
MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

  

1 juli 2022 

Kommunitetsrådets årsberättelse 

Kommunitetsrådet utgörs av följande medlemmar: 

Jonas Eveborn, pastor, preses, sammankallande  
Liselotte J Andersson, pastor, vice preses 
Torbjörn Alesand, pastor, kassör EKiBS  
Lasse Olson, pastor 
Lena Öberg, diakon 
Robin Johansson, pastor 
William Grosås, präst 
Maria Fässberg Norrhall, pastor 
Anne Lie Andersson, pastor 
Simon Fuhrmann, präst   
Till rådet är också kommunitetens ordförande, Johannesakademins preses och 
visitatorerna adjungerade. 

Rådet har mötts till möten via Zoom ca en gång per månad. Utöver det har 
skrivelser behandlats via mail. 26-27 mars möttes rådet och styrelsen tillsammans 
med visitatorerna i Baptistkyrkan i Linköping där Johannesakademins bibliotek 
nu är förlagt.   

Utifrån det inriktningsbeslut som antogs av kommuniteten vid Generalkapitlet 
2022 har kommunitetsrådet ägnat en betydande del av årets rådsmöten kring 
frågan om hur ett nav kan gestaltas samtidigt som vi utvecklar fler regionala 
mötesplatser där vi framöver också erbjuder retreater och andra möten.  

Beslutet löd: 

Kommunitetsrådet och styrelsen bedömer att trakten Bjärka-Säby fortsatt 
erbjuder den bästa grunden för att vara kommunitetens nav.  
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Därför uppmuntrar vi kommuniteten att vid årsmötet 2021 uppdra åt 
råd och styrelse att utforska möjligheten att finna en eller flera lokaler i 
eller i närheten av Bjärka-Säby där en miljö präglad av Ekumeniska 
Kommuniteten kan utvecklas. Som komplement till – och del av helheten 
– önskar vi fortsatt hyra in oss på Nya Slottet när så är möjligt. I 
samverkan med Pingstkyrkan Linköping önskar vi ge vårt bidrag till att 
Nya Slottet fortsatt kan vara en ekumenisk miljö. 

Rådets arbete har hittills konkretiserats genom fortsatta retreater på Nya Slottet, 
storretreat, påskfirande och vissa söndagsmässor på Vårdnäs stiftsgård. 
Ökenmässor har firats i ”Jonatecknets kapell” i klubbstugan vid Ekvallen i Bjärka-
Säby, tideböner och mässor i Ekhammars kapell som är den fastighet som ägs av 
kommunitetens preses Jonas Eveborn med familj.  

Under den kommande hösten och våren har vi planerat in retreater på ett par 
nya platser med geografisk spridning.  

Johannesakademins bibliotek har varit ett återkommande ämne vid våra 
rådsmöten då det stod klart att biblioteket behövde flytta från Nya Slottet. Ett 
gediget arbete under Samuel Rubensons ledning ledde fram till en renovering och 
invigning av ett centralt beläget bibliotek i hjärtat av Linköping där 
Equmeniakyrkan generöst upplåtit ett rum i den gamla Baptistkyrkan som också 
huserar Pilgrims och EKiBS boklager samt Babettes Kafferi.    

Samtal har förts med familjen Ekman som ägare av Bjärka-Säby egendom kring 
olika möjligheter att renovera eller bygga något inom godsets egendom. 

Så här har vi uttryckt bakgrunden i en skrivning till familjen Ekman: 

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby söker en plats där 
kommunitetens liv kan komma till fullödigt uttryck. Detta liv innefattar 
dagliga tideböner, regelbundna gudstjänster, kurser och seminarier samt 
möjlighet att erbjuda gästverksamhet för längre och kortare vistelser. För 
detta behövs kapell, gästrum, studiemiljö och köks- och 
odlingsmöjligheter.  

Ekumeniska Kommuniteten, med tidskriften Pilgrim och 
Johannesakademin, kan i dag inbjuda till en rad mötesplatser i Norden. 
Men det behövs en plats som kan fungera som sammanhållande nav, 
både för dessa mötesplatser och för enskilda personer i kommuniteten. 
En plats som man kan återkomma till och där rytmen av arbete, bön, 
studier och gemenskap pågår.  
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Inriktningen är att skapa en stilla och jordnära plats som kan bidra till 
både naturen och människorna i trakten kring Bjärka-Säby. Den 
verksamhet som pågår här ska ske i samklang med Bjärka-Säby 
egendom, bybor och andra aktörer i trakten.  

Med en sådan plats i eller i närheten av Bjärka-Säby kan historien och 
det engagemang som redan finns bland närboende tas till vara. Befintliga 
anläggningar i trakten är fortsatt naturliga hyresvärdar eller 
samarbetsparter vid större arrangemang i kommunitetens regi.  

Ur Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Regel:  
Genom den kontemplativa hållningen och gästfriheten önskar kommuniteten även 
tradera arvet från godsägare Oscar Ekman, vars liv och gärning i Bjärka-Säby under 
1900-talets första hälft sammanfattades i de två valspråken ora et labora (bed och 
arbeta) samt esse non videri (vara – icke synas). 

Under försommaren har vi samtalat om ett mer konkret förslag. Något vi hoppas 
få anledning att återkomma till under det stundande Generalkapitlet.  

*** 

Under verksamhetsåret har relationen till Pingstkyrkan Linköping fortsatt att 
prägla rådets arbete, inte minst gäller det kommunitetens preses, vice preses och 
ordförande som är de som företrätt rådet och styrelsen i den formella dialogen 
med församlingen. 

Vid några tillfällen har rådet och styrelsen gemensamt skickat brev till 
församlingsledningen när det varit den mest framkomliga vägen till en bredare 
kommunikation.  

Samtalen har lett fram till ett förtydligat förhållande mellan oss som hyresgäst på 
slottet och församlingen som ägare där församlingsledningen mot slutet av 
verksamhetsåret gav besked om att man anser att en önskvärd frekvens när det 
gäller kommunitetens arrangemang på slottet är en helg per månad (tors-sön) 
med möjlighet till några fler tillfällen om de är förlagda till veckodagar. 

Vi har behövt bringa klarhet i vad som hör till den mer formella dialogen mellan 
oss som organisationer och vad som mer utspelar sig på individnivå. 

De formella samtalen har sammanfattats i minnesanteckningar som kommit 
församlingens och kommunitetens medlemmar till del. 
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En enskild händelse som väckt starka reaktioner inom församlingsledningen är ett 
brev som ställdes till församlingens medlemmar, och för kännedom till EKiBS 
medlemmar, den 6 oktober med Oscar Ekman som avsändare.  

Oscar Ekmans syfte med brevet var att å familjen Ekmans vägnar klargöra sin syn 
på församlingens nya inriktning för slottet i relation till EKiBS. Ur brevet: 

Familjen Ekman anser inte att EKiBS verksamhet strider mot 
gåvobrevets anda eller mot programförklaringen. Inte någon i familjen 
(donatorerna) anser att så är fallet. 

Familjen Ekman anser inte att församlingsledningen rimligen kan hänvisa 
till gåvobrevet eller programförklaringen vad gäller de förändringar som 
aviserats gentemot EKiBS. Vi upplever istället att EKiBS:s verksamhet är 
helt i linje med gåvobrevet och programförklaringen. 

Brevet, som kommunitetens medlemmar fått del av i dess helhet, innehåll också 
kritik mot att det vid presentationer i församlingen hänvisats till Ekmanstiftelsen 
på Bjärka-Säby och familjen Ekman på ett vis som Oscar Ekman inte känner igen 
sig i. Den som vid dessa tillfällen fört församlingsledningens talan är 
församlingsföreståndaren som också nämndes vid namn i brevet. 

Församlingsledningen ansåg det olämpligt att förmedla brevet till sina 
medlemmar medan vi drog en annan slutsats och tyckte det var viktigt att 
donatorsfamiljen också gavs möjlighet att få sin röst hörd i den här situationen.  

Vi har i efterhand sett att vissa formuleringar i brevet öppnade för att fokus mer 
kom att hamna på församlingens föreståndare än familjen Ekmans egna 
ståndpunkter. För att undvika det kunde vi vädjat till brevskrivaren om vissa 
omformuleringar innan vi förmedlade brevet till kommunitetens medlemmar. Vi 
kunde också inväntat nästa möte med församlingens representanter innan vi 
tillgängliggjorde brevet. På båda dessa punkter har vi bett församlingsledningen 
om ursäkt. Vi formulerade våra motiv i ett brev till församlingen. 
Församlingsledningen valde att inte skicka detta till församlingen. Av hänsyn till 
deras beslut lästes vårt brev upp för de som deltog vid ett av höstens 
informationsmöten som hölls via Zoom för EKiBS medlemmar och noviser.  

Under försommaren 2022 har en större grupp ur församlingsledningen mött den 
gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby vid två tillfällen. Samtalen ägde 
rum under biskop Martin Modéus ledning. Syftet vid dessa möten var dels att 
församlingsledningen skulle få möjlighet att lyssna till vilka följder uppsägningen 
av söndagens mässa fått samt att ge respons och motivera sina beslut. Då dessa 
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möten inte inföll under det verksamhetsår som den här årsberättelsen avhandlar 
får vi anledning att återkomma till dem. Det kommer dels göras vid 
kapitelsamlingen i sommar men också i nästa årsberättelse. Under det andra 
mötet framfördes en uppriktig bön om förlåtelse av församlingsledningen för hur 
församlingens beslut kommunicerats samt att de inte lyft de här frågorna tidigare 
under vår gemensamma historia på Nya Slottet.    

En återkommande fråga där vi inte nått samsyn med församlingsledningen rör 
huruvida man skall se på kommunitetens medlemmar i region Bjärka-Säby som 
varandes en församling utifrån en frikyrklig församlingssyn. Som ekumenisk 
kommunitet är det inte för oss möjligt att tala om en enda församlings- eller 
kyrkosyn eftersom vi som medlemmar är tillhöriga olika kyrkofamiljer. Vi 
igenkänner det inte som ett ekumeniskt tecken i kommunitetens anda att det 
skulle bildas en lokal församling inom ett specifikt samfund som skulle utgöra 
kommunitetens nav i Bjärka-Säby. Här har vi fått nöja oss med att vara överens 
om att vi inte är överens.  

Utöver den direkta dialogen med församlingsledningens representanter har vi vid 
två tillfällen tillsammans med dem mött Ekmanska Stiftelsen som då företrätts av 
biskop Martin Modéus, Alf  Linderman (Sigtunastiftelsen) samt Oscar Ekman.  

*** 

Nya rådsmedlemmar 
Enligt Regeln ska kommunitetsrådet utgöras av 5-12 personer. Sedan Stig Petrone 
och Tomas Segerberg avslutade sina åtaganden har rådet bestått av 10 ordinarie 
medlemmar. På grund av pandemin har rådet valt att inte välja in nya 
medlemmar sedan dess men ser nu fram emot att få presentera två nya 
rådsmedlemmar för bekräftelse och val vid årsmötet. Förutom deras personliga 
meriter breddar de rådets sammansättning genom att stärka den svenskkyrkliga 
närvaron. 
  
Presentation av Maja Karin Lindahl  
Jag bor i Jönköping med min man Zack. Prästvigdes i januari och tjänstgör nu 
som pastorsadjunkt i Råslätts kyrka, en fantastisk, ekumenisk mötesplats. 
Intresserad av hands-on-ekoteologi och svensk spiritualitetshistoria. Varit medlem 
i Ekumeniska Kommuniteten sedan 2017 och i styrelsen sedan 2020. Känner 
stort engagemang och omsorg för kommuniteten. Sedan mina teologistudier i 
Örebro runt 2010 har jag känt en dragning till kommunitetsliv och kanske alltid 
till fördjupad kristen gemenskap, hängivet lärjungaskap och bön. Efter att ha levt 
i Catholic Worker-kommunitet och hos Helgeandssystrarna fann jag EKiBS som 
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blev min väg.  
 

Thomas Stoor 
Jag heter Thomas Stoor och tjänstgör för närvarande som kyrkoherde och präst i 
Svenska kyrkans församling i Köpenhamn, en tjänst präglad av gudstjänstfirande, 
diakoni, ekumenik och möten med människor i livets alla skiften. Jag blev 
prästvigd 1984 för Linköpings stift av biskop Martin Lönnebo och har haft 
förmånen att få vara präst både i Vadstena Klosterkyrka och Linköpings 
domkyrka under många år. Kallelsen till präst väcktes på allvar efter en 
praktikperiod på Sjömansgården i Malmö när jag var tonåring – kallelsen – att få 
ge mitt liv i tjänst åt Kristus.  

Vägen fram till prästvigningen gick via olika platser. Jag levde i en franciskansk 
ekumenisk kommunitet i den helige Franciskus stad i Assisi under nästan ett år då 
den karismatiska väckelsen svepte över den katolska kyrkan. Jag fick under denna 
tid möjlighet att besöka Comunità di Bose och andra kommuniteter i norra 
Italien. Efter ett års teologiska studier i Lund blev jag anställd som assistent i 
Skandinaviska Sjömanskyrkan i Pireus, Grekland, där jag lärde känna den 
ortodoxa kyrkans tradition, ikonmåleri och klostertraditionen.  
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Tillbaka i Sverige var jag under en tid husfolk på S:t Davidsgården i Rättvik, 
vilket gav mig en fördjupad kärlek till pilgrims- och retreatrörelsen som jag ännu 
vårdar och omsätter i min egen församling. Alla dessa erfarenheter fick mig att 
upptäcka den andliga rikedom som finns i den världsvida Kyrkans olika 
traditioner - och den splittring vi fortfarande upplever i Kristi Kropp.  

Arbetet och bönen för kristnas enhet "för att världen ska tro" har lett till 
forskarstudier och deltagandet i ekumeniska dialoger, främst med de ortodoxa 
och österländska kyrkorna i Sverige.  

På senare tid har också frågor som handlar om ekoteologi och vårt ansvar för 
skapelsen givit avtryck, bl.a. i boken "Din är jorden" som jag skrev tillsammans 
med prästen Emma Thorén.  

Under mina år som domkyrkokaplan i Linköping hade jag möjlighet att både 
delta vid möten och symposier och leda söndagsgudstjänsten i Slottskapellet i Nya 
Slottet. Så ofta jag har tillfälle deltar jag i kommunitetens olika samlingar. När det 
inte går är jag förenad med er alla genom den dagliga bönen och den 
gemensamma visionen om ett tydligt vittnesbörd om Guds kärlek i en söndrad 
värld.  

"Vägen framåt går bakåt" brukar jag säga.  
Det vill säga att vi ofta hittar förnyelsens 
källor för våra kyrkor i den odelade Kyrkans 
rika tradition av andlighet, vittnesbörd och 
flöden av liv, "ad fontes" vid "källorna".  
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*** 
Ny preses för Johannesakademin 
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby bildades som ideell förening år 2008. 
När föreningen väl var bildad och gemenskapen fått struktur blev det naturligt att 
såväl tidskriften Pilgrim som Johannesakademin kom att förvaltas av EKiBS. 
Eftersom Samuel Rubenson varit Johannesakademins preses sedan start har vi 
som gemenskap ännu inte genomfört något val av preses för Johannesakademin. I 
dokumentet Organisation (tillägg till regeln) som antogs vid årsmötet 2018 beskrivs 
val av EKiBS preses och vicepreses enligt följande: 

En preses företräder kommuniteten och är sammankallande inom rådet. 
Preses utses av rådet och godkänns av kommuniteten genom omröstning. 
Preses väljs för fem år, därefter kan uppdraget förnyas eller ny preses 
väljas. Preses adjungeras till EKiBS styrelse och Johannesakademins 
referensgrupp. 

En vice preses väljs på samma vis som preses. Vice preses biträder preses 
och kan vid behov ersätta preses. Vicepreses ingår i rådet och är 
adjungerad till styrelsen och Johannesakademins referensgrupp. I 
normalfallet närvarar antingen preses eller vicepreses vid EKiBS 
styrelsemöten. 

Däremot berörs inte frågan hur val av preses till Johannesakademin görs och är 
därför något vi behöver ta med oss i arbetet med att se över våra grunddokument. 

Rådet och styrelsen gör nu tolkningen att det valet bör ske enligt samma modell 
som valet av preses och vice preses för kommuniteten. Det innebär att 
kommunitetsrådet utser preses för godkännande av kommuniteten genom 
omröstning i årsmötet.  

Under den gångna våren har Samuel Rubenson aviserat till rådet, styrelsen och 
Johannesakademins referensgrupp att han upplever att tiden är mogen får någon 
annan att ta över uppgiften som preses för Johannesakademin. Vi kommer få 
tillfälle att rikta kommunitetens stora tack till Samuel framöver.   

Efter samtal och bön under vårens gång har kommunitetsrådet vid rådsmötet den 
9 juni beslutat att utse Patrik Hagman till ny preses för Johannesakademin.  
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Patrik Hagman 
Patrik Hagman är docent i politisk teologi vid Åbo Akademi i Finland, och 
författare till ett antal böcker, de flesta med fokus på vad det är att vara kyrka i 
dagens värld. Han är gift med Emma Audas och de bor numera i Vadstena. 

Patrik kommenterar utnämningen så här: 

Jag hör till dem som har formats av Ekumeniska Kommunitetens 
spiritualitet sen mina sena tonår, först genom att läsa Pilgrim och böcker 
av tidskriftens skribenter, senare genom att besöka Bjärka-Säby så ofta 
tillfälle getts. Denna spiritualitet har varit utgångspunkten både för mitt 
akademiska arbete och mitt skrivande. Jag är född och uppvuxen i 
Finland, men sedan ett år tillbaka bor jag i Vadstena och ett av motiven 
bakom vår flytt var att vi skulle kunna bära ett mer handfast ansvar inom 
kommuniteten. Så även om det är helt omöjligt att fylla Samuel 
Rubensons skor, känns det fint att gå in i rollen som preses för 
Johannesakademin. Jag hoppas kunna bidra till att Johannesakademin är 
ett sammanhang där allt fler får komma i kontakt med källorna till 
kommunitetens spiritualitet och hitta nya vägar för andlig fördjupning 
och teologisk bildning i de nordiska länderna. 

Vi är som kommunitetsråd mycket 
tacksamma över att Patrik med sin 
gedigna förankring inom såväl den 
akademiska världen  
som i kyrkans liv och Ekumeniska 
Kommuniteten i Bjärka-Säbys 
spiritualitet ställt sig till förfogande 
att gå in i uppgiften som preses.  
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*** 

Högtidlig löftesavläggelse och löftesbekräftelse 
I samband med söndagens festmässa, den 31 juli kl 8.00 i Vårdnäs kyrka, under 
Generalkapitlet kommer vi välkomna nya medlemmar som avlägger sina 
högtidliga löften. Vi kommer då också presentera och be för dem som under 
pandemin avlagt sina löften. I vanlig ordning får samtliga medlemmar också 
bekräfta sina löften. De medlemmar som är förhindrade att närvara bekräftar sitt 
löfte skriftligen till den regionala kontaktperson som finns närmast bostadsorten. 
Kontaktuppgifterna är angivna här nedan. Använd 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………………………………………………… 

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 
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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 
	  
	 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  
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	 STOCKHOLM 
	 Dag König 
	 dag@konig.nu 

	 MELLANSVERIGE 
	 Björn Hedman 
	 bjorn@hedmans.one 

	 NORD 
	 Jan Öhlund 
	 jan.ohlund@gmail.com 

Med denna årsberättelse vill kommunitetsrådet tacka för förtroendet att få 
betjäna vår gemenskap i en utmanande men på samma gång hoppfull tid.  

Vi ser fram mot att äntligen få mötas igen vid Generalkapitlet och önskar alla en 
rik sommartid fram tills dess. 

För kommunitetrådet 

Guds frid 
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