1 augusti 2022

Eftervärme
Det är kväll den 1 augusti. I går avslutades Generalkapitlet och efter några
ytterligare insatser i anslutning till dagarna på Nya Slottet summerar jag nu
intrycken.
Vi var omkring 150 deltagare som ck erfara det förunderliga i att kunna mötas
igen. Glädjande nog var det ovanligt många barn i olika åldrar som deltog och
fann varandra i gemenskapen.
Under söndagens festmässa avlade 12 personer sina löften och välkomnades som
medlemmar i kommuniteten. Vi ck också lägga händerna på och be för Magnus
Hurtig som nyvald ordförande och Patrik Hagman som ny preses för
Johannesakademin. (Avtackning av Samuel Rubenson kommer att ske vid senare
tillfälle så Samuel var förhindrad att närvara under årets kapitel.)
Dagen innan generalkapitlets inledning ck kommunitetens första visitator ur
frikyrklig tradition, Sten-Gunnar Hedin, bryta upp från jordelivet. En tacksägelse
hölls under söndagens mässa.
Ett nytt mycket uppskattat inslag i Generalkapitlet var en konstuställning där vi
ck ta del av de kreativa gåvor som är så framträdande bland era av
kommunitetens medlemmar. Jag hoppas att många upplevde inspiration att
medverka på likande vis kommande år.
Ett huvudärende under kapitelsamlingen gällde det inriktningsbeslut vi som
gemenskap antog vid förra årsmötet; att söka gestalta ett nav för kommuniteten i
eller i närheten av Bjärka-Säby.
I år tog jag utgångspunkt för det fortsatta samtalet i några punkter som till stora
delar är inspirerade av organisationsanalytikern Robert Dilts.
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Hur ser vi som samlad gemenskap på kommunitetens fortsatta väg i fråga om:
Högre syfte
Identitet
Värderingar & föreställningar
Kunskap och färdigheter
Beteende
Omgivning
Ju mer samtalen förs kring de övre områdena i uppställningen, desto mer
kommer falla plats i det konkreta längre ned.
Om vi får klarhet över kommunitetens identitet och vad det är som format oss,
kan vi bättre förstå omgivningen i fråga om platsens betydelse.
Efter många och långa samtal inom kommuniteten och idogt arbete i rådet och
styrelsen är min personliga övertygelse idag än större att vi är hjälpta av en plats
som kan utgöra ett hem för kommuniteten. En plats där man kan vistas under
kortare eller längre tid som präglas av kommunitetens spiritualitet. Av bön,
arbete och studier.
Vi talade om hur våra medlemmar som uppnått pensionsåldern kan visa sig vara
nyckelpersoner och själva få stor glädje av en plats där man både kan ta emot och
vara med att bygga upp en plats och gemenskap. Ett fördjupat liv i lärjungaskap
kan ges nya möjligheter efter yrkesliv förpliktelser. Kommuniteten kan samtidigt
få möjlighet att kultivera en mylla som utgör god jordmån för yngre människor
som söker sin kallelse och väg i kyrkans liv.
Jag berättade att rådet och styrelsen under försommaren ställt en konkret fråga
till familjen Ekman om en speci k fastighet i Bjärka-Säby där det, som vi ser det,
nns goda möjligheter till en nybyggnation. Vi väntar med spänning på en
återkoppling från familjen Ekman.
Jag räknar med att kunna dela med mig av utvecklingen i den här frågan i
samband med digitala medlemsmöten under året fram till nästa Generalkapitel.
Jag blev överväldigad av gensvaret från kapitelsamlingen och upplever att en
vision nu på allvar börjar ta form som pekar på en möjlig väg vidare för oss som
kommunitet.
***
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Till minne,
Sten-Gunnar Hedin
Av Peter Halldorf
En gränspasserare av Guds nåde har lämnat oss. Och efterlämnat ett arv lika
uppfordrande som inspirerande.
När pingströrelsens ledare, pastor Sten-Gunnar Hedin, tillika föreståndare för
dess ledande församling, 2003 bildade radarpar med den katolske biskopen
Anders Arborelius, skrevs ett nytt kapitel i modern svensk kyrkohistoria. I en serie
uppmärksammade artiklar i Svenska Dagbladet publicerade de två sitt
gemensamma ”Jesusmanifest”. Ett teologiskt vågspel som ck en fortsättning inte
bara i den första of ciella dialogen i Sverige mellan pingströrelsen och den
katolska kyrkan, men också i en serie av böcker om trons grunder där de två
kyrkoledarna bildade pakt.
Den vänskapens ekumenik som Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius har
fortsatt att vittna om sedan dess har varit ett tecken på den enda framkomliga
vägen mot den enhet som enligt Jesus är trons viktigaste krav. Bägge har
framhållit: Vi måste börja leva tillsammans i trons enda och innersta väsen innan
vi kan enas om innehållet. Det har väckt förhoppningar bland alla som bär på en
längtan efter en fördjupad kristen enhet, om än det inte applåderats vid
gränsposteringarna.
Sten-Gunnar Hedin berättade ofta om hur egna fördomar och förutfattade
meningar smulats sönder i mötet med såväl katoliker som orientaliska kristna.
Hans ekumeniska mod överraskade. Hur kom det sig att denne pingstpastor,
tryggt rotad i den traditionella svenska pentekostalismen, så självklart sökte förena
det bästa i skilda andliga och intellektuella världar?
Kanske var det just hans djupa rötter i den tradition som fött honom, tillsammans
med en stor portion ny kenhet, som var hemligheten till att han var så
förbehållslöst fri från misstänksamhet i mötet med det annorlunda. Alltid mindre
upptagen av vad han själv hade att bidra med, betydligt mer av vad han kunde
lära av andra. Oavbrutet ställde han sig frågan: ”Vilka gåvor vill den helige Ande
ge mig genom mina bröder och systrar i de andra kyrkorna?”
När Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby bildades 2008 och vi sökte två
visitatorer, en från frikyrklig och en från episkopal tradition, föll det sig naturligt
att tillfråga Sten-Gunnar Hedin. Han accepterade inte bara uppdraget, men gav
generöst av sin tid och sina erfarenheter. När den nybildade kommuniteten sökte
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sin väg var han ett oumbärligt stöd och en klok samtalspartner tillsammans med
vår andre visitator, biskop Biörn Fjärstedt. Till vårt Generalkapitel 2014 bjöd
Sten-Gunnar med sin vän, den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas,
genom vilken vi ck bekanta oss med arvet från den syriska kyrkan och dess
öden i vårt land.
När identitetspolitik och kon ikter river upp sår i vårt samhälle, även i det
kyrkliga landskapet, behövs människor tillräckligt trygga för att orka lyssna till
den avvikande andre. Med sin uppväxt i den ångermanländska urskogen och sitt
starka sociala engagemang gjorde sig Sten-Gunnar Hedin känd som en samtalets
man. Förmågan att se hur det som skiljer oss åt ibland kan bli en nyckel till
enheten har varit hans speciella nådegåva.
I det ekumeniska landskapet gestaltade Sten-Gunnar Hedin en hållning värd att
ta till förebild: den i evangeliets centrum rotade och i sökandet reservationslöst
öppna.
Evig åminnelse!
***

Retreater vårterminen 2023
Inför en ny termin är det en god sak att planera den årliga retreaten som är del av
det löfte vi avlägger i Ekumeniska Kommuniteten.
Sedan tidigare nns det möjlighet att anmäla sig till höstens retreater på
kommunitetens hemsida. Till er som är mottagare och läsare av månadsbrevet
vill vi nu presentera vilka retreater som planerats att äga rum den första delen av
2023.
Anmälan öppnar via hemsidan i samband med att nästa nummer av Pilgrim når
prenumeranterna den 15 september. Vi har inga möjligheter att ta emot
föranmälningar.
Februari
2-5

Nya Slottet Bjärka-Säby
Måla in ditt liv i korset
Retreat med målning av Iotakors
Stig Petrone
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6-10

Nya Slottet Bjärka-Säby
Retreat med personlig vägledning

9-12

Storretreat på Vårdnäs stiftsgård
Längre in i bönens land
Peter Halldorf, Liselotte J Andersson, Jonas Eveborn

22-26

Nya Slottet Bjärka-Säby
Retreat vid fastans början
Britta Hermansson, Fredrik Lignell

Mars
23-26

April
18-24

Nya Slottet Bjärka-Säby
Dag talar till dag, natt undervisar natt - att urskilja
Guds röst i vardagen

Monastero di Bose, Italien
Ordet blev människa
Jonas Eveborn tillsammans med bröder och systrar
från Bose

24-28

Nya Slottet Bjärka-Säby
Retreat med personlig vägledning

20-23

Nya Slottet Bjärka-Säby
Retreat Eklandskapet
Stefan Edman

Utöver dessa planeras en retreat med biskop Thomas från Egypten, digitala
retreatdagar samt retreater på andra gårdar än Nya Slottet Bjärka-Säby. Vi
återkommer med datum och platser i kommande månadsbrev.
Guds frid
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