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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 2019 stod frågan om det alltmer tilltagandet inflytandet av
reformert teologi och praxis i vår kyrka i centrum, parallellt med det som brukar kallas den
inomkyrkliga sekulariseringen där kyrkan blir ett instrument för politik och aktivism och försummar
sin egentliga uppgift att förkunna evangeliet om frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Frågan
har belysts vid överläggningar, i artiklar och material som publicerats.
Det som väckt mest uppmärksamhet är att den publicistiska verksamheten intensifierats. Kyrklig
samlings hemsida har genomgått ett ansiktslyft och antalet besökare har ökat dramatiskt med de
regelbundna krönikor som hedersledamoten Dag Sandahl skriver under rubriken Dagsländor Kyrklig
samling har också tagit över sajten kyrkligdokumentation.nu. Den ger möjlighet att publicera
dokument och artiklar som annars kan vara svåra att få tag i. Inte minst betyder det mycket vid s.k.
personärenden, där präster blir föremål för anmälningar och domkapitels-prövningar.
Vid sitt vårsammanträde beslutade Samarbetsrådet att utnämna professor Oloph Bexell och
diakonissan Maud Lundin till hedersmedlemmar som ett erkännande för deras mångåriga och
betydelsefulla arbete i och för Kyrklig samling.
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 2020 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 eller via Swish 123 181 84 75.
* På andra sidan av brevet finner Ni kallelsen till Stödföreningens årsmöte den 29 mars 2020 på
Lärjungagården i Torestorp.
* 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 epostadress vi kan använda för att nå er.
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