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Kyrklig samling kring Bibeln och Bekännelsen           

Verksamhetsåret 2011                
 
 

Kyrklig samling är en mötesplats och ett forum för överläggningar, analys och teologisk 
reflektion för dem som med bekymmer ser på hur Svenska kyrkan alltmer fjärmar sig från 
sin egen bekännelse och vill verka för hennes upprättelse.  Kyrklig samling bedriver ingen 
egen utåtriktad verksamhet utan vill med sitt arbete fungera som en tankesmedja och 
opinionsbildare för att stödja de olika grupperingar och organisationer inom Svenska 
kyrkan som står fast på den gamla bekännelsegrunden. I kyrkokampen är också ekumenisk 
öppenhet ett nyckelord och Kyrklig samling vill aktivt samverka med andra kyrkor och 
organisationer där så är möjligt. I en tid då kristendomens ställning i Västerlandet hotas 
och inte minst i Sverige är detta allt viktigare. 
 
Styrelsen sammanträde vid tre tillfällen, samarbetsrådet höll överläggningar vid två 
tillfällen dels på Christens gård, Slågarp och på Kristineberg i Stockholm. Aktuellt material, 
remissvar och artiklar tillkom inom ramen för analysarbetet. Genom Kyrklig samlings 
hemsida, som genomgått en grundläggande uppdatering, spreds information om 
verksamheten och framställt material. 
 

1. Samarbetsrådet 
Vid samarbetsrådets överläggningar på Christens gård den 3-4 april medverkade 
bl.a. den anglikanske biskopen Rt. Rev. Lindsay Urwin som gav en initierad inblick i 
utvecklingen i Church of England och om de svåra, och olika vägval som 
traditionalisterna gjort.  
Samarbetsrådet diskuterade också på ett principiellt plan ämnet ”Vart tar Guds 
folk vägen om oaserna försvinner?” med inledningsanföranden av Berth Löndahl 
och ELM-BV:s missionsföreståndare Erik J. Andersson. 
Ett första beslut om en revision och uppdatering av Kyrklig samling stadga fattades. 
Syften med stadgan är att effektivisera och förenkla arbetsordningen. 
Höstens överläggningar hölls på Hotell Kristineberg i Stockholm den 30-31 okt på 
temat ”Att ta emot, förvalta det och lämna vidare” med inledningsanföranden av 
Mikael Isacson, Anders Reinholdsson och Markus Hagberg. Samarbetsrådet antog 
ett uttalande med anledning av Strukturutredningens förslag där rådet visar på hur 
begreppet församling utarmas och dramatiskt kommer att förändra Svenska 
kyrkan. 
 

2. Teologiska arbetet 
Under 2011 pågick inget direkt arbete i ett Teologiskt råd utan styrelsen initierade 
ett arbete, där enskilda personer engagerades för arbeta vidare med reflektionen 
över äktenskapsbegreppet, dopet, församlingsbegreppet med anledning av den 
s.k. Strukturutredningen och förslaget till en ny handbok. På hemsidan 
publicerades en översättning Mekane Yesus kyrkans brev till Svenska kyrkan med 
en vädjan att ompröva äktenskapsbeslutet. 
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3. Analysarbetet 
Styrelsen följer noga utvecklingen i Sverige.  Arbetet ger ofta resultat i artiklar och 
blogginlägg i olika fora. Enskilda personer engageras för detta arbete. Beslut 
fattades om ett besök i Luleå i januari 2012 av styrelsen samt några ytterligare 
medlemmar i Samarbetsrådet för att informera sig om utvecklingen i norra Sverige 
och överlägga med företrädare för den laestadianska väckelsen.  Under 2012 
planeras flera samlingar med särskilda analysgrupper i nu aktuella frågor. 
 

4. Styrelsen 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger, i Hyssna och två gånger i Stockholm.  
Styrelsen har de senaste åren ägnat mycket tid för att effektivisera Kyrklig samlings 
arbete och finna former för framtiden. Särskilt kommer detta att märkas på att två 
samarbetsråd per år kommer att hållas, mandatperioderna för styrelsen kortas och 
antalet ledamöter i styrelse och samarbetsrådet minskas. 
 

5. Övrigt 
Kyrklig samling beviljade under året ett utgivningsbidrag med 10,000 kr till 
publiceringen av Erik Petréns bok ”Skapelse och nyskapelse.” 
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