MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

1 juni 2022

Den här månaden förmedlas hälsningen av Jonas Eveborn via en video som är
inspelad i Johannesakademins bibliotek som invigs i dagarna.
Länk till videon nns på adressen: ekibs.se/manadsbrev

Presentation av ordförandekandidat
I början av året meddelade Robert Magnusson valberedningen att han tycker att tiden är mogen
för honom att lämna ordförandeskapet för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby Sedan dess
har valberedningen arbetat med att nna en lämplig efterträdare. Det har varit ett arbete präglat
av samtal och bön. Den person valberedningen nu föreslår för val i årsmötet 30 juli 2022 är
Magnus Hurtig. Nedan följer en presentation av Magnus:
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Det är med stor glädje och förväntan jag tackat ja till att bli ny ordförande i
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby!
Jag kommer från Uppsala, är gift med Monika och vi har fyra vuxna barn som
nns på lite olika håll i landet. Vi är med i Valsätrakyrkan som är en ekumenisk
församling tillhörande Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och
Equmeniakyrkan. Där har jag varit ordförande i Valsätrakyrkans ungdom i 20 år
och aktiv som frivillig ungdoms- och musikledare.
Till vardags arbetar jag som enhetschef på Region Uppsala folkhögskola med
rektorsansvar för verksamheten i Uppsala, Tierp och Heby.
Mina kontakter med Bjärka-Säby sträcker sig ända tillbaka till 1980-talet då
Sionförsamlingen ck ta över Nya Slottet och vi ofta var där med min
ungdomsgrupp från Mjölby, den ort där jag växte upp och som inte ligger långt
ifrån Linköping.
Sedan 2000-talets början har jag med stor glädje tagit del av höst- och
vintermöten, retreater och andra sammankomster ordnade av Ekumeniska
Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Efter en gemensam resa till Monastero di Bose 2014 började vi regelbundet ra
vesper lokalt här i Uppsala, något vi med tacksamhet fortsatt med varje måndag i
Sturekoret i Domkyrkan. Det är tillfällen till bön som blivit allt värdefullare för
mig personligen med åren.
De två ord som jag tänker kommer forma vår närmaste framtid inom
kommuniteten är orden enhet och försoning. När Jesus ber för sina lärjungar i
Johannesevangeliets sjuttonde kapitel ber han att de alla ska bli ett. ”Då skall
världen tro” (Joh. 17:21). Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby är framför allt
en bönegemenskap och den enhet vi längtar efter, som vi ber om och på olika sätt
strävar efter att bygga handlar ytterst sett om världens frälsning; att människor
ska komma till tro på Jesus. Det är en enhet som bygger på ett tydligt gemensamt
centrum, på Jesus Kristus, och där är vår gemensamma bön grundläggande. Bön
behöver ingen särskild plats – ”Gud är här, Gud är överallt” som Abba Bessarion
sa – men samtidigt behöver vi som kommunitet en plats där vi kan samlas till
bön. Här tror jag att vi behöver söka en väg nu när kapellet i Nya Slottet inte
längre kommer vara den plats där vi kan bedja vid tider då vi inte förhyr slottet
för egen verksamhet. Försoning handlar om att kunna möta Pingstkyrkan
Linköping och hitta en väg vidare tillsammans när det gäller förhållandet till Nya
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Slottet Bjärka-Säby. Mycket har redan gjorts på den vägen, men vi behöver be
och arbeta för att relationerna ska stärkas framöver.
Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som tillträdande ordförande
om jag får kommunitetens förtroende vid sommarens Generalkapitel.
Med varma hälsningar/ Magnus Hurtig
***

Monastero di Bose 18-24 april 2023
Vid alpernas fot i norra Italien ligger klostret Bose som har blivit en ovärderlig
förebild för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Kommuniteten i Bose
utgörs av en klostergemenskap med både kvinnor och män med olika
kyrkotillhörigheter. I Bose förenas det enkla och det sköna på ett förunderligt vis i
den prestigelösa gemenskapen såväl som i arkitekturen och liturgin.
Vi har som kommunitet haft för vana att årligen erbjuda retreatdagar hos våra
vänner i Bose. Då pandemin tvingat oss att pausa dessa resor är vi nu glada att
igen kunna planera en vistelse i klostret. Resan leds av Ekumeniska
Kommunitetens preses Jonas Eveborn och äger rum i påsktiden 18-24 april 2023.
Vistelsen sträcker sig från tisdag till måndag. Detta för att få vara med om en hel
söndag i klostret. Förutom möjligheten att ra söndagens mässa får vi då också
vara med om Completorium som i Bose enbart ras gemensamt i kyrkan
söndagskvällar.
Dagarna i Bose innehåller en kombination av gudstjänster, måltider, vägledningar
och samtal, men också gott om tid för tystnad, läsning och promenader i det
vidunderligt vackra landskapet.
Vägledningarna leds förutom av Jonas Eveborn av någon av systrarna i
Bosekommuniteten.
Det gemensamma programmet inleds tisdagen kl. 17 och avslutas måndag kl. 9.
Varje resenär bokar sin resa efter de önskemål man har. Vi ger gärna förslag.
Mer information och anmälan:
info@ekibs.se
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***

Ekumeniskt seminarium & högtidlig invigning av Johannesakademins
studiecentrum i Linköping
Annandag pingst. Baptistkyrkan, Klostergatan 46
6 juni
kl. 9.00
Mässa ras i kyrksalen tillsammans med Equmeniakyrkan Linköping och EKiBS.
kl 10.00 Invigning av Johannesakademins bibliotek
Jonas Eveborn, preses för EKiBS
Marcus Lind, föreståndare Equmeniakyrkan Linköping
Peter Halldorf, redaktör för Pilgrim
Högtidstal av professor Samuel Rubenson
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Johannesakademin inbjuder till
ekumeniskt seminarium
HELGELSE OCH
ANDLIG TRÄNING
Annandag pingst 6 juni kl 13.15–17.00
Domkyrkan i Linköping
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
Anders Arborelius, kardinal
Roland Spjuth, lektor vid Akademi
för Ledarskap och Teologi
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria
Anmälan & program:
info@johannesakademin.se
***

Kristen tro genom 21 sekler
En föreläsningsserie i 21 delar där vi vandrar genom kyrkans
historia från det första till det tjugoförsta århundradet
Lärare:
Samuel Rubenson, Professor i kyrkohistoria och östkyrkliga studier
Joel Halldorf, Professor i kyrkohistoria
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Patrik Hagman, Docent i politisk teologi
Peter Halldorf, Redaktör och författare
Plats: Johannesakademins studiecenter,
Klostergatan 46 i Linköping
Tid: Varannan måndag 18.30–20.00
med start den 29 augusti 2022 och
avslutning den 5 juni 2023
Anmälan info@tidskriftenpilgrim.se
Föreläsningarna är öppna och kostnadsfria
men med möjlighet att anmäla sig till
hela serien och för en kostnad på 300 kr
få del av förberedande texter inför varje
föreläsning samt ett diplom vid kursens
avslutning.
Arr: Johannesakademin & Tidskriften Pilgrim

***

Generalkapitel 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby 28-31 juli
Vi samlas i år under temat
Det band som ger fullkomlighet
(Kol 3:14)
Anmälan & program:
info@ekibs.se
***

Kurserbjudande från Sankt Ignatios
Våra vänner på Sankt Ignatios College tipsar om en kurs som kan vara av särskilt
intresse för den som har för vana att be med psaltaren:
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Psaltaren - kyrkans primära bönbok
Davids psalmer står i centrum i de dagliga gudstjänsterna och även i den heliga
liturgin. I kyrkan nns de, enligt H Johannes Chrysostomos “först, sist och i
mitten”, mycket tack vare sin väl beprövade förmåga att upplysa en människas
inre värld. Denna breda introduktionskurs till Psaltaren som kyrkans primära
bönbok har också praktiska element. Under en retreat vid kursens början får
deltagarna bygga eget vikbart analogion (läspulpet) för de dagliga läsningarna
och öva recitation. I anslutning till kursens avslutning (i maj 2023) anordnas en
pilgrimsresa till Grekland. Mer information om retreaten och resan (som
deltagarna själva bekostar) kommer i juni 2022.
Info och anmälan: sanktignatios.org
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