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1 juni 2020 

Hälsningar i pingsttid 

Kära systrar och bröder! 

Just nu försöker vår värderade preses Jonas Eveborn vara så ledig han kan från 
ordinarie uppgifter. Detta för att ha tid att flytta sig och sin familj till deras nya 
hem, ett stenkast från Nya Slottet Bjärka-Säby. Då får istället jag som vice preses 
tillfälle att ge en hälsning i detta månadsbrev. Så mycket i tillvaron är just nu 
annorlunda för de flesta av oss. Något är sig ändå likt: den förunderliga 
försommaren och att vi firar pingst! Följ därför med på en liten vandring i 
pingstens tecken. I slutet av detta månadsbrev följer sedan en del information 
som ger anledning till både tacksamhet och förbön. 

Det är försommar. I radions P1 lyssnade jag dagen då detta skrivs till årets sista 
israpport. Det lät löftesrikt. Sommaren lär vara alldeles runt hörnet. Vinden var 
visserligen kylig när jag gick min kvällspromenad, men jag frös inte. I tanken 
förberedde jag en pilgrimsvandring som jag ombetts leda när pingsten står för 
dörren. Jag funderade på lämpliga bibelord att stanna inför under vandringen. 
Temat var givet: ”Den heliga Anden”. Orden från den goda boken värmde mig. 
De ord som är ande och liv. 

Utan att ha Bibeln till hands plockade jag ur mitt inre förråd och började från 
början. När jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind 
svepte fram över vattnet (1 Mos 1:2). Var kom den vinden ifrån? På något sätt ur 
en stor ensamhet och en fullödig gemenskap på samma gång. En vind av god vilja 
och häpnadsväckande generositet. Med tanke på det som följde i vindens spår 
måste det ha varit en vind av färg, form och fantasi. En vind som från början 
förberedde sig på att torka tårar. Om den vinden vill jag be personligt och för 
många andra där den sista israpporten skall dröja länge än. Jag ber, och du som 
läser får gärna stämma in i orden från den medeltida bönen Pingstsekvensen:  
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Kom, Guds egen andedräkt 
Kom, du rena, varma fläkt 
av Guds rikes ljuvlighet. 

Nästa station på vandringen blev andra Mosebok (2 Mos 13:21-22). Israels barn 
är vid randen av öknen.  Än vet de inte hur lång deras ökenvandring kommer att 
bli. De tar ändå det första beslutsamma steget ut i den torra sanden. Herren går 
framför dem, om dagen i en molnpelare och om natten i en eldpelare. Ordet 
säger att de därför kunde vandra både dag och natt. Så man kan gå vidare även 
om mörkret lägrar sig över tillvaron? Ja, om man vet att någon gått vägen förut 
och kanske lämnat spår av goda ord och böner.  Det står att Herren ständigt gick 
före och visade vägen, i gestalten av eld och moln. Jag tror inte det är vår kallelse 
att följa blint. Att något veta vad man vill, och vart man är på väg, ger större 
uthållighet och styrfart. Hjälper det att sjunga när vandringen känns lång? Jag 
tror det och många sjunger gärna denna relativt moderna pingstpsalm: 

Vägen, den börjar där du står, 
så är det att vara född av Anden. 
Glädjen du känner är en gåva, 
en hälsning från en okänd som ville ditt liv.  
Se, hur gudsvinden bär… 

I min inre vandring gick jag vidare till de stora profeterna och stannade till hos 
Hesekiel (Hes 47:1-12). Israels barn är i fångenskap, i Babylon. I en syn upplever 
sig Hesekiel förd tillbaka till Jerusalems tempel. En källa bryter fram, ”en flod 
man inte kunde vada över.” Längs floden växer träd, vars frukter ger näring och 
läkedom. I vattnet finns ”fisk av alla de slag”. Störst av allt, där floden rinner fram 
”kan allt leva”. Vattnet som strömmar från helgedomen brukar ses som en bild av 
den heliga Anden. Det är så mycket i våra personliga liv och i vår omgivning som 
inte får en chans att leva, men där denna flod flyter fram kan allt leva och det 
finns utrymme för mångfald. För allt som borde få leva men som inte får luft, låt 
oss be igen med ord från Pingstsekvensen : 

Utan dig är allting dött, 
åldrat, kraftlöst, tomt och trött 
under tidens tyranni. 
… 
Väck till liv det domnade 
värm ur död det stelnade, 
samla dem som vilse går. 

Nästa kliv blev långt och jag slog mig ner tillsammans med Jesus och lärjungarna 
vid den sista måltiden. Mästaren försöker förbereda sina lärjungar på det som nu 
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obönhörligt väntar. Det han säger är märkligt men långt mer än ett tafatt försök 
att trösta (Joh 16:7). ”Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag 
lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag 
går skall jag sända honom till er.” Under den märkliga vår som vi genomlever, 
inte bara i vårt land utan tillsammans med hela världen, har jag ibland tänkt på 
en intervju med Tomas Tranströmer. Det var när den store poeten hade drabbats 
av afasi, en ofattbar förlust för en ordets mästare. I en gripande TV-intervju sa 
Tranströmer med hjälp av sin hustru: ”Vi har lärt oss att all begränsning inte är 
av ondo.” Det kan vi hoppas och be att ”Corona-våren” skall lära oss, inte minst i 
den rika delen av världen. När det gäller trons djupaste hemlighet är vi väl 
förtrogna med den stora vinsten i att Gud blev människa och för en tid lät sig 
begränsas av en jordisk kropp. I en annan bemärkelse söker vi det obegränsade 
hos Gud. Den Gud, för vilken ”allt är möjligt”. Tidpunkten kom då Jesus inte 
längre var närvarande hos lärjungarna i fysisk gestalt. Hjälparen kom, 
obegränsad av tid och rum. Överallt på den vackra blå planeten jorden, kan vi 
samtidigt be: ”Kom helige ande” och tro att vi blir hörda. En del av vårt 
hjälpbehov blir synligt i dessa rader ur Pingstsekvensen: 

Vila när vår nöd blir lång. 
frihet mitt i livets tvång. 
svalka mitt i smärtans glöd. 

Från avskedstalet i Johannes evangelium är steget inte långt till 
Apostlagärningarnas andra kapitel . Nu är det pingst och församlingens 
födelsedag. Så värd att fira. Minst ett par tusen ljus på tårtan. Vi låter dem alla 
brinna. Vad är själva essensen i det som hände då, för längesen i Jerusalem?  Vi 
läser om stormvinden som drog in i Övre salen, där några höll ut ”i ständig bön”. 
Eldstungor fördelade sig och ”stannade kvar.” Allas tungor löstes. De som ser och 
hör blir utom sig av förvåning och deras förundran handlar om att de förstår 
orden som talas, oavsett ursprung och modersmål; ”ändå hör vi dem tala på vårt 
eget språk om Guds stora gärningar” (Apg 2:11). Detta tror jag är kärnan: att var 
och en får använda sitt språk, som kan innefatta långt mer än ord. Att där igenom 
många, många kan få höra om Gud och förstå. Vi längtar efter att bli förlösta. Vi 
längtar efter att få ge som gåva, det vi fått som gåva. De som höll ut i ständig bön; 
stort tack till dem. Man kunde nästan travestera några ord av Winston Churchill: 
”Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket”.  

Så har det ofta sett ut i missionshistorien, att några trofasta har bildat förtrupp. 
Inte minst gäller det bedjarna. Jesus ställer en gång en retorisk fråga, om inte 
Gud skall skaffa rätt åt de utvalda, som ropar till honom, dag och natt. Han lovar 
att så skall ske (Luk 18:6-8). Gud välsigne dig som håller ut, i ständig bön. Det 
kan finnas ett jubel som väntar, så låt oss be med Pingstsekvensen : 
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Ande, salighetens ljus. 
gläd vårt hjärta med ditt rus. 
bli dess tysta jubelskri. 

Det finns mer att hämta i den rika medeltida bönen. Följande strofer är värda att 
gömma i det inre förrådet: 

Gjut ditt mod i rädda bröst, 
bo i oss och var vår tröst. 
Bli vår värme, bli vårt stöd. 

 I apostlagärningarna möter vi många av de första kristna. Varifrån fick de sitt 
mod? En stor del av svaret är att de hämtade styrka hos varandra (Apg 4:32). 
”Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ.” Denna enhet 
i mångfalden är ett gudomligt och ett mänskligt mirakel. Inget ger en sådan 
läkedom och ett sådant hopp. Desto svårare då och bittrare när det som såg ut att 
hålla, bryts sönder. Där kan vår tro skakas i sina grundvalar och tanken kan 
komma: ”Nu går också Jesus sönder”. Det har han redan gjort och det är det vi 
minns i det brutna brödet. Söndring är dock inte slutet på berättelsen om 
Herrens församling. Det finns en födelsedag, men det finns ingen dödsdag. Det är 
inte mina ord, det är Jesus själv som säger om sin kyrka: ”dödsrikets portar skall 
aldrig få makt över den” (Matt 16:18).  Denna försäkran bör inte minska vår 
vakenhet och skärpa. Låt oss fortsätta att arbeta på vår frälsning. Låt oss ivrigt be 
att andens frukt skall växa i vårt livs trädgård (Gal 5:22).  
Igen kan vi låna ord från Pingstsekvensen: 

Kom med enhet, kom med frid, 
gör vår tid till hoppets tid. 

De som för längesen bad i den övre salen i Jerusalem ”höll ihop i ständig 
bön”(Apg1:14). Behöver vi egentligen be att Anden, Hjälparen ska komma? Är inte 
Anden redan given åt alla som tror? Jo, så är det enligt Jesu egna ord i 
pingstdagens evangelietext (Joh 7:37-39). Likväl har vi kanske bara läppjat på det 
vatten som i Hesekiels bok blev till en väldig flod. Nya testamentets uppmaning är 
solklar: ”Drick djupt av Anden”. Låt oss be om att få göra det, för vår egen skull 
och för den här världens skull. 

En sista bön ur Pingstsekvensen är ingen dålig utgångspunkt: 

Kom och fyll vår fattigdom. 

	 	 	 	 	 	 	 	  Liselotte J Andersson 
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*** 

Onsdagen under årets pingstnovenan offentliggjordes att grundaren av 
kommuniteten i Monastero di Bose, Enzo Bianchi, ombetts att lämna klostret. Då 
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby står i nära relation till kommuniteten i 
Bose har jag bett Peter Halldorf  att kommentera detta dramatiska skeende i 
Monastero di Boses historia.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	    Jonas Eveborn 

*** 

Peter Halldorf  kommenterar utvecklingen i Bose 
Det omvälvande besked som blev offentligt på kvällen den 26 maj att Enzo 
Bianchi, tillsammans med ytterligare tre medlemmar i Monastero di Bose, nu 
måste lämna kommuniteten, har naturligt nog väckt stor förstämning bland Boses 
många vänner världen över. Kommuniteten i Bose genomgår just nu en allvarlig 
kris. Att nyheten även uppmärksammats i internationell press visar vilken viktig 
roll Bose kommit att få som nydanande ekumenisk kommunitet i vår tid. 
Samtidigt är det ingen hemlighet att det under en längre tid funnits en växande 
spänning mellan generationerna i kommuniteten, och då i synnerhet mellan det 
nya ledarskapet och det tidigare.   

Enzo Bianchi som är kommunitetens grundare och varit dess självklare ledare i 
femtio år, har även blivit en välkänd gestalt långt utanför kyrkliga kretsar i Italien. 
Under hans ledarskap har formats en unik miljö i Bose, en form av ”uppdaterat” 
klosterliv med ekumenisk profil, som kommit att bli till stor inspiration för många. 
Kyrkliga ledare från olika traditioner har knutit nära vänskapsband med Bose, 
och under de senaste femton åren har alltfler skandinaver kommit att besöka och 
uppskatta såväl moderkommuniteten i Piemonte som de mindre fraterniteter som 
man grundat på fyra platser i Italien. För Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-
Säby har vänskapen med Bose haft avgörande betydelse, och de resor dit vi 
årligen arrangerat har gjort att många mött och lärt känna denna livgivande och 
generösa miljö. Förutom ett utbyte där flera bröder och systrar från Bose gästat 
oss under senare år, har även Enzo Bianchi vid ett tillfälle besökt Sverige. Det var 
i samband med Pilgrims ekumeniska präst- och pastorsmöte i Bjärka-Säby och 
Vårdnäs 2011, då han medverkade som huvudtalare. 

För tre år sedan överlämnade Enzo Bianchi ledarskapet för kommuniteten i Bose 
till en ny prior. Ledarskiftet föregicks av en lång process i kommuniteten. När en 
ny prior slutligen valdes skedde det genom ett demokratiskt val, där samtliga 
kommunitetsmedlemmar i en sluten omröstning fick uttrycka vem man ville se 
som ny prior. Valet föll på den tidigare vice priorn, Luciano Manicardi.  
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Att ett ledarskifte av det slaget är känsligt i vilket sammanhang som helst kan alla 
förstå. Här handlade det dessutom inte bara om en tidigare prior som trädde 
tillbaka, utan om klostrets grundare. Samtidigt var Enzo Bianchi fortfarande en 
del av kommuniteten och har levt kvar i Bose efter ledarväxlingen. Och som den 
96-årige Luigi Betazzi, den ende ännu levande italienske biskopen från Andra 
Vatikankonciliet, diplomatiskt uttryckte det i en kommentar: ”Det har alltid varit 
vissa svårigheter med närvaron av en emeritus.”  

Ändå hade nog ingen förväntat sig att komplikationerna och spänningarna skulle 
bli så stora att de nu urartat i öppen konflikt. Under mina besök i Bose har jag 
under senare år uppmärksammats på hur slitsamt det varit i gemenskapen med 
de tilltagande spänningarna. När situationen blev alltmer prekär vände man sig i 
slutet av 2019 till Vatikanen för att få stöd i den interna processen. Det ledde till 
att påve Franciskus tog initiativ till en så kallad ”apostolisk visitation”: tre 
representanter, två män och en kvinna, samtliga ledande ordenspersoner med 
monastisk bakgrund och betydande erfarenhet, sändes till Bose. Under en 
månads tid, från början av december till början av januari i år, förde de enskilda 
samtal med kommunitetens medlemmar för att därmed försöka skapa sig en bild 
av situationen och finna en möjlig lösning. Initiativet var föranlett av att man 
befann sig i vad som beskrevs som en känslig situation, ”på flera sätt problematisk 
vad gäller utövandet av ledarskap inom kommuniteten”, något som ”skapade 
spänningar i gemenskapen”, som man uttryckte det. 

Det har dock visat sig att låsningarna blivit så stora att man i ett dekret från 
Vatikanen den 13 maj, undertecknat av en av påvens närmaste rådgivare, 
Vatikanens statssekreterare kardinalen Pietro Parolin, tvingades förklara det 
nödvändigt att Enzo Bianchi bryter upp från Bose och bosätter sig på annan ort, 
likaså ytterligare tre personer som stått honom nära och tillhört ledningen för 
klostret i många år. Dessa tre är Goffredo Boselli, Lino Breda och Antonella 
Casiraghi. Beslutet var godkänt av påven personligen, ett så kallat forma specifika, 
vilket innebär att det inte kan överklagas. Det var, som alla kan förstå, inget enkelt 
beslut, och togs som man uttrycker det, ”efter en längre tid av bön och grundlig 
prövning”. Inget tyder på att Vatikanens drastiska åtgärd, som väckt stor 
uppmärksamhet i Italien, handlar om att kommunitetens nya ledning önskat göra 
andra vägval vad gäller spiritualitet och inriktning än vad som gällt under Enzo 
Bianchis ledarskap, inte heller att det skulle röra sig om några oegentligheter. Det 
är olika perspektiv som brutits mot varandra i frågan om hur kommuniteten ska 
ledas. I ett uttalande uttrycker Enzo Bianchi själv förhoppningen att det är för en 
tid som han själv och de tre övriga nu lämnar Bose.  
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Att kommuniteten i Bose i det känsliga skede den nu befinner sig inte är 
utlämnad åt sig själv, utan får engagerat och erfaret stöd från Vatikanen och 
ytterst påve Franciskus är självfallet en oumbärlig tillgång. Vatikanen har utsett en 
så kallad ”påvlig delegat” med befogenhet att vägleda kommuniteten i den 
förnyelseprocess som ligger framför. Det är den 71-årige Amedeo Cencini, som 
var en av dem som deltog i visitationen i slutet av förra året, en i Italien ytterst 
respekterad präst inom Canossaorden, och knuten till Vatikanen särskilt i frågor 
som rör kloster och kommuniteter. Det var denne som personligen, tillsammans 
med två ärkebiskopar – bland annat biskopen i Vercelli, det stift där Bose ligger – 
delgav Enzo Bianchi Vatikanens beslut den 13 maj. 

För oss som befinner oss på distans finns ingen anledning att ta ställning i 
konflikten eller spekulera i skuldfrågan, den information som har getts, dels från 
Vatikanen, dels från Bose, är tillräcklig för att vi ska förstå allvaret i det 
uppkomna läget. Som vänner till kommuniteten vill vi uttrycka vår sympati och 
djupa gemenskap med samtliga bröder och systrar i Bose och dess fraterniteter, 
som vi i pingstens tid omsluter med våra innerliga böner. 

***	

Generalkapitel och årsmöte 
Som vi nämnde i förra månadsbrevet har vi under rådande omständigheter 
tyvärr inte möjlighet att mötas till Generalkapitel i år. Det smärtar men vi är 
förvissade om att vi kan finna goda lokala mötesplatser utöver Norden och 
genomföra såväl årsmöte som festmässor.  

Styrelsen har beslutat att årsmötet kommer ske digitalt lördagen den 8 augusti. 
Sändningen genomförs från en lokal i centrala Linköping (troligtvis i 
Pingstkyrkans lokal Cupolen) med möjlighet för närboende medlemmar att 
deltaga på plats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
   
Vår förhoppning är att EKiBS medlemmar som inte är förhindrade att resa eller 
är nödgade att förbli i karantän kan mötas i lokala grupper vid en gemensam 
skärm för att deltaga i årsmötet. 
  
Där så är möjligt uppmuntrar vi till fortsatt gemenskap efter årsmötet. Söndagen 
den 9 augusti firas lokala festmässor med löftesavläggelse och löftesbekräftelse. I 
några lokala sammanhang kommer det troligtvis passa bättre att fira festmässan i 
anslutning till årsmötet under lördagen. De lokala arrangemangen planeras av de 
regionalt sammankallande kontaktpersonerna i samarbete med Kommunitetens 
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ledning. Mer information och inbjudningar kommer så snart de lokala 
samarbetena är på plats.    

Mer om tider och hur vi går till väga för att delta i årsmötet kommer i kallelsen 
som enligt stadgarna sänds till EKiBS medlemmar 4-6 veckor före årsmötet. 
Styrelsen har utsett ett årsmötespresidium bestående av Anders Wåhlberg, Stefan 
Erikshed och Daniel Persson som förbereder det digitala årsmötet. För att 
säkerställa en god föreningsdemokrati kommer det krävas lite mer av 
förberedelser för oss alla. De som har erfarenheter av liknande digitala möten får 
gärna dela med sig till presidiet genom Daniel på adressen info@ekibs.se eller 
telefon 0760 08 42 47.  

Presentation av kandidater till styrelsen 
Då AnnChristin Roos och Anders Wåhlberg avböjt omval i EKiBS styrelse har 
valberedningen arbetat med förslag på två nya styrelsekandidater som årsmötet 
har att ta ställning till. Ett av kriterierna valberedningen arbetat efter är att öka 
den geografiska spridningen bland styrelsens ledamöter.  

Valberedningen vill redan nu presentera förslagen till styrelseledamöter.  

Presentationen sker genom att de nominerade själva fått svara på två frågor och 
en förhoppning:  

Berätta något om vem du är? 
Hur såg din väg in i Ekumeniska Kommuniteten ut? 
Nämn något du hoppas på av framtiden för Ekumeniska Kommuniteten. 

 

Maja Karin Lindahl (tidigare Ekström):  
Jag är 32 år och lever i Ljungby i Småland med Zack. 
Är prästkandidat i Växjö stift (Svenska kyrkan) och 
arbetar i ett landsbygdspastorat som 
församlingsassistent. Jag har studerat teologi vid Örebro 
missionsskola och Lunds universitet och fördjupat mig i 
sentida, lite alternativ svensk spiritualitetshistoria, som 
vandrarprästen David Petander och Flodbergskretsen. 
Jag hoppas på att ta mig an ett angränsande 
forskningsämne i framtiden. Min bakgrund är i Mullsjö 
missionsförsamling där jag hängde flera dagar i veckan 
under min uppväxt. Tacksam för detta! Jag har även ett 
intresse för odling och hushållning av skapelsen - är 
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dessvärre inte så praktiskt lagd men vill gärna lära mig mer. Mitt motto är för 
övrigt ”allt sker med lätthet” och jag identifierar mig gärna med de som heter 
Maria i bibelberättelserna. 
  
Min första kontakt med Bjärka-Säby skedde genom min lärare Josef  Bergdahl på 
Örebro missionsskola som tog oss upp till Övre salen och en oförglömlig lektion i 
en ring kring Peter. Trots en ändå, viss skepsis efter detta för mig främmande 
återkom jag till Nya Slottet några månader senare för en första retreat. Sedan var 
det kört. Jag återvände några härliga somrar för att arbeta i café och som husfolk, 
deltog flitigt i olika samlingar på slottet i EKIBS regi och tog sedan klivet in i 
Kommuniteten som novis påskdagen 2016 och blev slutligen medlem vid 
generalkapitlet 2017. Jag är glad över att få frågan att ställa upp i styrelsen och 
det är något jag både finner vilja och mening i. 
  
Ekumeniska kommuniteten är för mig mycket en rörelse där jag upplever att 
många kommer från samma håll som mig – med liknande bakgrunder och 
erfarenheter – och där det också finns en riktning framåt som jag på djupet 
känner igen mig i. Vi längtar i samma riktning. Genom att tillhöra kommuniteten 
upplåts min livsväg att bli en bönerörelse, och vice versa - denna bönerörelse blir 
en livsväg. Det ska bli spännande att vara med och navigera vår rörelses väg i 
vinden. Min förhoppning är att kommuniteten ska stärkas i sin gemenskap och 
bön, att den ska förbli levande, och vara en rik källa för människor som lever 
utanför den. Det finns stor hunger. Min förhoppning är att jag inom styrelsen kan 
bidra till att förverkliga detta och skapa hållbarhet och långsiktighet för 
Kommunitetens liv och verksamhet. 

 
Björn Hedman: 
Jag är 52 år och bosatt i Söderhamn i 
Hälsingland. Jag är gift med Anna och vi 
har två tonårspojkar: Jakob och 
Johannes. Min kyrkliga bakgrund är att 
jag gick i söndagsskola i Missionskyrkan, 
och därefter i barn- och ungdomsgrupper 
i Pingstkyrkan där jag också blev döpt 
som 14-åring och senare kommit att ingå 
i församlingsledningen. Som 30-åring 
följde jag med på en bussresa till Taizé, 
vilket blev en avgörande upplevelse för 
mig. I samtalen vi förde där märkte jag 
att alla, oavsett nationalitet, hade 
konfirmationen som en gemensam 
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referens. Ja alla utom jag då. Det ledde till att jag anmälde mig till 
vuxenkonfirmation i Svenska kyrkan, och efter det fick jag frågan om jag kunde 
tänka mig att hjälpa till ett år som volontär i det vanliga konfirmandarbetet. Det 
året har blivit 21 år nu, Svenska kyrkan har blivit min hemförsamling, och jag är 
bl.a vice ordförande i kyrkorådet. Men egentligen tycker jag inte om att bli 
placerad i ett kyrkligt fack, så det händer att jag presenterar mig som ”jul- påsk- 
och pingstvän” om någon frågar. Mitt yrkesliv består av att jag är civilingenjör 
från KTH i Stockholm och arbetar sedan många år som produktionschef  på 
Kraton Chemical AB strax utanför Söderhamn. 

Som så mycket annat i livet ser man spåren tydligast efteråt. Nu kan jag se hur 
avgörande det var att jag gick på ett seminarium med Peter Halldorf  som jag tror 
hade titeln ”Vägmärken mot mysteriet” under en av de stora 
ungdomskonferenserna som Pingst anordnade i slutet av 80-talet. Det gjorde stort 
avtryck, så när jag några år senare såg en liten annons om att samme Peter skulle 
starta en tidskrift för andlig fördjupning så anmälde jag mig som prenumerant. 
Jag har alltså förmånen att ha alla nummer av Pilgrim hemma i bokhyllan. 
Genom Pilgrim kom jag att delta i ett antal retreater, höst- och vintermöten och 
Bjärka blev mer och mer ett andligt hem för mig, trots de 44 milens avstånd. Men 
jag har aldrig bott någon sammanhängande tid på Bjärka, vilket gjorde att det 
gick onödigt många år innan jag till slut vågade fråga om möjligheten att bli 
upptagen i Ekumeniska Kommuniteten, vilket jag blev den 13 augusti 2017. 

Jag är en ekumen i själ och hjärta, och jag hoppas därför att Kommuniteten 
förblir en gemenskap där vi tillsammans får leva ut Jesu egen bön om att vi alla 
ska bli ett i Honom, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss. Jag hoppas att vi 
får bygga flera mötesplatser som vinter-, höst- och sommarmöten och i flera delar 
av Sverige, så att vår gemenskap får komma ännu flera till del. Men slottet i 
Bjärka-Säby är -  och jag hoppas att det förblir - en särskild plats som vi ska vara 
rädda om i Kommuniteten. För egen del hoppas jag mest att min kombinerade 
erfarenhet av andligt och profant ledarskap ska få komma till nytta där det 
behövs; jag har ingen tydligare agenda än så. 

*** 

SLUTBÖN PINGSDAGENS VESPER: 

Allsmäktige, evige Gud, di ville innesluta påskens mysterium i de femtio dagarnas helighet, låt 
alla jordens förskingrade folk genom din nåd församlas och nu med alla tungomål förenas i en och 
samma bekännelse till ditt namn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med 
dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. 

Amen
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