
MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

  

1 oktober 2021 

25 år av husfolksliv på Nya Slottet 

Vid ingången till den här hösten uppmärksammar vi att det är 25 år sedan de två 
första bröderna Thomas och Bosse prövade vägen i det som kom att bli ett 
varaktigt kommunitets och husfolksliv på Nya Slottet Bjärka-Säby. Initiativtagaren 
vid sidan av Peter Halldorf  var John Willas Krogevoll som vid tiden tjänstgjorde 
som vaktmästare på slottet.  

Med anledning av detta har Jonas Eveborn fått en pratstund med Willas som 
befinner sig på pilgrimsvandring på El Camino i Spanien. Det inspelade samtalet 
mellan Jonas och Willas finns att ta del av på månadsbrevets plats på ekibs.se.  

*** 

Påsk på Vårdnäs stiftsgård 
De heliga tre dagarna kommer följa de ordningar vi fördjupat oss i under många 
år. Platsen för dramat blir en annan.  

Före pandemin hade vi påbörjat en riktning där vi under våra större 
arrangemang också ansvarar för vad som ställs på borden när vi möts.  Vi hade 
smakat på det upplägget vid höstmötet och påskfirandet innan pandemins 
begränsningar hindrade oss från att mötas.  Nu tar vi vid det arbetet när påsken 
firas på Vårdnäs stiftsgård. Kommunitetens måltidsansvariga är beredda att ge oss 
sinnrika upplevelser i samklang med dagarna i påsken.  

De närmaste dagarna äger möten rum där de sista bitarna i planeringsarbetet 
kommer på plats. Därefter öppnas anmälan på retreatsidan på ekibs.se.   

*** 
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En uppdatering om läget i Bjärka-Säby 
Sedan den 15 augusti lever vi som kommunitet med förändrade förutsättningar 
gällande det regelbundna gudstjänstlivet i Bjärka-Säby. Hittills har EKiBS mässor 
på söndagar firats i kapellet på Vårdnäs stiftsgård de söndagar vi inte arrangerar 
retreater som hyresgäster på Nya Slottet.  

Tideböner beds tills vidare i stort sett enligt kommunitetens ordning i 
församlingens regi på slottet. Alla är välkomna att delta.   

Därtill beds dagligen completorium kl. 21 i Ekhammars kapell i byn Bjärka-Säby.  

I samband med de minnes och festdagar som uppmärksammas i EKiBS 
lektionarium firas mässa kl. 20.30 i samma kapell.  

Under höstens gång räknar vi med att på nytt kunna fira Ekumeniska 
Kommunitetens ökenmässa i eller i närheten av Bjärka-Säby. Mer om detta i 
kommande brev. 

Till de mer formella samtalen hör att Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby inbjudit 
företrädare för EKiBS och Pingstkyrkan Linköping till ett möte den 18 oktober. 
oss tillsammans med. I inbjudan står: 

Tanken med mötet är att föra ett öppet samtal där alla inblandade får 
komma till tals och där stiftelsens roll kan förklaras. 

Dialogen med pingstkyrkans presidium har fortsatt under hösten. Nedan finns 
minnesanteckningar från de senaste två mötena: 

*** 

Anteckningar från samtal 2021-09-06 mellan  
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och Pingstkyrkan Linköping 

Närvarande: 
Robert Magnusson styrelseordförande EKiBS  
Jonas Eveborn Preses EKiBS  
Liselo< J Andersson Vice Preses EKiBS 
Esbjörn Hagberg visitator EKiBS 
Marcus Sönnerbrandt föreståndare Pingstkyrkan Linköping 
Per-Ola Hellberg styrelseordförande Pingstkyrkan Linköping  
Caroline Nyman äldste Pingstkyrkan Linköping.  
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Daniel Alm föreståndare Pingst naMonellt 

Det beslut församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping tagit om a< ansvara för det 
regelbundna gudstjänstlivet vid Nya Slo<et Bjärka-Säby har få< konsekvenser för EKiBS. 
För a< förtydliga följderna av beslutet och hi<a former i förändringsarbetet, genomförs 
under hösten 2021 regelbundna samtal mellan församlingens presidium och 
representanter ur kommunitetens råd och styrelse.  

Vi mötet 2021-09-06 var vi överens om följande: 
A< EKiBS är varmt välkomna a< hyra slo<et för retreater och seminarier. 

A< EKiBS och Pingstkyrkan två gånger per år träffas Mll samtal om vår långsikMga 
planering. 

A< EKiBS får hyra kontorslokal och förråd på Nya Slo<et Bjärka-Säby. 

A< Eleonore Gustafsson och Jonas Eveborn ser över prakMska frågor kring 
gudstjänsterna. 

A< Pingstkyrkan Linköping ansvarar för det regelbundna gudstjänstlivet på Nya Slo<et 
Bjärka-Säby. Vilket innebär dagliga Mdeböner och söndagens gudstjänster. Utöver det 
kan gudstjänster firas av hyresgäster enligt sin ordning. 

Frågor aL behandla på kommande möten: 

Församlingssyn. 
Förmiddagens gudstjänst. 
Gudstjänstliv och kommunitetsliv. 
Programgrupp. 

*** 

Anteckningar från samtal 2021-09-23 mellan  
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och Pingstkyrkan Linköping 

Närvarande: 
Robert Magnusson styrelseordförande EKiBS  
Jonas Eveborn Preses EKiBS  
Liselo< J Andersson Vice Preses EKiBS 
Marcus Sönnerbrandt föreståndare Pingstkyrkan Linköping 
Per-Ola Hellberg styrelseordförande Pingstkyrkan Linköping  
Caroline Nyman äldste Pingstkyrkan Linköping.  
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Det beslut församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping tagit om a< ansvara för det 
regelbundna gudstjänstlivet vid Nya Slo<et Bjärka-Säby har få< konsekvenser för EKiBS. 
För a< förtydliga följderna av beslutet och hi<a former i förändringsarbetet, genomförs 
under hösten 2021 regelbundna samtal mellan församlingens presidium och 
representanter ur kommunitetens råd och styrelse.  

Vid mötet 2021-09-23 kom vi överens om följande: 
Ingen överenskommelse denna gång utan samtal av ideologisk karaktär. 

Vid mötet samtalade vi om följande: 
Hur vi ser på ekumenik och gudstjänsYorm. 

EKiBS bokningsframförhållning på sin verksamhet och Pingstkyrkans ansvar för det 
regelbundna gudstjänstlivet. 

Frågor aL behandla på kommande möten: 

Församlingssyn. 
Förmiddagens gudstjänst. 
Gudstjänstliv och kommunitetsliv. 
Programgrupp.
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