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Med vänliga hälsningar… 

Kära systrar och bröder! 
Så har vi varit med om något så annorlunda som ett generalkapitel i exil. Det var 
en märklig känsla för oss som hade möjlighet att mötas på plats i Bjärka-Säby. 
Vart var alla kända ansikten? Stillheten i det välfyllda kapellet. Den samlade 
atmosfären vid bibelstudierna. Sorlet i matsalen. De lediga samtalen på en bänk i 
slottsparken. Barnens lekar på gräsmattan. Musiken. Årsmötet. 
Kapitelsamlingarna. Festmässan. Löftesavläggelse och välkomnandet av nya 
medlemmar…ja allt det goda vi har erfarit när vi mötts till generalkapitel genom 
åren. Nu får vi fortsätta att vänta men också vara tacksamma över allt det som 
blev annorlunda, men gott och viktigt, vid våra olika regionala och digitala 
möten.  

Det här brevet ger ingen heltäckande beskrivning men skildrar något av det som 
ägde rum under årsmötes och festmässohelgen detta pandemins år 2020.  

Texterna och bilderna är hälsningar till oss från de olika regionala grupperna.  

Vi börjar på plats i Bjärka-Säby där festmässan firades lördag eftermiddag efter 
årsmötet. Mässan följdes av en fest som fortsatte långt in på kvällen i 
eldkorgarnas sken nere vid badplatsen. I festmässan avlade följande personer 
löften till Ekumeniska Kommuniteten: 

Anna-Sophie Aamand, Joel Halldorf, Lydia Halldorf, Andreas Runeson, Rickard 
Borgenback, Helena Borgenback Johannes Pennström och Lena Petersson 
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Eksjö 
Region Småland möttes upp i Eksjö där flera medlemmar, noviser och vänner till 
kommuniteten hör hemma och där middagsbön beds varje fredag.  
Eksjö församling öppnade sina lokaler för oss och hjälpte till med tekniken. 
Prästen Hanna Alenius, vän till kommuniteten, ledde festmässan, där två nya 
medlemmar välkomnades. Vi hade en fin dag med god gemenskap och 
gemensam kraftansträngning. Det är roligt att många bidrar! Efter årsmötet bad 
vi middagsbön och hann sitta en stund och samtala om vår region och våra 
förhoppningar och längtan för vår kommunitet, såsom att fira ökenmässa 
tillsammans och mötas för tillfällen till fördjupning.  
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Kenny Widén leder löftesavläggelsen i Eksjö kyrka då  
Magnus Eriksson och Karl Oskar Fredriksson träder in i Kommuniteten.  

Göteborg 
I Västsverige följde de flesta årsmötet via Zoom, men tidigt på söndagsmorgonen 
samlades vi för att fira vår högtidsgudstjänst. Det var en ljuvlig sommarmorgon 
och vår kyrka den här dagen var en liten skogslänta som vi fått låna av 
Johanneskyrkan i Lindome. Församlingen har nyligen gjort en pilgrimsstig mellan 
kyrkan och den lilla gläntan och det var lite som om platsen på ett särskilt sätt var 
förberedd för oss.  

Vi var drygt 20 personer (och två hundar) som möttes. Vår vice föreståndare 
Liselotte J Andersson predikade medan Maria Fässberg Norrhall ledde liturgin. 

Ibland finns det i det enkla en särskild skönhet, helighet och närvaro och även om 
detta blev något annat än vår vanliga högtidsgudstjänst så fanns här ändå en 
tydlig känsla av högtid. För många av deltagarna var det dessutom första gången 
på länge som man hade möjlighet att fira en eukaristisk gudstjänst.  

Självklart hoppas vi att vi kan mötas på Bjärka Säby nästa år, men det var en 
särskild nåd det här året att det trots allt blev möjligt att få mötas så här i ett 
mindre sammanhang. 
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EKiBS vice föreståndare Liselotte J Andersson tillsammans med de nya 
medlemmarna Joakim Hagerius, Kyri Sjöman, Charles Nordblom, Göran Rask, 
Andreas Widell och celebrant Maria Fässberg Norrhall	 

Höör 
I Höör var vi 19 personer som möttes till mässa i Frihetens kapell på Stiftsgården 
Åkersberg söndagen den 9 augusti. Vi var några "gamla" medlemmar i 
kommuniteten, två nya som avlade sina löften - Tobias Pettersson från 
Helsingborg och Lotta Fång från Lund - och några vänner. Nästan alla stannade 
för en gemensam lunch där vi ytterligare kunde dela gemenskapen.  

Något som var extra fint, förutom att få ta emot de nya medlemmarna, var att 
alla som ville vara delaktiga i mässan på olika sätt kunde få vara det. Samuel 
Rubenson predikade, och celebrerade mässan tillsammans med Karen Magnin 
Georgiadou och Gustaf  Björkman. De två senare stod för 
löftesavläggelsen respektive löftesförnyelsen.  

Nästa steg för oss som regional grupp är att utforska längtan efter och 
möjligheterna till att fira Ökenmässan någonstans i Skåne.  
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Vi fortsätter att be Completorium i Höörs kyrka på söndagskvällar kl. 20.00. 

Skellefteå 
En skön sommardag, mitt i denna märkliga coronatid med distanserad närvaro, 
fick vi mötas till årsmöte och festmässa på stiftgården i Skellefteå. Den inledande 
texten i sången "De kommer från öst och väst, de kommer från syd och nord” gjorde sig 
påmind då vi trots långa avstånd (längsta sträckan 32 mil) samlades för att 
tillsammans dela vår gemensamma pilgrimsvandring.
 
I en vacker och stillsam miljö, som stiftsgården erbjuder, kunde vi sitta ned och ha 
goda och livfulla samtal mellan samlingarna. Paulus uppmaning "när ni samlas 
har var och en något att bidra med" (1 Kor 14:26) praktiserades då alla 
närvarande, såväl medlemmar, novis och vän medverkade i de olika liturgiska 
momenten i mässan. Det blev ett starkt vittnesbörd om att vi verkligen är 
”lemmar i en och samma kropp.” I samband med festmässan välkomnades 
Ekumeniska kommunitetens allra nordligaste medlem då Tomas Åberg från 
Hakkas avlade sina högtidliga löften.   

Åbo 
På finska fastlandet höll vi den gemensamma träffen på söndagen. De av oss som 
hade möjlighet var med på årsmötet och såg på hälsningarna under lördagen. 

På söndagen bakade några av oss bröd enligt Kommunitetens brödliturgi och 
tidig kväll höll vi mässan i ett kapell i Åbo Domkyrka. Vid mässan förnyade två 
medlemmar sina löften och Juhani Holma upptogs genom den högtidliga 
löftesavläggelsen som medlem i Ekumeniska Kommuniteten. Vid mässan 
medverkade några frivilliga som inte är medlemmar i kommuniteten men som 
besökt Bjärka-Säby och firat mässan där. De var väldigt glada över att få vara 
med i olika uppgifter! 

Mässan var öppen för allmänheten, men hade inte annonserats på så många 
platser. Vi var ett 10-tal som firade tillsammans. De som besökte 
mässan uppskattade den verkligen och några berättade att de genast skulle gå 
hem och titta på hemsidan och försöka hitta tillfälle att besöka Nya Slottet. 

Vi tre medlemmar åt sedan middag tillsammans hemma hos Emma Audas och 
Patrik Hagman och talade om kommuniteten och om hur 
vår finländska gemenskap kan se ut framöver. Vi hoppas på att bli fler med tiden. 
I det här skedet valde vi att särskilt komma ihåg varandra under förbönen i 
lördagens vesper då vi ber för hela kommuniteten. 
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Bålsta  
I Bålsta sammanstrålade tre regioner, Uppsala, Stockholm och region Mitt för att 
vara med på årsmötet och fira festmässan. Vi blev inbjudna att vara i 
Magdalenakyrkan, som både har ett rymligt kyrktorg och en mycket vacker 
gudstjänstlokal. 

Vi var 13 personer som slöt upp under dagen. Genom att vi var en mindre grupp, 
lärde vi känna varandra lite bättre, vilket vi uppskattade mycket. Det blev så 
lyckat att vi funderar på om vi kan göra detta igen någon gång i framtiden.Vi 
hade glädjen att välkomna tre nya medlemmar in i vår gemenskap under 
gudsjänsten: Carina Holm, Andreas Holm och Ulf  Ekström. Lena Öberg ledde 
löftesavläggelsen. 

Baerum 
De norske medlemmene av EKiBS er spredt godt rundt om i vårt fjellrike land. 
Det er langt fra Oslo i øst til Bergen i vest og Kristiansand i sør. De fleste av oss 
treffer medlemmene fra andre deler av landet kun på Bjärka-Säby, ikke i Norge.  
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Det var derfor noe helt nytt når vi i år på grunn av pandemien møttes fra alle de 
regionale gruppene for å bekrefte vår løfter, feire gudstjeneste og samtale om livet 
med Regelen. Dagen var strukturert etter mønster fra Slottet: Etter årsmøtet vad 
vi vår middagsbønn og delte et måltid. Så holdt Ola Døhl en bibeltime før vi med 
utgangspunkt i et av Regelens kapittel samtale om våre felles vandring med 
Kristus.  

Høydepunktet var selvfølgelig festmessen på kvelden med løftesbekreftelse, der vi 
tross vår frohindring fra å møtes på vårt elskede Bjärka-Säby, minnet hverandre 
på at vi slett ikke lever isolert på hvert vårt sted med regelen. Påminnelsen om 
styrken i fellesskapet var like kraftfull. 
Etter messen var det grillfest og sosialt samvær inn i en uvanlig vakker 
sommerkveld i Oslo.  
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Etter samlingen har vi reflektert over om dette kanskje var påskuddet vi i Norge 
trengte for å sette i gang med "norske" kapittelsamlinger årlig. Det var i hvert fall 
påtagelig hvor mange som gav uttrykk for at dagen med sine enkle ingredienser 
gav mersmak.  

Kållandsö 
På Antoniosgården möttes medlemmar från ett stort upptagningsområde som 
spänner från Karlstad i norr till Ulricehamn i söder. Det digitala årsmötet var 
förlagt till det närliggande Eke kapell medan festmässan firades på 
Antoniosgården.    

*** 

Invigning av mässhake och stolor 
I samband med söndagens mässa under kapitelhelgen invigdes i ny mässhake och 
stolor som vävts av kommunitetsmedlemmen Gunilla Persson. 

Vi vill rikta vårt gemensamma stora och varma tack till Gunilla för det gedigna 
arbete hon lagt ned som en gåva till kommuniteten. I bönen vid välsignelsen av 
mässhaken bad vi bland annat med orden: 

“Välsigna dem som i vördnad för dig och din heliga kyrka har tillverkat 
denna mässhake. Låt din nåd bistå dem som skall bruka den, så att de 
kan stå rena, heliga och obefläckade i din närvaro och fira de heliga 
mysterierna på ett sätt som behagar dig och väcker lovprisning bland 
dina trogna…” 
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Gunilla Persson som har vävt EKiBS liturgiska textilier. Här tillsammans med 
Jonas Eveborn och diakon Helena Borgenback. 

Vägen invigd på Antoniosgården 
Det var en glädjens dag, när den nya vägen in till Antoniosgården äntligen kunde 
invigas under högtidliga former av biskop Åke Bonnier den 22 augusti 2020. 
Representanter från Skara stift, lokala församlingar och Ekumeniska 
Kommuniteten möttes utomhus för att inviga, vandra, fira mässa och dela 
gemenskap. Biskop Åke betonade enhetens stora betydelse i sin predikan och 
kommunitetens preses Jonas Eveborn höll föredrag om att söka ett odelat hjärta. 
Fler bilder bilder från invigningen kan ses under AKTUELLT på ekibs.se. Där 
kan man också läsa biskop Åkes predikan från invigningsmässan.   

http://ekibs.se
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Retreat på Lia gård i Norge 
På grund av rådande reserestriktioner kommer Jonas Eveborn inte kunna leda 
retreaten på Lia gård den 12-15 oktober. Retreaten kommer istället att ledas av 
Ellen Merethe Wilkens Finnseth och William Skolt Grosås.  
Retreaten har därmed också fått en ny rubrik: Bønnen - stemmer fra kirkens historie  
Den här retreaten kan – utöver er som redan anmält er – vara ett mycket gott 
alternativ för norrmän som hade planerat att deltaga i en retreat i Bjärka-Säby 
under hösten men som är förhindrade att korsa gränsen till Sverige. Anmälan 
sker via EKiBS på adressen anmala@ekibs.se. 

mailto:anmala@ekibs.se
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Autogiro och plusgiro 
Vi har nu glädjen att meddela att Kommuniteten har fått ett autogiro som kan 
användas för dem som vill betala sin prenumerationsavgift på Pilgrim och för 
dem som vill ge sin gåva till Kommuniteten på ett smidigt sätt. 

Om du är Pilgrimsprenumerant och i fortsättningen önskar betala via autogiro i 
kan du enkelt registrera dig via Pilgrims hemsida: tidskriftenpilgrim.se. Klicka på 
länken ”Registrera dig för Autogiro” i den högra menyraden och fyll i formuläret. 
Vill du skänka en återkommande gåva till Kommuniteten kan du registrera dig 
för autogiro genom att använda dig av följande länk: 
ekumeniskakommuniteten.se/autogiro. 

Den som föredrar att ge en gåva på annat vis än genom autogiro finns de tidigare 
betalsätten kvar:  

Plusgiro: 53 08 38-2  
Swish: 123 122 31 97. 

Däremot har vår bank har uppmanat oss att inte använda det konto som vi 
tidigare gick ut med för månadsgåvor, eftersom det är ett sparkonto. Vi ber er 
därför att ge er gåva till detta kontonummer istället: 1514 43 14082. 

*** 

Vi avslutar det här brevet med delar av den avslutande hälsningen som visitator 
biskop Esbjörn Hagberg gav under rådets digitala medverkan i Generalkapitlet: 

Att vara tillhörig en kommunitet är att påtagligt gestalta samhörigheten i 
Kristi kropp. En gemenskap där vi hålls samman av Kristus själv. Så är vi 
fastän många en enda kropp ty alla har vi del av ett och samma bröd – 
nämligen han som själv är livets bröd.  

Det är i den här gemenskapen som vi delar ödet att vara människa. En 
syndare som bärs i tron av att vara en förlåten syndare. En sårad 
människa som bärs i hoppet om helande när vi får ta emot varandra i all 
vår svaghet. Och en människa som i missmodets tider har ett namn för 
sitt hopp – nämligen namnet Jesus Kristus. Och en människa som vet att 
i allt så är vi beroende av Guds gränslösa nåd.  

När vi inte heller i den Ekumeniska Kommuniteten kan mötas på samma 
sätt som vi brukar göra så kanske det är viktigare än någonsin med 

http://tidskriftenpilgrim.se/
http://ekumeniskakommuniteten.se/autogiro
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förbönen. Den där förbönen där vi har möjligheten att knyta varandra 
till varandras hjärtan […]  

Ja kära vänner i den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Ni har 
fått kallelsen att vara förbundna med varandra som gåvor i Kristus Jesus. 
Ni finns i gemenskapen för er egen skull för att med syskons hjälp 
fördjupas i tro hopp och kärlek. Ni finns i gemenskapen för andras skull, 
till uppmuntran bekräftelse och stöd. Ni finns för Kristi kyrkas skull. För 
att vara ett vittnesbörd om den gemenskap som Gud genom dopet och 
tron har skänkt oss. Och allt samman är för världens skull. Det är därför 
som vi frimodigt får säga till varandra – och är kallade att få säga till 
varandra – be för mig såsom jag ber för er.  

Må Gud rikt välsigna er alla. I Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. Amen!


