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”Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan 

som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna.” 
 

Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling. 
 
Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i 
hela dess bredd genom sitt Samarbetsråd där människor med olika fromhetsbakgrund kommer 
samman för gemensamma överläggningar och analys.  Styrelsen har ett brett kontaktnät och har 
regelbundna överläggningar med företrädare för olika grupper som vill stå fast på den gamla 
bekännelsegrunden. Det arbete som utförs inom Kyrklig samling sker ofta i det tysta men bär frukt 
t.ex. när ledamöterna i Samarbetsrådet. bär med sina möten med andra hem till "sina" 
organisationer, när de skriver artiklar och engagerar sig i kyrkans liv och arbetar för kyrkans 
upprättelse. Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och att tillsammans söka 
vägar för att kunna leva i vår kyrka med bevarad sakramental trygghet.   
 
Verksamheten fortsätter oförtrutet. Under 2018 stod frågan om Gudstjänsttrygghet i fokus. Den nya 
handboken, svårigheten att gestalta en kristen gudstjänst, osäkerhet om prästen verkligen 
förkunnar Kyrkans tro och tveksamhet kring nattvardselementen gör att många känner sig oroliga 
och otrygga. Frågan har lyfts vid överläggningar, i artiklar och material som publicerats.  
 
I maj förra året publicerades den viktiga boken om Kyrklig samlings tillkomst och historia En annan 
Kyrka – Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom 
Svenska kyrkan författad av docent Dag Sandahl. Boken trycktes 800 exemplar och endast ett 50-
tal exemplar finns på lager. 
Den publicistiska verksamheten har intensifierats. Kyrklig samlings hemsida har genomgått ett 
ansiktslyft och antalet besökare har ökat dramatiskt. Styrelsen har också beslutat att närmare 
knyta sajten kyrkligdokumentation.nu till sig. Den kommer successivt att byggas ut. 
 
Jag vill med detta brev tacka för stödet och att ni uthålligt ger ekonomiskt bidrag till Kyrklig 
samlings verksamhet genom medlemskap i Stödförening och hoppas ni förnyar detta för år 2019 
genom att sätta in 200 kr (gärna med en extra gåva) på Kyrklig samlings PlusGiro 55 99 05-5 med 
angivande av namn och adress. I likhet med många andra föreningar inför vi från och med i år en 
faktura kopplad till vårt medlemsregister.  
Vi öppnar också för möjligheten att sända gåvor och betala medlemsavgiften via Swish. Kontot 
kommer att börja fungera den närmaste tiden. (123 181 84 75) 
 
 

* För att underlätta informationsutbyte t ex utsändandet brev som detta ber jag att alla som önskar 
få utskick digitalt att sända ett mejl till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se där ni meddelar vilken e-
postadress vi kan använda för att nå er. 
 

HERREN VARE MED ER ALLA 
 

Yngve Kalin, Ordförande 
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