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1 augusti 2021 

Bara hos Gud finner jag ro 

Minns ni hur det var vid pandemins början?  
Amerikaner bunkrade ammunition medan svenskar fyllde förråden med 
toalettpapper.  

Människans behov av säkerhet och kontroll tar sig emellanåt primitiva uttryck. Vi 
famlar efter det lättillgängliga och söker enkla svar på svåra frågor.  

Bibeln ger oss många bilder att spegla oss i också när det gäller erfarenheter som 
dessa.  

Även vi frestas att göra stenar till bröd i jakten på snabba lösningar.  
Även vi gör vad vi kan för att spara mannat till nästa dag och bygger allt större 
lador att samla rikedomar i.  
Även vi samlas kring guldkalven i våra strävanden efter att göra Gud begriplig 
och tillgänglig. 

I Första Samuelsboken tecknas ett skeende där det judiska folket kräver att få en 
kung. Andra folk hade riktiga kungar, varför skulle de vara sämre?  

Gud är den enda kung ni behöver invänder profeten!  

Men folket vägrade att finna sig i det större perspektivet och såväl Gud som 
profeten ger med sig. Inte för att det är det rätta men för att det blev en 
nödvändig följd av ett fallerat ledarskap som varken betjänat människorna eller 
ärat Gud: 

1 Samuelsboken 8:1-9 
Då Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. 
Den förstfödde hette Joel och den andre Avia, och de hade sitt domarsäte 
i Beer Sheva. Men sönerna följde inte sin far i spåren utan såg till egen 
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fördel: de tog mutor och vrängde lagen. Då samlades Israels äldste och 
sökte upp Samuel i Rama. »Du är gammal«, sade de till honom, »och 
dina söner följer inte i dina spår. Ge oss en kung som kan styra och döma 
oss. Det har ju alla andra folk.« Samuel ogillade att de ville få en kung 
över sig. Han bad till Herren, och Herren svarade: »Låt folket få sin vilja 
fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara 
deras kung. Ända sedan den dag då jag förde dem ut ur Egypten har de 
ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på 
samma sätt mot dig. Gör dem till viljes, men varna dem först, låt dem 
veta vilka rättigheter deras kung kommer att få.« 

Historien visar att oroliga tider göder auktoritära ledare som tar enkla poänger 
med populism som främsta verktyg. Inte sällan sker deras framgångar på 
minoriteters bekostnad då dessa görs till syndabockar. 

Varför går det så långt? Borde vi inte känna igen mönstren i ett långt tidigare 
skede? 

Har det blivit så krävande att ställa sig till förfogande för viktiga ledarpositioner 
att de bäst lämpade avstår eller blir kortvariga på sina poster?  

Kvar blir de som ”måste” vara ledare för sin egen skull. Jag tänker på 
narcissisterna med oändliga bekräftelsebehov, maktmänniskorna, de som drivs 
mer av kontroll än av tjänande och kärlek. De som agerar utifrån egna 
obearbetade sår. De som är beroende av position och plattformar för att hävda sig 
som individer.    

Vi ser otaliga exempel på hur dessa personlighetstyper breder ut sig i såväl 
politiken som i kyrkans värld. Är det så att vi till och med uppmuntrar egenskaper 
som dessa?  

Vissa tragedier har hoppfullt nog föranlett att det pågår rannsakan och 
kunskapsinhämtning från discipliner utanför de egna leden. Jag tänker t ex på en 
del evangelikala sammanhang i USA där kändiskultur och maktanspråk inte haft 
bäring i karaktären hos dem som erbjudits eller tagit sig för stora befogenheter i 
kyrkans namn. Megakyrkorna har sin särskilda dynamik att hantera gällande 
dessa frågor. För ett stycke nutida kyrkohistoria från 1950-talet och framåt kan jag 
rekommendera lyssning av podden The Raise and Fall of  Mars Hill som är ett 
gediget arbete gjort av Christianity Today.  
Kingdom Roots med Scot McKnight är ett annat exempel på en podcast i samma 
riktning.   
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Oavsett vilket kyrkligt sammanhang som är vårt har vi alla ett ansvar att bruka 
vår gudagivna prövorätt. Vi behöver urskilja och rannsaka såväl våra egna som 
andras motiv och sträva efter sunda, värdiga församlingsmiljöer. Det gäller förstås 
även kommunitetens eget sammanhang. Vi behöver bidra till samhällen och 
församlingsmiljöer som är långsiktigt hållbara på alla plan.  
  
Under den gångna våren fann jag några vägledande råd som Åsa Kristensson 
presenterar i boken Församlingskultur. Genom en jämförande studie kom hon fram 
till sju byggstenar som hon menar bidrar till en hälsosam församlingskultur. Vi 
skulle kunna stanna upp länge vid var och en av dem men jag nämner dem 
enbart i rubrikform i det här sammanhanget:    

Reflektera över församlingskulturen 

Se till att det finns utrymme för öppna samtal 

Värna friheten att få uttrycka sin personlighet 

Ledarskap handlar om tjänande 

Rannsaka dig själv 

Våga erkänna misstag 

Utvärdera kulturen 

I sig inga revolutionerande slutsatser men nog så nyttiga att påminna sig, såväl på 
det personliga planet som i olika ledningsfunktioner.  

Det är först när vi omfamnar vårt totala beroende av Gud själv som vi kan vara 
Kristi kropp och i benådade ögonblick kan säga med Johannes: 

Johannesevangeliet 3:27-30 
”Ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna 
om att jag sade: ’Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför 
honom.’ Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står 
och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu 
blivit min helt och fullt. Han skall bli större och jag bli mindre.” 

När vi upplever att vi befinner oss i oroliga tider är det som sagt alltid frestande 
att ta genvägar. Det är samtidigt i prövningar som de mest grundläggande 
perspektiven kan bli klara. De trogna bönerna och firandet av gudstjänsten är den 
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mest handfasta grund som hjälper oss att inte förlora vare sig hoppet tron, 
kärleken och värdigheten.  

Jag har nåtts av en hälsning från en rad olika håll det senaste halvåret som har 
pekat på ett och samma bibelord ur Psalm 62. Jag vill tro att det inte bara är en 
hälsning ämnad till mig utan till vår kommunitetsgemenskap som helhet. När vi 
nu går in i en höst där vi delvis kommer att pröva nya vägar. Låt oss då göra det 
med denna hälsning i åminnelse: 

Bara hos Gud finner jag ro, 
från honom kommer min räddning. 
Han är klippan som räddar mig, 
min borg där jag står trygg. 

*** 

Frikyrklig visitator 

I tillägget till kommuniteten Regel går att läsa: 

Kommuniteten har två visitatorer. Dessa representerar både episkopal 
och frikyrklig tradition och är erfarna kyrkliga ledare. Visitatorernas 
funktion är pastoral och rådgivande. Visitatorerna är adjungerade till 
styrelsen, rådet och Johannesakademins referensgrupp men förväntas inte 
närvara vid samtliga möten. 

Kommunitetsrådet har under en längre tid arbetat med frågan om att tillfråga en 
frikyrklig visitator efter Lennart Thörn, som efter ett antal år önskat ge uppdraget 
vidare till någon annan. I sökandet har rådet utgått ifrån tre kriterier: 

Vi ser helst att kommunitetens nästa visitator är en kvinna. 

Vi söker någon som har en annan kyrklig hemvis än Equmeniakyrkan då 
såväl kommunitetens vice föreståndare Liselotte J Andersson som 
föreståndare Jonas Eveborn är pastorer inom Equmeniakyrkan.  

Vi söker en person med en bejakande hållning till kommunitetens 
spiritualitet men samtidigt med den integritet som visitatorsrollen kräver.  

Utifrån dessa kriterier har vi haft ingående samtal med några olika personer. Det 
har inte handlat om parallella processer utan vi har ömsesidigt prövat vägen med 
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en person i taget. De personer vi de senaste åren fört samtal med som uppfyllt 
samtliga kriterier har efter samtal och bön av olika skäl valt att avstå. 

När rådet nu presenterar kommunitetens näste visitator har ett av kriterierna inte 
uppfyllts då det inte är en kvinna. Detta till trots är ett enigt kommunitetsråd 
förvissade om att vi funnit rätt person i rätt tid.  
Med glädje och tillförsikt meddelar vi därför kommuniteteten att vi tillfrågat 
pastor Fredrik Lignell om att gå in i rollen som frikyrklig visitator. En fråga 
Fredrik nu under sommaren har bejakat.    

Fredrik är pastor inom Evangeliska frikyrkan och har en gedigen ekumenisk 
erfarenhet. Han har i närtid tjänat som församlingsföreståndare i 
Ryttargårdskyrkan i Linköping där han nu finns kvar som pastor men i en något 
förändrad roll med mer utrymme för skrivande och förkunnelse också utanför 
församlingen. Fredrik har varit en återkommande predikant på den anrika 
Hönökonferensen.  

I kommunitetens sammanhang kommer Fredrik under det kommande 
verksamhetsåret leda en av kommunitetetens retreater men också medverka vid 
Pilgrims höstmöte. Den Ignatianska vägledningstraditionen ligger Fredrik särskilt 
varmt om hjärtat när det gäller retreater.  

Fredrik är författare till boken Bottenkänning – Guds långsamma svar på livets djävulskap 
(Marcus förlag) där Fredrik tar med läsaren i kampen för en dotter med svår 
depression. 

Fredriks senaste bok Fräls oss från ondo - om makt och maktmissbruk (Libris förlag). är 
skriven tillsammans med Helen Västberg, legitimerad psykoterapeut. I Pilgrim 1 
2021 Herrden går att läsa ett samtal mellan Carin Dernulf  och Peter Örn som 
utgår från boken. 

I samband med den digitala kapitelsamlingen fredag 13 augusti kl. 18 får vi 
möjlighet att bekanta oss närmare med Fredrik och ta emot honom som 
kommunitetens frikyrklige visitator som kommer att tjäna i uppgiften sida vid sida 
med biskop Esbjörn Hagberg.  

*** 
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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 BJÄRKA-		
	 SÄBYS 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) 

FINLAND 
Ingen samling i Finland 
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SVERIGE 

Skellefteå 
Lördag 14 augusti 
Årsmöte & festmässa 
Stiftsgården 
10:00   	 Ankomst och fika 
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 finns 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 

Göteborg 
Söndag 15 augusti 
Festmässa  
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10:00   	 Festmässa i S:t Jakobs kyrka, Parkgatan 4 i Göteborg 
	 	 Därefter serveras kaffe och te utanför kyrkan. Medtag gärna 	 	
	 	 tilltugg. 
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 Inga-	
	 	 Lill 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 
	 	 anmälan: ekermo.david@gmail.com 

Fredag 13 augusti 
Slottskapellet 
18.00	 	 Vesper 
	 	 följt av kapitelsamling | Jonas Eveborn & Samuel Rubenson 
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	 	 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 fikakorg  	  

*** 

Högtidlig löftesavläggelse och löftesbekräftelse 
Kommunitetesrådet har beslutat att skjuta på löftesavläggelser tills nästa år då vi 
hoppas på att mötas som samlad gemenskap på en och samma plats. Några 
undantag görs i år. Främst för dem som av hälsoskäl har större möjlighet att 
närvara vid en regional festmässa.  

Samtliga medlemmar i Ekumeniska Kommunitetens i Bjärka-Säby bekräftar sina 
löften, i första hand vid en regional festmässa. För den som är förhindrad att 
närvara skickas en skriftlig bekräftelse till den regionala kontaktperson för 
regionen man tillhör med följande formulering: 

Bekräftelse av löfte till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-
Säby  

I förtröstan på Guds barmhärtighet och syskonens stöd vill jag förbli trogen 
denna gemenskap, genom att för ytterligare ett år bekräfta mitt löfte att söka 
leva i Kristi efterföljd i enlighet med Kommunitetens regel. 

Dag 	 Månad 	 År 

…….	 ……..	 	 ……….. 

Namn………………………………………………… 
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Regionala kontaktpersoner 

 NORGE 
	 BERGEN 
	 William Grosås 
	 wgrosas@gmail.com 

	 OSLO 
	 Anne Lie Andersson 
	 anne-lie.andersson@filadelfia.no 

	 KRISTIANSAND 
	 Tove Brit Kronhaug Sandøy 
	 kronhaug@icloud.com 

DANMARK 
	 Simon Fuhrmann 
	 mail@simonfuhrmann.dk  

FINLAND 

	 Stig Petrone 
	 stigpetrone@aland.net 

SVERIGE 
	 GÖTEBORG 
	 Maria Fässberg Norrhall 
	 maria.f.norrhall@gmail.com 

	 KOLLANDSÖ 
	 Robin Johansson 
	 info@antoniosgården.se 

	 SYD 
	 Elisabeth Rubenson 
	 elisabeth.rubenson@gmail.com 
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	 BJÄRKA-SÄBY 
	 David Ekermo 
	 ekermo.david@gmail.com	  

	 SMÅLAND 
	 Maja Karin Lindahl 
	 m.k.lindahl@protonmail.com 

	 ÖST 
	 Torbjörn Alesand 
	 tobbe.alesand@gmail.com 
	  
	 UPPSALA 
	 Lena Öberg 
	 46lenaoberg@gmail.com  

	 STOCKHOLM 
	 Dag König 
	 dag@konig.nu 

	 MELLANSVERIGE 
	 Björn Hedman 
	 bjorn@hedmans.one 

	 NORD 
	 Jan Öhlund 
	 jan.ohlund@gmail.com  

*** 

Inspelning av tideböner 
Den här helgen pågår inspelning av hela vecka 1 av Tideböner under året i 
slottskapellet i Bjärka-Säby. Inspelningen behövde av sjukdomsskäl flyttas från 
försommaren. En fördel med det är att vi nu kan vara några fler bedjande 
sångare på plats. Vi arbetar vidare med vilken plattform vi skall ha gällande 
distributionen. När vi efter avslutad inspelning av de första 4,5 timmarna igår fick 
ett prov på hur det kommer låta anar vi att det är något mycket gott som väntar. 
Vi tror att det här blir en viktig gåva i fortsatt bönegemenskap för oss som 
kommunitet men troligtvis också långt utanför våra egna sammanhang.   

Guds frid
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