan 2016 men har besökt Bjärka-Säby
sedan 1989 och följt med i den utveckling av kommuniteten som skett.
Bjärka och speciellt kapellet har en stor plats i mitt hjärta!
I mitt yrkesliv jobbar jag som enhetschef på ett offentligt IT-företag,
Nordic Medtest AB, som utför test och kvalitetssäkring av system inom
vård och omsorg.
På fritiden umgås jag gärna med min fru och vår hund, reser med
familjen, spelar gitarr i ett jazzfusionband, paddlar kajak, cyklar
mountainbike och vandrar gärna i fjällen.
Allt gott!
Robert
Nu finns det möjlighet att höra av sig direkt till Robert, valberedningens
sammankallande Torgerd eller nuvarande ordföranden Anders gällande
ordförandevalet.
Torgerd Jansson:
torgerd.jansson@gmail.com
0705 121581
Anders Wåhlberg:
anderswahlberg2@gmail.com
0705 329490
Robert Magnusson
matrobnic@gmail.com
0703 049716
***
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Husandakt med konsekrerat bröd från mässan
Redan i den tidiga kyrkan var en av diakonernas uppgifter i gudstjänstlivet att
förse dem som varit förhindrade att närvara vid mässan med nattvardens gåvor i
hemmet. Att i efterhand kunna ta del av brödet som helgats under mässan är en
ordning som fortsatt praktiseras i en del av de kyrkofamiljer vi som
kommunitetsmedlemmar tillhör. Här kan ordningen se lite olika ut mellan våra
kyrkor, och vi vill uppmuntra till lyhördhet för de rekommendationer som ges där
var och en av oss firar gudstjänst. För Svenska kyrkans del berörs t ex frågan i det
aktuella dokumentet Fira nattvard - brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och
församlingar.
Ekumeniska Kommuniteten har tagit fram en ordning som kan användas när
brödet från mässan tas emot i hemmet. Ordningen bygger på vedertagen kyrklig
praxis, men förutsätter då att man får del av ett konsekrerat bröd från ett
nattvardsfirande i den församling där man vanligen firar gudstjänst.
Under rubriken BÖN & GUDSTJÄNST på ekibs.se finns en ordning för
Husandakt med konsekrerat bröd från mässan.
***
Den som inte har möjlighet att vare sig ta emot brödet i hemmet eller i någon
annan form av mässa under tider av karantän kan finna ett gott stöd i en bön
hämtad ur den katolska bönboken OREMUS.
Herre Jesus Kristus, närvarande bland oss i altarets heliga sakrament, jag
tror på dig, jag hoppas på dig, jag älskar dig. Låt inget någonsin skilja mig
från dig, låt allt leda till större gemenskap med dig. Låt min längtan efter
dig bli synlig i min kärlek till dem jag möter idag, och låt mig snart få ta
emot dig vid ditt altare.
***
Ingen av oss vet hur länge detta undantagstillstånd kommer att vara och hur
verkligheten ser ut på andra sidan pandemin. Den gångna söndagens
gammaltestamentliga läsning var hämtad ur öknen där Israels folk leddes genom
öknen av molnstoden och eldpelaren. Låt oss be om urskillning att se när det är
tid att vänta, vaka och bli kvar och när det är tid att vandra.
Guds frid
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