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VERKSAMHETSÅRET 2019 (med framskrivning till 30 juni 2020)

Samarbetsråd: 
Marco Aldén, Stefan Aro, Bengt Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders Ekelund, Jörgen Ericsson,  
Björn Fyrlund, Margareta Granström, Agneta Grunditz, Thomas Grunnesjö, Daniel Gustafsson,  Hans 
Gustafsson, Hans Hansson, Johannes Hellberg, Rune Imberg, Inger Johnsson, Erik Kalin, Yngve Kalin, 
Olle Lidén, Patrick Lind (t o m 7 april 2019)  Torbjörn Lindahl, Inger Lindeskog, Berth Löndahl,  Kjell 
Petersson, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson (fr.o.m. 7 april 2019) Anders Reinholdsson, Daniel 
Ringdahl,  Fredrik Sidenvall, Berit Simonsson Magnus Skredsvik. 
Hedersledamöter: Oloph Bexell, hedersledamot fr.o.m. 7 april 2019 Maud Lundin (övergick till 
hedersledamot fr.o.m. 7 april 2019) och Dag Sandahl 

Styrelse: 
Yngve Kalin, ordf.; Lars Björkman, vice ordf., sekreterare; Agneta Grunditz, sekreterare (t.om. 7 april 
2019); Hans Gustafsson, kassaförvaltare; Kjell Petersson, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson (fr.om. 7 
april 2019) Björn Fyrlund, Maud Lundin, Anders Reinholdsson och Magnus Skredsvik. 

Stödföreningens styrelse: 
Maud Lundin, ordf.; Lars Björkman, vice ordf. sekreterare; Hans Gustafsson, kassaförvaltare; Agneta 
Grunditz, sekreterare (t.o.m 7 april därefter ledamot) Erik Kalin, (fr.o.m 7 april 2019)  

Valberedning: (senast utsedd den 7 april 2019)
Anders Reinholdsson (sammankallande), Jörgen Eriksson och Berit Simonsson. 

********** 

Samarbetsrådets överläggningar: 
Samarbetsrådet sammanträde två gånger under året, den 7-9 april 2019 på Lärjungagården i 
Torestorp och den 20-21 oktober 2019 i Roseniuskyrkan och på Hotel Kung Carl i Stockholm.  

April:  
Överläggningarna inleddes efter de sedvanliga formella förhandlingarna tillsammans med 
Stödföreningen och Samarbetsrådets stadgeenliga val.   

Därefter fortsatte samarbetsrådet med ett föredrag med efterföljande diskussion av docent Johan 
Sundeen, Borås med titeln Den politiserande kyrkan.  I bakgrunden fanns hans bok 68-kyrkan. Svensk 
kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989.  

Han redogjorde för hur den politiska staten under hela 1900-talet flyttade ut sitt inflytande till alla 
olika samhällsområden, däribland kyrkan. Politiseringen drevs både utifrån (t.ex. politiska partier 
tvingar sina värderingar på kyrkan och andra institutioner) och inifrån (kyrkliga företrädare driver 
politiseringen). Den avslutande möjligheten till frågor och kommentarer utnyttjades flitigt.  
Under måndagen redogjorde ordföranden Yngve Kalin översiktligt för Kyrklig samlings verksamheter 
under de senaste 15 åren och presenterade en sammanställning  
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Huvuddelen av måndagen ägnades sedan åt samtal med biskop Hans Jönsson, Liepãja, Lettland. Han 
skildrade sin egen uppväxt och tidiga önskan att bli präst och vilka svårigheter han stötte på med sin 
traditionella kristendomstolkning och önskan om särvigning. Småningom kom han till Lettland med 
stöd från Lutherstiftelsen och kunde prästvigas för Lettiska kyrkan och valdes och vigdes till biskop i 
denna kyrka 2016.  Avslutningsvis gav han några reflexioner baserade på sina upplevelser. De olika 
kyrkliga traditionerna tenderar att kunna ge gemensamma analyser av läget men vill gå sina egna 
vägar men är ofta är obenägna att samverka på ett ordnat sätt. 

 
Oktober:  
Ämnet för Samarbetsrådets överläggningar var skärningspunkten mellan evangeliskt och reformert 
och hur den reformerta teologin vinner alltmer insteg i Svenska kyrkan och vilka konsekvenser det 
har och har fått.  

Detta belystes genom tre föredrag och gemensamma diskussioner. Professor Kjell O. Lejon föredrag 
hade titeln Evangeliskt och reformert – konsekvenser för kyrkolivet med utgångspunkt i 
reformationen och Augsburgska bekännelsen, behandlade invandringen av reformerta yrkespersoner 
och deras inflytande och de svenska kungar som influerades av reformerta tankar under 1500- och 
1600-talen och utvecklingen i USA dit många flyttat pga. sin reformerta tro.  

Docent Dag Sandahl hade fått i uppgift att tala utifrån ämnet Det reformerta avtrycket – en 
kyrkohistorisk rapsodi och nutida inslag. Han funderade kring samband mellan reformert och 
jesuitiskt tänkesätt utifrån krav på disciplin och det faktum att Calvin och Ignatius av Loyola studerade 
samtidigt på samma collegium i Paris. Vidare till nutid och nya ”heliga” värden som inte får 
ifrågasättas, till exempel HBTQ. Därifrån till maktutövning och anpassning av språket.  

Det tredje föredraget skulle hållits av teol. doktor Annika Borg: En kyrka för aktivism och politik. Hon 
hade tyvärr insjuknat och måst lämna återbud. Istället höll prosten Anders Reinholdsson ett föredrag 
som han arbetat fram inom ramen för Kyrklig samlings analysgrupp 2008: Substansförlusten, något 
om dess rötter  

I de efterföljande diskussionerna lyftes bl.a. fram att många av prästkandidaterna har dåliga 
kunskaper i kyrkohistoria trots ett mera ökat generellt intresse för historia. Här skulle Kyrklig samling 
kunna göra en insats.  

 
Styrelsens arbete:  
Styrelsen har varit samlad två gånger under 2019 för tvådagarssammanträden på Lärjungagården i 
Torestorp, den 20-21 januari och den 20-21 september. 
 
Under 2020 har hittills hållits ett sammanträde den 29 februari på Församlingsfakulteten i Göteborg. 
Vid varje sammanträde görs en genomgång av den aktuella situationen och utvecklingen i Svenska 
kyrkan och vilken roll Kyrklig samling kan spela i kampen om kyrkan med sina företrädare för olika 
fromhetsriktningar. Även under 2019 stod den tilltagande substansförlusten i fokus, men även 
effekterna av bildandet av storpastorat och församlingssammanslagningarna var ett återkommande 
tema.  
Styrelsen vinnlägger sig om att och hålla kontakt och överlägga med företrädare för närstående 
organisationer och det ekumeniska landskapet.  
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Kyrklig samlings kansli 
Arbetet med en konsolidering av administrativa rutiner har fortsatt under året med regelbundna 
rapporter till styrelsen. Ordföranden och vice ordföranden har gjort en omfattande genomgång av 
kanslifunktionen med nya system för ärendehantering, protokoll, löpande handlingar 
medlemsregister etc.  Allt har digitaliserats och styrelsen har beslutat att ordföranden på så sätt 
avlastas genom att mycket av de återkommande rutinerna faller inom vice ordförandens 
ansvarsområde.  
 
Kyrklig samlings arkiv 
I augusti levererades ytterligare ett antal pärmar med blandat material till Uppsala 
universitetsbibliotek som komplettering till det material som lämnats 2015. Det enda som nu återstår 
i pappersform hos ordföranden är två pärmar med de senaste årens material. För perioden från 2003 
finns alla protokoll och övriga väsentliga handlingar i elektroniskt format hos ordföranden och vice 
ordföranden. 

 
 
Kyrklig samling på webben 
Styrelsen beslutade 2018 att Kyrklig samlings webbsida skulle byggas om med modern teknik för att 
bättre fungera som ett instrument för information om Kyrklig samlings verksamhet och fungera 
slagkraftigare i opinionsbildningen. Genom en överenskommelse med Dag Sandahl publiceras 
regelbundet kommenterande krönikor under namnet Dagsländor. Avtal slöts med Trevlig 
Webbpublicering AB och Jakob Birgersson om den tekniska konstruktionen och löpande skötsel och 
sajten är även grundlagsskyddad genom utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för Radio och 
TV. Lars Björkman är ansvarig utgivare och stf ansvarig utgivare är Dag Sandahl. Arbetet att uppdatera 
och strukturera innehållet fortsatte under hela 2019. 

Som en del av Kyrklig samlings publicistiska verksamhet har webbportalen kyrkligdokumentation.nu, 
som startades hösten 2014, blivit en del av Kyrklig samlings arbete och visat sig vara ett 
utomordentligt viktigt instrument att publicera aktuella dokument, artiklar och offentliga handlingar 
med relevans för kyrkokampen.  

Ombyggnad av sajten ägde rum inom ramen för avtalet med Trevlig webbpublicering. Sedan tidigare 
var sajten grundlagsskyddad genom utgivningsbevis utfärdats av Myndigheten för Radio och TV och 
fungerar som en nättidning. Ordföranden i Kyrklig samling är ansvarig utgivare och redaktör och vice 
ordföranden har gått in i rollen som redaktionssekreterare 

Jakob Birgersson, som svarar för den tekniska driften av våra två webbsiter, hade inbjudits för samtal 
med styrelsen i februari i år. Han kunde redovisa att kyrkligsamling.se under sept 2019 till febr 2020 
halvåret haft ca 62.000 besök, huvudsakligen till Dag Sandahls dagsländor. Kyrkligdokumentation.nu 
hade ca 5.700 besök under samma tid. Han ställde också frågan vad Kyrklig samling vill med sina sidor. 
Vad ska besökaren informeras om, hur ska vederbörande påverkas och till vad? Styrelsen behöver 
fundera vidare kring dessa frågor. 

Berlinkonferensen             
Kyrklig samling ställde upp som garant för en konferens i i början av maj 2019 i Berlin som ordnades 
av aKF med en väldigt öppen inbjudan: ”Kyrkans liv – bortom populism, aktivism och kvietism”. Ca 25 
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personer deltog. Frågan nu är hur man kan arbeta vidare med konferenser av detta slag för att den 
inte ska bli en isolerad företeelse.  

100 års-jubileum i Oslo 
Bengt Birgersson representerade Kyrklig samling vid firandet av norska systerorganisationen For Bibel 
og Bekjenelses 100 års-jubileum av i Oslo 12 okt 2019. 

 
 
 
 

 
”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, 

ty han som gav oss löftet är trofast. 
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.” 

(Hebreerbrevet 10:23-24) 

 
 
 
Hyssna den 25 augusti 2020 
 
 
Yngve Kalin, ordförande     
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