
Program för
ekumeniska kommuniteten i bjärka-säby

GENERALKAPITEL

*
28–31 juli 2022

*
Vi samlas i år under temat 

Det band som ger fullkomlighet 
(Kol 3:14)

 

Brödskola 
13.30 på torsdagen kommer Peter  
Halldorf erbjuda en skola i hur nattvards-
brödet bakas enligt EKiBS koptiskt-inspi-
rerade ordning. Samling i Slottscaféet.  

Barnen & tonåringarna
Parallellt med morgonens bibelstudier, 
samt lördagens årsmöte, hålls samlingar 
för barnen. Samling i mötestältet kl. 9. 
För samlingarna med de yngre barnen 
ansvarar Rebecka Appelfeldt, Mia och 
Andreas Runeson. Aktiviteter för de 
äldre barnen blir av friluftskaraktär under 
Peter Norrhalls ledning. Medtag lämp-
liga kläder för alla väder. Aktiviteter för 
barnen parallellt med eftermiddagarnas 
samlingar samordnas av föräldrarna. 
Barnen hälsas med glädje välkomna att 
delta i samtliga gudstjänster under Gene-
ralkapitlet. Under samlingarna i Slotts-
kapellet sker ljudöverföring till muséet 
där föräldrar med små barn vid behov 
kan uppehålla sig.

Anmälan & måltider
Anmälan till Generalkapitlet görs via  
e-post: info@ekibs.se eller telefon 
0760-08 42 47. (För priser se separat 
lista). Av såväl praktiska skäl som ge-
menskapsmässiga är Kommunitetsrådets 
rekommendation att samtliga deltagare 
deltar under hela mötet. Rådgör med 
Jonas Eveborn eller Joseph Halldorf om 
undantag blir nödvändiga. Anmälan in-
kluderar deltagaravgift och måltider. Där 
inget annat anges serveras måltiderna i 
Slottsannexet. 

=  ALLA HÄLSAS  ' 
VARMT VÄLKOMNA!

Gudstjänster, föredrag  
& morgonbibelstudier
Samtliga tideböner, föredrag och bibel-
studier under Generalkapitlet hålls i 
Slottskapellet förutom årsmötet och 
novissamlingen som är förlagda till  
biblioteket. Torsdagens ökenmässa firas 
i Vist kyrka i Sturefors och söndagens 
avslutande festmässa firas i Vårdnäs 
kyrka. 

Löftesavläggelse & löftesbekräftelse 
EKiBS:s samtliga medlemmar, som inte 
tidigare meddelat förhinder och därför 
skriftligt bekräftar sitt löfte, förväntas i 
enlighet med regeln närvara vid löftes-
bekräftelsen i söndagens högmässa som 
firas i Vårdnäs kyrka. Novisers löftes-
avläggelse förbereds i samband med 
särskild samling under fredagen.  
Skriftlig löftesbekräftelse tillsänds  
preses senast den 1 augusti:  
Nya Slottet Bjärka-Säby, 
589 64 Sturefors 
e-post: preses@ekibs.se

Bikt
Tillfälle till bikt i Övre salen (Liselotte J 
Andersson) samt i Samtalsrum 1 (biskop 
Esbjörn Hagberg) erbjuds under Gene-
ralkapitlet på följande tid:
Fredag kl. 17–18. 
  
Logi
Bokning av logi görs till samma  
mejladress och telefonnummer som 
anmälan.

Generalkapitlet arrangeras 
av EKiBS i samarbe med 
Studieförbundet Bilda



= TORSDAG '

12.00 Middagsbön

12.30 Lunch

15.00   Fika

15.30 Introduktion  
 slottskapellet

16.00  Ljuset från Kristi ansikte 
 Robin Johansson, ikonmålare
 slottskapellet 

18.00 Ekumeniska Kommuniteten i  
 Bjärka-Säbys Ökenmässa
 Celebrant Peter Halldorf 
 vist kyrka

20.00 Kvällsmat

21.30 Completorium

22.00 Kvällste

= FREDAG '

7.00 Laudes

7.45 Frukost

9.15 Morgonbibelstudium 
 Att surra sitt liv vid den mast 
 som är kyrkan
 Gustaf Björkman 
 slottskapellet

10.00 Fika och basgrupper

12.00 Middagsbön

12.30 Lunch

14.00 En introduktion till  
 Ekumeniska Kommuniteten  
 i Bjärka-Säby  
 – Samlingen riktar sig särskilt  
 till noviser men alla är  
 välkomna att delta 
 Jonas Eveborn, Liselotte J   
 Andersson, Kommunitets -  
 rådet, Styrelsen  
 biblioteket

15.00 Fika

15.30  Möte med Syrisk-ortodoxa  
 kyrkans tro och tradition 
 Broder Gabriel Onar, munk i  
 Heliga Korsets Kloster 
 slottskapellet

18.00 Vesper

19.00  Kvällsmat 

20.00  Konstens sakrament 
 John Sjögren
 slottskapellet

20.45  Konstutställning
 rotundan 
 blå salongen
 röda kabinettet

21.30 Completorium

= LÖRDAG '

7.00  Laudes

7.45 Frukost

9.15 Morgonbibelstudium 
 Om vi vandrar i ljuset  
 (1 Joh 1:7)  
 Liselotte J Andersson
 slottskapellet

10.00  Ståfika 
 festvåningen

10.15    EKiBS årsmöte 
 Robert Magnusson  
 biblioteket

 (Årsmötet ajourneras för att 
 återupptas 17.00) 

11.00  Kapitelsamling  
 slottskapellet

12.00  Middagsbön

12.30 Lunch

15.00 Fika

15.30  Kapitelsamling 
 slottskapellet 

17.00  Årsmötets avslutning 
 biblioteket

18.00 Vesper

19.00 Kvällsmat i basgrupper  
 annexmatsalen

21.00 Bön och lovsångsgudstjänst
 Betraktelse Anna-Sophie Aamand 
 slottskapellet

22.00 Kvällste

= SÖNDAG ' 

6.30  Lovsång till den Uppståndne

8.00  Festmässa med  
 löftesavläggelse 
 Celebrant och predikant 
  Jonas Eveborn 
 vårdnäs kyrka

10.00  Brunch  
 annexmatsalen   

   Samtliga tideböner, föredrag  
 och bibelstudier under   
 General kapitlet hålls i slotts- 
 kapellet förutom årsmötet  
 och novissamlingen som är  
 förlagda till biblioteket 

   Torsdagens ökenmässa firas  
 i vist kyrka i Sturefors

   Söndagens festmässa firas  
 i vårdnäs kyrka

Konstutställning Konstutställningen som kommer att pågå från fredagskvällen och resten 
av Generalkapitlet välkomnar bidrag från Ekumeniska Kommunitetens medlemmar, noviser 

och vänner. Meddela ditt bidrag till Zandra Erikshed på adressen info@zandraerikshed.se. 
Senast 10 juli behöver vi besked från alla medverkande kreatörer. 


