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Kyrklig samling kring Bibeln och Bekännelsen           

Verksamhetsåret 2010                
 
 

Kyrklig samlings verksamhet har tre huvudkomponenter vilket kom till utryck också under 
verksamhetsåret 2010, att vara ett forum för överläggningar, analys och teologisk 
reflektion. 
Styrelsen sammanträde vid fyra tillfällen, samarbetsrådet höll överläggningar i Stockholm, 
teologiska rådet ordande ett missionsseminarium och analysgruppen var samlad en gång 
på våren och en gång på hösten. Stöd gavs också till det informella nätverket ”Kvinnor 
kring Jesus” och deras regelbundna samlingar. Genom Kyrklig samlings hemsida, som 
under 2010 hade 7.815 besök med 39.445 sidvisningar spreds information  om 
verksamheten och framställt material. 
 

1. Samarbetsrådet 
Vid samarbetsrådets överläggningar på Kristineberg i Stockholm 21-22 mars 
dryftades frågan om det går att finna nya vägar och nya allianser för att motverka 
kyrkans inre sekularisering och mötet gästades av biskop Ragnar Persenius och 
inspiratören i OAS-rörelsen Hans Weichbrodt. 
 

2. Teologiska rådet 
Ett missionsseminarium i vilket rådets medlemmar, KS-ordförande, biskop Biörn 
Fjärstedt, missionssekreteraren Erik Johansson, EFS, Christer Johansson, ELM och 
Anna-Greta Norén hölls den 11-12 januari i Bromma, som ett led i rådets arbete att 
formulera en appell för mission i Sverige.   
Appellen presenterades i april och skickades till samtliga biskopar och 
uppmärksammades bl a. i tidningen Dagen i det nummer som delades ut under 
Jesusmanifestationen i Stockholm.  Artiklar publicerades även i Världen i dag, Kyrka 
och Folk utöver SPT, där den ursprungliga publiceringen skedde. Appellen finns 
även som särtryck ur tidningen och har funnits tillgänglig vid flera av de möten som 
hölls under sommaren.  Kjell Pettersson skrev en motion till kyrkomötet om 
nödvändigheten av mission i Sverige med utgång ifrån appellens slutsatser. 
 

3. Analysgruppen 
Gruppen har varit samlad två gånger, dels på Hällsnäs i 22-23 mars och i Cambridge 
11-13 oktober. Analysgruppen följer noga utvecklingen i Sverige och det är slående 
hur de fyra problemområden som gruppen identifierade för snart tre år sedan visat 
sig relevanta för den fortsatta utvecklingen. Gruppen var bland de första att 
uppmärksamma den förutsägbara ekonomiska krisen och dess orsaker och 
konsekvenser, den vacklande prästorganisationen, den dysfunktionella 
kyrkoordningen och den katastrofala substansförlusten. Dessa frågor har följts upp 
under året där särskilt frågan om när helheten brister och generationsväxlingen 
också inom bekännelserörelserna stått i fokus.  Analysgruppens arbete ligger ofta 
till grund för artiklar och blogginlägg i olika fora. 
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4. Styrelsen 
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger, i Hyssna, Hässleholm, Stockholm och 
Göteborg, för det löpande arbetet och fungerar också vid sidan av analysgruppen 
som ett forum där utvecklingen i Svenska kyrkan noggrant följs. Styrelsen har 
under senare delen av året ägnat mycket tid för att effektivisera Kyrklig samlings 
arbete och finna former för framtiden. Förslaget med en nödvändig stadgerevision 
kommer att läggas fram för Samarbetsrådet för beslut. 
 

5. Brevet till systerkyrkorna i äktenskapsfrågan 
Den 26 november 2009 skrev ordföranden och vice ordföranden på styrelsens 
uppdrag ett brev till 48 kyrkor och organisationer, inom och utom Sverige med 
anledning av äktenskapsbeslutet och svar från 11 kyrkor inkom under året och har 
lagts ut på hemsidan. Alla tecken tyder på att brevet haft ett inflytande på 
diskussionen i flera kyrkor, vilket bl.a. framgår av brev som dessa sänt till Svenska 
kyrkan och uttalanden som gjorts. 
 

6. Övrigt 
Också under 2010 gav Kyrklig samling stöd till gruppen ”Kvinnorna kring Jesus”, ett 
informellt nätverk som vill finna vägar framåt i den låsta ämbetsfrågan. Ett 50-tal 
personer finns på ett eller annat sätt knutna till forumet och samlingar med ca 15-
20 deltagare hölls i Örebro och Göteborg under året. 
 
Ordföranden deltog i en ekumenisk samling med Romersk-katolska kyrkan den 22 
januari på Östanbäcks kloster. 

 
 

  
Yngve Kalin 
Ordförande 

 
 
 


