MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

1 juli 2021

Kommunitetsrådets årsberättelse
Kommunitetsrådet utgörs av följande medlemmar:
Jonas Eveborn, pastor, preses, sammankallande
Liselotte J Andersson, pastor, vice preses
Torbjörn Alesand, pastor, kassör EKiBS
Lasse Olson, pastor
Lena Öberg, diakon
Robin Johansson, pastor
William Grosås, präst
Maria Fässberg Norrhall, pastor
Anne Lie Andersson, pastor
Simon Fuhrmann, präst
Till rådet är också kommunitetens ordförande och visitatorer adjungerade.
Månadsbrevet i juli utgörs sedan några år tillbaka av kommunitetsrådets
årsberättelse. Det här året har varit speciellt av dubbla anledningar. Första halvan
handlade mycket av rådets arbete om att möta kommunitetens behov under
pandemin.
Den andra delen har präglats av att församlingsledningen i Pingstkyrkan
Linköping den 28 februari adresserade ett brev till Ekumeniska Kommuniteten i
Bjärka-Säby och ”den gudstjänst rande gemenskapen på Nya Slottet BjärkaSäby”. Brevet innehöll följande besked:
Därför säger vi nu upp det avtal som skrev mellan EKiBS och
Pingstkyrkan våren 2012. Avtalet uttryckte att EKiBS var ansvariga för
söndagens gudstjänst och onsdagens eukaristi på Nya Slottet. Från och
med lämpligt datum i sommar tar vi över ansvaret för det regelbundna
gudstjänstlivet på Nya Slottet. Det inkluderar tideböner, söndagens
gudstjänster och andra rningsdagar. Söndagens gudstjänst var från
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början husfolkets gudstjänst och tanken är att det ska fortsätta så
framöver. EKiBS är varmt välkomna att hyra slottet framöver och i
samband med sina event ra gudstjänster enligt er egen ordning.
På beskedet följde en rad olika reaktioner såväl inom kommuniteten och
Pingstkyrkan Linköping, men också i media. Kommunitetens föreståndare mottog
många brev, mail och andra hälsningar där kyrkliga ledare och företrädare såväl
som enskilda önskat uttrycka sitt stöd för kommuniteten och dess verksamheter på
Nya Slottet.
Kommunitetens råd och styrelse sände ett formellt svar på brevet till
församlingsledningen den 6 mars. Såväl brevet från Pingstkyrkans
församlingsledning som svarsbrevet nns publicerade på ekibs.se
En rad samtal har förts mellan församlingsledningen och olika konstellationer av
kommunitetsledningen – representerad av föreståndare Jonas Eveborn, vice
föreståndare Liselotte J Andersson, ordförande Robert Magnusson och visitator
Esbjörn Hagberg – samt region Bjärka-Säby.
Vid verksamhetsårets slut 30 april hade framtiden klarnat så till vida att
kommuniteten fortsatt är välkommen att hyra in sig på Nya Slottet för retreater
och möten. Vid dessa tillfällen kan kommunitetens ordningar för tideböner och
mässor användas medan det fortsatt inte är bestämt var kommunitetens
söndagsmässa kommer att ras de söndagar vi inte är inhyrda på slottet.
Rådets arbete har utifrån de givna förutsättningarna varit ovanligt intensivt
under våren. Många extramöten har behövt äga rum i nära samverkan mellan
rådet och styrelsen. Nedanstående är ett resultat av dessa möten, samtal och
böner och utgör rådets och styrelsens gemensamma förslag till generalkapitlet
2021. Förslaget kommer också sändas till kommunitetens medlemmar som ett
separat dokument tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Till Generalkapitlet 2021
- Förslag gällande Ekumeniska Kommunitetens lokalisering i Bjärka-Säby
Det här dokumentet utgör kommunitetsrådets och styrelsens förslag till
kommunitetens medlemmar gällande lokalisering av kommunitetens centrum
efter den 15 augusti. Beslut fattas i årsmötet lördag 14 augusti. Vi behandlar
förslaget ytterligare vid den digitala kapitelsamlingen fredag den 13 augusti kl. 18.
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Kommunitetens medlemmar kan komma med förslag på ändringar eller tillägg
som skickas skriftligt till preses@ekibs.se senast måndag 2 augusti.
***
Miljön omkring Nya Slottet Bjärka-Säby är fylld av berättelser. Den
rymmer en lång tradition av människor som alla bidragit till ”platsens
ande”.
Så skriver Peter Halldorf i förordet till boken Kyrka får slott.
Med rottrådar ända till den heliga Birgittas dagar har platsen Bjärka-Säby utgjort
mylla för ett liv präglat av arbete och bön. Nya Slottet har varit Ekumeniska
Kommunitens självklara centrum men trakten har er möjligheter än bara slottet.
Det nns därför starka skäl att utforska alla möjligheter att fortsatt ha trakten
Bjärka-Säby som kommunitetens nav.
När Pingstkyrkan Linköping sagt upp avtalet som givit kommuniteten ansvaret
för söndagarnas mässor står vi nu i en tid av omorientering. Ansvaret för
söndagens mässa är för oss inte enbart en organisatorisk fråga utan berör kärnan
i vad som bär upp den andliga miljön på slottet och som har gjort det till ett hem
för kommuniteten. De begränsningar det innebär och inneburit att enbart vara
hyresgäst har i och med uppsägningen av avtalet synliggjort att kommuniteten
behöver gå in i ett förändrat förhållande till Nya Slottet och Pingstkyrkan
Linköping.
Genom Regeln framträder Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys identitet
som sprungen ur arvet från kommuniteter och kloster. En del av kommunitetens
uppgift är att utforska hur en monastisk spiritualitet kan berika människor i såväl
familjeliv, gemensamma hushåll som i ensamhushåll. Det är i släktskapet till
sådana rörelser och platser, snarare än i olika samfunds- eller
församlingsstrukturer, vi kan förstå kommuniteten som ett bönenätverk som hålls
samman genom sitt gudstjänstliv. Som medlemmar av kommuniteten är vi
tillhöriga olika kyrkor och samfund som vi förblir trogna. Kommunitetens regel
talar uttryckligen om att inte bilda nya församlingar eller samfund.
Ett genomgående drag i de andliga rörelser som kloster och
kommuniteter utgjort under historien har alltid varit en djup känsla av
samhörighet med hela kyrkan. En kärlek till hela kyrkan har motverkat
sekterism och separatism.Till skillnad från många andra förnyelserörelser
har kloste rörelsen genom hela sin historia avstått från att bilda nya
församlingar och samfund. En medveten ekumenisk kallelse, grundad på
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övertygelsen om ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”,
präglar också många av de kommuniteter som
växer fram i vår tid. I likhet med de tidiga klostren ser sig vår tids
kommuniteter inte som ”den sanna kyrkan” i motsats till en ”avfallen”
kyrka. Kallelsen till ett radikalt liv i lärjungaskap i en kommunitet måste
vara förenad med en stark medvetenhet om att alla döpta tillhör kyrkan
och är våra systrar och bröder. Kommuniteter har i alla tider kallat
kyrkan till omvändelse genom sitt profetiska exempel, inte genom förakt
och fördömelse. Även om kommun teter är uttryck för kyrkans
karismatiska liv erkä ner de kyrkans ämbeten som varande apostoliska,
och står i de esta fall under tillsyn av biskopar eller andra kyrkoledare.
Sådan tillsyn bidrar till att bevara gemenskapen med kyrkan genom att
vara ett skydd mot isolering och sekterism hos den eller de som riskerar
att bli sig själva nog. Regeln s. 4.
Kommunitetens regel uttrycker följande under rubriken Platser knutna till
kommuniteten:
Ekumeniska Kommuniteten har växt fram i Bjärk -Säby där den har sitt
centrum. Kommun teten vill samtidigt vara öppen för att i framtiden ge
möjlighet för er platser att vara en uttrycklig del av kommunitetens liv.
Detta kan ske genom att medlemmar i kommuniteten, eller lokala
försa lingar, ställer en konkret plats till förfogande för retreat,
gudstjänstliv och annan verksamhet i ko munitetens anda. Därigenom
tjänar den komm nitetens medlemmar och vänner såsom en andlig härd,
utan att därmed vara juridiskt underställd kommuniteten. Regeln s. 13.
Kommunitetsrådet och styrelsen ser gärna att era sådana platser växer fram.
Samtidigt är vi övertygade om att kommuniteten som helhet är beroende av att
det nns en särskild plats, ett nav, där kommunitetens liv kommer till fullödigt
uttryck i enlighet med kommunitetens regel. Det innebär bland annat en fast
ordning för dagliga tideböner och ett regelbundet rande av mässan varje vecka.
Retreater, symposier och möten i Ekumeniska Kommunitetens regi, med
Johannesakademin och tidskriften Pilgrim, är beroende av en miljö som gestaltas,
inte bara i samband med enskilda arrangemang utan året om. Ett tydligt nav är
också en förutsättning för att kunna erbjuda en ekumenisk utbildningsmiljö
präglad av studier, bön och arbete i enlighet med hur livet gestaltades på Nya
Slottet under kommunitetens första tid.
Genom åren har tidebönslivet på Nya Slottet särskilt burits av kommunitetens
preses, husfolket och medlemmar från Pingstkyrkan som haft uppgiften att leda
tidebönerna. Här ser rådet och styrelsen en nödvändig utveckling där permanent
boende familjer och enskilda tillsammans med preses bidrar till att gestalta den
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miljö som beskrivits ovan. En närboende gemenskap utgör också stöd för de som
lever på platsen under en kortare tid.
Kommunitetsrådet och styrelsen bedömer att trakten Bjärka-Säby fortsatt
erbjuder den bästa grunden för att vara kommunitetens nav.
Därför föreslår rådet och styrelsen kommunitetens medlemmar:
• att vid årsmötet 2021 besluta att ge råd och styrelse i uppdrag att utforska
möjligheten att nna en eller era lokaler i eller i närheten av Bjärka-Säby där
en miljö präglad av Ekumeniska Kommuniteten kan utvecklas.
Som komplement till – och del av helheten – önskar vi fortsatt hyra in oss på Nya
Slottet när så är möjligt. I samverkan med Pingstkyrkan Linköping önskar vi ge
vårt bidrag till att Nya Slottet fortsatt utgör en ekumenisk miljö.
För Ekumeniska Kommunitetens råd och styrelse
Guds frid

***

Kollektändamål
Rådet och styrelsen har beslutat att förorda att klostret Mar Musa i Syrien blir
kommunitetens gemensamma insamlingsmål från festmässan i generalkapitlet och
ett år framåt.
Klostret Mar Musa ligger i Syrien på gränsen mellan bergen och öknen är
moderkloster för den ekumeniska kommuniteten al-Khalil, som betyder ’vännen'
på arabiska och är beteckningen för Abraham, 'Guds vän’. Kommunitetens
kallelse är vänskap i mötet mellan kristna och muslimer där man lever, men också
att i trohet mot Kristus på djupet söka den enhet till vilken vi alla är kallade.
Krigets härjningar har kostat hundratusentals syrier, inklusive fader Paolo, livet,
förött samhället och delvis isolerat klostret från omvärlden. För sitt arbete med att
bygga broar, ta hand om intern yktingar och bidra till återuppbyggnad är man
beroende av stöd utifrån. För Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby har

fl

fl

fi

5

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

vänskapen med fader Paolo och klostret Mar Musa varit särskilt viktig, både
personligen och som tecken på en gränslös kärlek och ett sökande på djupet. Vårt
stöd förmedlas via klostrets annex i Italien där medlemmar i kommuniteten har
ett hus för studier.

Generalkapitel 2021
DIGITALT VIA ZOOM
TORSDAG 12 AUGUSTI
18.00 VESPER
följt av bibelstudium | Liselotte J Andersson
FREDAG 13 AUGUSTI
18.00 VESPER
följt av kapitelsamling | Jonas Eveborn & Samuel Rubenson
LÖRDAG 14 AUGUSTI
10.30 - ca 13.30 med paus 12.00-12.30
FÖRENINGEN EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKASÄBYS ÅRSMÖTE
REGIONALA FESTMÄSSOR & ÅRSMÖTE
NORGE
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
Oslo - Bærum frikirke, Skogveien 69
10:30
Digitalt årsmöte. Paus 12:00 - 12:30.
17:00
Festmässa
Anmälan och information: wgrosas@gmail.com
DANMARK
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
Levring - Præstegården, Bygaden 61
10:30
Digitalt årsmöte. Paus 12:00 - 12:30.
13.30
Lunch
15.00
Festmässa
Anmälan och information: simonchristoffer@gmail.com (senast 11 juli)
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FINLAND
Ingen samling i Finland
SVERIGE
Skellefteå
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
Stiftsgården
10:00
Ankomst och ka
10:30
Digitalt årsmöte. Paus 12:00 - 12:30.
13:30
Lunch
15:00
Samtal och gemenskap
17:00
Festmässa
18.00
Middag
Anmälan och information: jan.ohlund@gmail.com
Uppsala
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
Salabackekyrkan, Lästmakargatan 7B
9:00
Kaffe och smörgås
10:30
Digitalt årsmöte. Paus 12:00 - 12:30.
13:30
Lunchsallad
15:00
Festmässa
Kostnad ca. 200 kr.
Anmälan och information: dag@konig.nu (Stockholmsgruppen)
46lenaoberg@gmail.com (Uppsalagruppen)
bjorn@hedmans.one (Södra Norrlandsgruppen)
Växjö
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
Equmeniakyrkan
09:30
Drop-in. Fika nns framdukat.
10:30
Digitalt årsmöte, följs via storskärm. Paus 12:00 - 12:30.
13.30
Lunch
16:00
Festmässa
Anmälan och information: m.k.lindahl@protonmail.com eller 0701-408168

fi

fi

7

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

Göteborg
Söndag 15 augusti
Festmässa
10:00
Festmässa i S:t Jakobs kyrka, Parkgatan 4 i Göteborg
Därefter enklare ka på gården utanför kyrkan. Kaffe och te nns
och enklare ka nns, men ta gärna själv med det du vill äta.
Anmälan och information: maria.f.norrhall@gmail.com eller 0739-815546
(senast 11 augusti)
Kållandsö - Eke kapell
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
10:30
Digitalt årsmöte. Paus 12:00 - 12:30.
13:30
Lunch
15:00
Festmässa utomhus på Antoniosgården.
Anmälan och information: info@antoniosgarden.se
Höör
Lördag 14 augusti
Årsmöte & festmässa
10:30
Möjlighet att delta i det digitala årsmötet tillsammans hos IngaLill och Samuel Rubenson på Fredsgatan 4 i Höör.
Paus 12:00 - 12:30.
Söndag 15 augusti
11:00
Festmässa i Frihetens kapell på Stiftsgården
Åkersberg i Höör.
12:30
Tvårätters lunch i Stiftsgårdens restaurang (kostnaden för lunchen
är 350 kr per person, som var och en betalar i samband med
måltiden. Meddela önskemål om specialkost).
Anmälan senast söndag 25 juli till Elisabeth Rubenson, 0733-027485,
elisabeth@rubenson.se
Bjärka-Säby
Torsdag 12 augusti
Slottskapellet
18.00
VESPER
följt av bibelstudium | Liselotte J Andersson
möjlighet för 25 personer att närvara
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anmälan: ekermo.david@gmail.com
Fredag 13 augusti
Slottskapellet
18.00
VESPER
följt av kapitelsamling | Jonas Eveborn & Samuel Rubenson
möjlighet för 25 personer att närvara
anmälan: ekermo.david@gmail.com
Lördag 14 augusti
DIGITALT
10.30 - ca 13.30 med paus 12.00-12.30
FÖRENINGEN EKUMENISKA KOMMUNITETEN I
BJÄRKA-SÄBYS ÅRSMÖTE
Söndag 15 augusti
Vårdnäs kyrka
9.00 Festmässa
Medtag kakorg
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