
MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

  

1 augusti 2020 

Om den svåra men ack så viktiga konsten att be om hjälp 

Kära systrar och bröder! 

I det här brevet finner ni uppdaterad information inför de stundande 
festmässorna och årsmötet. Men först några rader från preses i sommartid. 

***  

Två poddar jag regelbundet lyssnar till med stor behållning är USA-podden i P1 
och Cykelwebbenpodden. De har inte mycket gemensamt men i båda fallen 
avslutas avsnitten med att de medverkande får svara på frågan: Vad har du inte 
kunnat släppa?  
  
I det mellanrum som sommaren och semestern innebär märker jag – inte minst i 
samtal runt middagsbord och under promenader – att vissa samtalsämnen 
återkommer. I olika sällskap har vi kommit in på en ensamhetsundersökning som 
konsultbolaget WSP (tidigare Williams Sale Partnership) genomfört. Företaget 
har som ambition att på områden såsom byggnation, infrastruktur och social 
hållbarhet ”framtidssäkra världen”. Genom insamlade data och analyser vill man 
få en tydligare bild av hur det egentligen förhåller sig med svenskens ensamhet. 
Några av slutsatserna från undersökningen är:      

59 procent känner sig ensamma ofta eller ibland 
30 procent av dessa upplever att det är ett problem 
10 procent uppger att de inte har en enda nära vän 
63 procent har aldrig lånat något av en granne 
16 procent kan inte namnet på en enda granne 
24 procent skulle vilja ha fler vänner 
Källa: WSP 
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Vi skulle förstås kunna uppehålla oss länge vid vart och ett av resultaten – ur 
EKiBS perspektiv vore det också intressant att se om resultaten är desamma i de 
olika länder våra medlemmar bor i – men det jag haft särskilt svårt att släppa är 
att hela 63 procent aldrig lånat något av en granne. Jag tänker vidare att det torde 
vara en indikation på hur sällan man överhuvudtaget ber någon om hjälp.  

Under försommaren har vi genomfört en flytt och bor numera intill stationshuset 
i Bjärka-Säby. Efter 10 år i en 60-talsvilla, med för mycket förvaringsutrymmen 
för vårt eget bästa, insåg vi tidigt under coronapandemin att den hjälp vi varit så 
bortskämda med att få från våra pigga 70+-föräldrar nu inte var möjlig. Skaran 
som hade möjlighet att hjälpa oss med flyttbestyren krympte…och växte. När 
våra närmaste inte hade möjlighet att hjälpa oss behövde vi vidga cirkeln och 
tillfråga andra. En insikt vi vunnit genom denna erfarenhet är att be någon om 
hjälp, oftast i verklig mening, är en vinst för alla inblandade. De flesta av oss tycks 
uppskatta när vi kan bidra till att livet blir bättre för någon annan. På samma 
gång ökar samhörigheten och hemmet vidgas. 

När jag går till Bibeln med frågan om den har något att säga oss om den så svåra 
konsten att ta emot hjälp märker jag snart att den är fylld av exempel och 
uppmuntran att ”bära varandras bördor”. 

Jesus själv verkar inte dra sig för att ta emot andras stöd. Vi finner honom vid 
många middagsbord men aldrig vid sitt eget. Efter en lång dags vandring får 
lärjungarna gå och köpa mat samtidigt som han ber en samarisk kvinna om 
brunnsvatten. En liten pojkes fem bröd och två fiskar blev efter att Jesus tackat 
Gud för gåvorna till mat och välsignelse för tusenden.  

Något som vi fått lära oss under pandemin, om än ofrivilligt, som kan berika våra 
liv också framgent är att oftare erbjuda vår hjälp och att be om hjälp. Det senare 
är för många av oss svårare än att erbjuda vår hjälp. Just därför är det snarare ett 
tecken på styrka än svaghet att faktiskt göra det. Det kan till och med visa sig att 
vi gör någon annan en tjänst när vi ber om en tjänst… 

…och vad det beträffar vår flytt skall jag aldrig glömma synen när ett 40-tal 
vänner ur den gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby tog emot vårt 
flyttlass och önskade oss välkomna hem. 

*** 
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Kommunitetsrådet 
I de årsmöteshandlingar som nyligen skickats ut ser vi resultatet av 
valberedningens gedigna arbete med att föreslå medlemmar till olika funktioner 
inom EKiBS organisation. Valet av rådsmedlemmar följer delvis en annan logik 
än genom valberedningens arbete. Tillägget till Regeln uttrycker det med följande 
ord:  

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby (EKiBS) består av personer som 
avgett löftet enligt ovan. Kommuniteten leds av ett kommunitetsråd som 
väljs inom kommuniteten. Kommunitetsrådet består av minst 5 men inte 
mer än 12 personer. Val sker genom förslag och omröstning i 
kommuniteten, där varje medlem har rätt att rösta. Mandatperioden i rådet 
är tre år, därefter kan omval ske eller nyval ske. 

Att finna lämpliga medlemmar till rådet handlar för oss som gemenskap om att 
igenkänna personer med en pastoral gåva som röner ett stort förtroende i 
Kommuniteten.   

Stig Petrone har sedan tidigare meddelat att han tycker att det är dags att lämna 
över uppgiften till någon annan. Sedan årsmöteshandlingarna skickades ut har 
även Tomas Segerberg meddelat att han avböjer omval. Kommunitetsrådet 
består då av 10 medlemmar. Rådet föreslår kommuniteten att under detta så 
annorlunda år göra så små förändringar som möjligt och därmed avvakta med att 
föreslå kommuniteten nya rådsmedlemmar tills vi har möjlighet att åter mötas 
som samlad gemenskap.  

Redan nu uppmuntrar vi er att be och fundera över lämpliga kandidater till rådet 
och meddela någon av de nuvarande rådsmedlemmarna era förslag. Självklart är 
valberedningen också en viktig samtalspart i valet av rådsmedlemmar.    

Högtidlig löftesavläggelse och löftesbekräftelse 
Vid det här laget har det förhoppningsvis inte undgått någon att årets festmässor 
firas på en rad olika platser runt om i Norden. Så här i sommartid kan hända att 
man är på resande fot och föredrar deltagande i en mässa på annan ort än i den 
region man tillhör. Ta då kontakt med den ansvarige för den mässa du önskar 
närvara i och se om det finns plats. Du ser de olika platserna och kontaktuppgifter 
till ansvariga under separat rubrik i slutet av brevet.   

Vid festmässorna finns möjlighet att bekräfta löftet till Ekumeniska 
Kommuniteten i Bjärka-Säby.   
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De medlemmar som inte har möjlighet att deltaga i en mässa bekräftar löftet 
skriftligen till kontaktpersonen i den region man tillhör med 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 

DANMARK 
	 Simon Fuhrmann 
	 mail@simonfuhrmann.dk  
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FINLAND 
	 ÅLAND 
	 Stig Petrone 
	 stigpetrone@aland.net 

	 ÅBO 
	 Emma Audas 
	 eaudas@abo.fi 

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 
	  
	 SMÅLAND 
	 Maja Karin Lindahl 
	 maja_ekstrom@hotmail.com 

	 ÖST 
	 Torbjörn Alesand 
	 tobbe.alesand@gmail.com 
	  
	 UPPSALA 
	 Lena Öberg 
	 46lenaoberg@gmail.com  

	 STOCKHOLM 
	 Dag König 
	 dag@konig.nu 
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	 MITT 
	 Björn Hedman 
	 bjorn@hedmans.one 

	 NORD 
	 Jan Öhlund 
	 jan.ohlund@gmail.com  

Regionala festmässor och årsmöte 2020 
NORGE 
Lördag 8 augusti 10.00  
Årsmöte och festmässa 
Baerum frikyrka  
Anmälan och information: wgrosas@gmail.com 

DANMARK 
Lördag 8 augusti 10.00 
Årsmöte och festmässa 
Præstegården i Levring, Bygaden 61, 8620 Kjellerup 
Anmälan och information: mail@simonfuhrmann.dk  
21927584 

FINLAND 
Söndag 9 augusti 17.00 
Festmässa 
Skarpskyttekapellet i Åbo domkyrka 

Efter mässan samlas kommunitetens medlemmar hemma hos Emma Audas och 
Patrik Hagman på Brahegatan 9 i Åbo.  
Anmälan och information: emma.audas@abo.fi 

SVERIGE 
Eksjö 
Lördag 8 aug 9.00 (dropinfika) 
Årsmöte och festmässa 
Kyrkbacksgården 
Anmälan och information: maja_ekstrom@hotmail.com 
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Bålsta 
Lördag 8 augusti 9.45 
Årsmöte och festmässa 
Magdalenakyrkan i Bålsta  
Anmälan och information: dag@konig.nu 
  
Skellefteå 
Lördag 8 augusti 9.30  
Årsmöte och festmässa 
Stiftsgården, Skellefteå 
Anmälan och information: jan.ohlund@gmail.com 
    
Göteborg  
8 augusti 9.45  
Årsmöte 
S:t Jakobs kyrka (Parkgatan 4) 

9 augusti 9.00 
Festmässa  
Johanneskyrkan Lindome (utomhus). 
Anmälan och information maria.f.norrhall@gmail.com  

Kållandsö  
Lördag 9 augusti 
9:00 Kapitelsamling (digital) Eke kapell 
10:00 Årsmöte Eke kapell 
Lunch, kaffe, samtal på Antoniosgården 
16:00 Festmässa på Antoniosgården 
Anmälan och information: info@antoniosgarden.se 

Höör 
Söndag 9 augusti 11.00  
Festmässa 
Frihetetens kapell Stiftsgården Åkersberg 
Efter mässan finns möjlighet till gemensam förbeställd lunch i stiftsgårdens 
restaurang till självkostnadspris.   

Anmälan och information: elisabeth.rubenson@gmail.com 
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Bjärka-Säby 
Lördag 8 aug  
10.00 	 Årsmöte i Cupolen, Linköping som följs antingen på plats eller 
digitalt. 
	 Lunch i Cupolen efter årsmötet 
16.00 	 Festmässa med medlemmar och noviser i slottsparken Bjärka-Säby 
18.00	 Middag i slottsannexet 
21.00 	 Completorium Slottskapellet 

Söndag 9 augusti 
9.00 Mässa i slottsparken med den gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby 
10.30 Kyrkfrukost för mässfirare och övernattande på Nya Slottet 
Anmälan och information: anmalan@ekibs.se  
  

*** 

Även om vi gärna hade mötts som samlad gemenskap på Nya Slottet i Bjärka-
Säby den kommande helgen är jag tacksam över att vi på kort tid funnit 
framkomliga vägar att mötas regionalt. Jag är övertygad om att vi genom detta 
fördjupar de regionala gemenskaperna och de samarbeten vi funnit på varje 
plats.  

Väl mött vid det digitala årsmötet! 

Under fredagen den 7 augusti spelar jag och Liselotte in en kapitelhälsning som 
man kan se i efterhand via länk från fredag kväll.    

Rådet kommer också att spela in en hälsning på liknande vis och alla ni som skall 
välkomnas som medlemmar under festmässorna inbjuds till en novissamling via 
zoom i ett separat mailutskick.  

Under lördagen den 8 augusti publicerar jag den predikan som jag kommer att 
hålla i festmässan i slottsparken i Bjärka-Säby. 

Guds frid 
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