MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

1 april 2022

En lägesbeskrivning
Vänner!
Den här månadens hälsning sker i form av en video med en lägesrapport från
kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn. Ni nner videon under rubriken
AKTUELLT på ekibs.se
Kommunitetens företrädare har i samtal med församlingens presidium visat på
nödvändigheten i att samtal kommer till stånd mellan dem som rat regelbundna
gudstjänster i Slottskapellet och församlingsledningen. I dagarna blev det klart att
Linköpings stifts biskop, Martin Modéus, kommer stå till förfogande som en
tredje part och leda denna process. Biskop Martin är också ordförande i
Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby. Inbjudan skickas ut så snart tid och plats är
bestämt.

Retreater, möten och symposium
I samband med att tidskriften Pilgrims första nummer för året nådde
prenumeranterna förra veckan publicerades programmen för kommande
retreater, möten och symposium. Ni nner dem via ekibs.se som nyligen fått en
delvis ny form.
***
Nedan bifogas minnesanteckningar från de senaste mötena som ägt rum
mellan företrädare från Pingstkyrkan Linköping och EKiBS:
Minnesanteckningar från samtal 2021-11-03 mellan
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och Pingstkyrkan Linköping
Närvarande:
Robert Magnusson styrelseordförande EKiBS
Jonas Eveborn Preses EKiBS
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Liselotte J Andersson Vice Preses EKiBS
Monica Södervist, husmor Bjärka-Säby Pingstkyrkan Linköping
Per-Ola Hellberg styrelseordförande Pingstkyrkan Linköping
Caroline Nyman äldste Pingstkyrkan Linköping
Det beslut församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping tagit om att ansvara för det
regelbundna gudstjänstlivet vid Nya Slottet Bjärka-Säby har fått konsekvenser för
EKiBS. För att förtydliga följderna av beslutet och hitta former i förändringsarbetet,
genomförs under hösten 2021 regelbundna samtal mellan församlingens presidium och
representanter ur kommunitetens råd och styrelse.
1.

Samtal om föregående möte.
Utifrån re ektioner kring reaktioner på hur EKiBS utskick av Ekmans brev
blivit beklagar EKiBS företrädare att brevet skickades ut i den form det
gjorde. EKiBS kunde ha vädjat till brevskrivaren om omformulering, de
borde även kommunicerat med församlingens presidium före utskicket.
EKiBS menar samtidigt att de känner igen argumentationen från Ekmans
brev i muntliga samtal de haft med företrädare från församlingsledningen
och önskar fortsatta samtal om det vid kommande möten.
Församlingsledningen menar att den argumentationen inte varit grund för
det beslut de tagit och som berör EKiBS. Skälet för beslutet är och har
varit att församlingen ska ta ett större ansvar för verksamheten och
gudstjänstlivet på slottet. EKiBS är där välkomna att hyra för sin
verksamhet på slottet, vilket ger ett tydligare förhållande mellan parterna.

2.

Samtal om vad syftet med våra samtal varit. Där EKiBS tänkt att syftet i
första hand varit att förstå Pingstkyrkans beslut. Pingstkyrkans företrädare
har tänkt att det rör den gemensamma samvaron på slottet.

3.

EKiBS undersöker gärna möjligheten med församlingsledningen att ra
gudstjänst i Slottskapellet enligt EKiBS ordning vid andra tider och dagar
än söndag kl 8.

4.

Företrädare för församlingsledningen och EKiBS samtalar vidare om
fortsättningen.
En paus kommer nu ske i våra samtal fram till januari månads slut 2022.
Samtal har tidigare förts om en permanent ikonutställning på Nya Slottet.
Församlingsledningen har beslutat att inte gå vidare med den idén.
Johannesakademins bibliotek kommer att yttas från Nya Slottet.
De bokningar EKiBS har idag ligger kvar. Samtliga aktiviteter ska bokas.
Inför mötet i januari upprättar EKiBS en inventarieförteckning från
föreningens start fram till idag.
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***
Minnesanteckningar från samtal 2022-02-02 mellan
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och Pingstkyrkan Linköping
Närvarande:
Robert Magnusson styrelseordförande EKiBS
Jonas Eveborn Preses EKiBS
Liselotte J Andersson Vice Preses EKiBS
Monica Södervist, verksamhetschef Bjärka-Säby Pingstkyrkan Linköping
Per-Ola Hellberg styrelseordförande Pingstkyrkan Linköping
Caroline Nyman äldste Pingstkyrkan Linköping
Det beslut församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping tagit om att ansvara för det
regelbundna gudstjänstlivet vid Nya Slottet Bjärka-Säby har fått konsekvenser för
EKiBS. För
att förtydliga följderna av beslutet och hitta former i förändringsarbetet, genomförs
under
hösten 2021 regelbundna samtal mellan församlingens presidium och representanter
ur
kommunitetens råd och styrelse.
●
○
○
●
○

Inventarieförteckning
EKiBS ska göra en egen inventering som kan lämnas till Pingst för granskning
Pingst och EKiBS går igenom förteckningen gemensamt för en överenskommelse.
Andra tider och dagar att ra gudstjänst enligt EKiBS ordning än Söndag kl 8
Inte förankrat med äldste i Pingst men vad har EKiBS för syn?

EKiBS berättelse:
○
EKiBS syfte är för kristenheten i Norden
○
EKiBS vill gestalta retreater, möten, symposier, ra Gudstjänst utifrån mässan på
söndag och ökenmässan, erbjuda ett husfolk (förtätad gemenskap) - vad av detta kan
rymmas på slottet? och vad är ett lagom mått utifrån Pingst tankar?
○
Inriktning för EKiBS från generalkapitlet 2021 att söka en plats i eller i närheten av
Bjärka
○
Fortsatt behov hos den lokala gruppen av att ses och ra Gudstjänst på söndagar
○
Känns inte aktuellt att ytta just söndagens mässa till en annan dag
○
Lokala gruppen möts helst i eller i närheten av byn
○
Även den lokala gruppen har synen att det inte är just söndagens mässa som
behöver ras i slottet veckodagar, men önskar ändå någon närvaro på slottet en annan
dag än söndag
○
Söndagens mässa har rats i slottet (vid retreater) eller i Vårdnäs övriga söndagar
●
Pingstkyrkans färdplan framåt
○
Intensivt arbete i Pingstkyrkans med verksamhetsplanen för slottet. Pingstkyrkan
återkommer till EKiBS i frågan senare.
○
Det nns ett engagemang inom Pingstkyrkan för slottet att göra något nytt.
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○

EKiBS närvaro är värdefull i den planen.

●
EKiBS färdplan framåt
○
EKiBS har lagt en plan för hösten 2022, vilket innebär i snitt en retreat i månaden
på slottet och undrar om det är en lagom nivå.
○
Företrädare för Pingstkyrkan tar med sig frågan till Äldstekåren.
○
EKiBS kommer nog på sikt att behöva hitta en ny plats att utgå från i någon form
○
Joh Ak bibliotek yttar till Baptistkyrkan Linköping under våren
○
Lokala gruppen har börjat mötas i klubbstugan för vesper, måltid och
completorium. På gång är även ökenmässan.
●
Priser 2023
○
Idag har EKiBS haft samma priser på slottet som Pingstkyrkan. Dessutom
ytterligare rabatter enligt nedan.
■
Helgretreat -5%
■
Veckoretreat -10%
■
Tiodagars/trettiodagars -25%
○
Nya priser 2023 baseras på samma prislista som övriga församlingar och ideella
organisationer. Den nya prislistan för 2023 kommer inom kort.
●
Nästa möte
○
vecka 9 tisdag 1 mars kl 18.00
○
EKiBS skickar inbjudan

***

Minnesanteckningar från samtal 2022-03-01 mellan Ekumeniska Kommuniteten i
Bjärka-Säby och Pingstkyrkan Linköping

Närvarande:
Robert Magnusson styrelseordförande EKiBS
Jonas Eveborn Preses EKiBS
Liselotte J Andersson Vice Preses EKiBS
Monica Söderkvist, verksamhetschef Bjärka-Säby Pingstkyrkan Linköping
Per-Ola Hellberg styrelseordförande Pingstkyrkan Linköping
Caroline Nyman äldste Pingstkyrkan Linköping
Det beslut församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping tagit om att ansvara för det
regelbundna gudstjänstlivet vid Nya Slottet Bjärka-Säby har fått konsekvenser för
EKiBS. För att förtydliga följderna av beslutet och hitta former i förändringsarbetet,
genomförs under hösten 2021 regelbundna samtal mellan församlingens presidium och
representanter ur kommunitetens råd och styrelse.
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1. Inventarieförteckning
EKiBS har utarbetat en inventarieförteckning som vi går igenom tillsammans.
Samtal om vad som är inköpt före 2008 och vad som kommit till efteråt.
Pingstkyrkan tar med inventarielistan och går igenom den också. Vi tar upp
den igen vid nästa möte vi har gemensamt. Inventarielistan handlar mest om
vem som äger vad och inte att ytta därifrån omgående.
Samtal om vad som gäller när EKiBS hyr slottet och rar enligt sin ordning,
om Ikoner mm. Samtal förs om att när EKiBS hyr och rar får de ha den som
de brukar. När det gäller rökelse så är det viktigt att ställa frågan före
eftersom det rör lokalen och de målningar som tar skada av röken (från
rökelse och ljus).

2. Firande av gudstjänst på andra dagar
Denna punkt är en fortsättning från förra mötet där vi samtalade om
rande av gudstjänst på andra dagar enligt EKiBS ordning. Då landade vi
i en tanke om att hitta en gemensam gudstjänst tillsammans. Tanke
började att handla om en gemensam vesper men ser att det kan vara
något som behöver mogna fram över tid. Kanske att vi kan hitta en annan
tid där vi kan samverka kring gudstjänster framöver.
Ett möte mellan församlingsledningen behövs initialt för EKiBS
medlemmar som nns på platsen och de som rar gudstjänst tillsammans
med EKiBS. Tanken med mötet kan vara att träffas och samtala om den
uppkomna situationen eftersom er låsningar behöver lösas upp.

3. Pingstkyrkans färdplan framåt
Efter förra mötet har arbetet fortsatt vidare med framtidsfrågorna. Vid
äldstedagen i februari var detta uppe för samtal under en lång stund.
Mindre grupper har påbörjat arbetet inom olika områden och olika
församlingsmedlemmar har knutits till de olika grupperna.
Monica berättar om påskens olika aktiviteter på slottet, fokus är på alla
generationer.
4. EKiBS färdplan framåt
Inte någon stor förändring sedan förra mötet. Tacksamhet för tydligheten
som blev vid förra mötet vi hade, det har gjort det lättare att planera
framåt. Vi har lagt retreater på era andra platser nu (från norr till söder).
Det vi söker vägar för nu är den plats där vardagspulsen kan nnas.

5. Priser 2023
EKiBS tackar för prislistan och räknar nu på kostnader för sina aktiviteter
på slottet. Funderingar hur vi ska hantera de deltagare som endast är
med över dagen och inte bor över.
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6. Nästa möte
○
○

7 april kl 18.00
Pingst skickar inbjudan
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