Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen

VERKSAMHETSÅRET 2014

(med framskrivning till april 2015)

Samarbetsråd:
Marco Aldén, Oloph Bexell, Bengt Birgersson, Lars Björkman, Kerstin Brännström (t.o.m. 6 april
2014), Jan-Anders Ekelund, Lars Edvardsson (t.o.m. 6 april 2014), Jörgen Ericsson, Jan-Erik Eriksson
(t.o.m. 19 april 2015) Björn Fyrlund, Margareta Granström, Anna Greek, Agneta Grunditz, Hans
Gustafsson, Markus Hagberg, Markus Hector (fr.o.m. 6 april 2014), Johannes Hellberg, Bengt
Holmberg, Erik Kalin, Yngve Kalin, Olle Lidén, Patrick Lind, Torbjörn Lindahl, Maud Lundin, Berth
Löndahl, Bodil Månsson (t.o.m. 19 april 2015) Kjell Petersson, Kiki Pettersson(fr.o.m. 6 april 2014)
Anders Reinholdsson, Fredrik Sidenvall, Berit Simonsson, Gerd Swensson.

Styrelse:
Yngve Kalin, ordf.; Lars Björkman, vice ordf.; Agneta Grunditz, sekreterare; Hans Gustafsson,
kassaförvaltare; Margareta Granström, Johannes Hellberg, Kjell Petersson, Björn Fyrlund, Marco
Aldén, Anna Greek, Maud Lundin, ledamöter.

Stödföreningens styrelse:
Maud Lundin, ordf.; Lars Björkman, vice ordf.; Hans Gustafsson, kassaförvaltare, Agneta Grunditz,
sekreterare; Patrick Lindh, ledamot

**********

Samarbetsrådets överläggningar:
Samarbetsrådet sammanträdde två gånger under året på Allégården i Kastlösa den 6-7 april och på
hotell Ranten i Falköping den 9-10 november.

Kastlösa:
Överläggningarna på Kastlösa kretsade kring Kyrklig samlings arbetsformer, som förberetts av en
Framtidsgrupp inom styrelsen, där det konstaterades att även med befintliga stagar kan arbetssättet
vitaliseras genom att samarbetsrådets ledamöter mer aktivt används som en resurs i arbetet vid
sidan av styrelsen. Vidare betonades behovet av samordning med besläktade rörelser, kanske med
gemensamma presidieöverläggningar. Björn Fyrlund och Anna Greek inledde ett samtal om hur vi
som människor interagerar i kyrkokampen.
En stor del av överläggningarna ägnades också åt utvecklingen i England, där Forward in Faiths nye
Director Dr Colin Podmore redogjorde för hur FiF bedömde situationen och agerat för att skapa ett
utrymme för dem inom Church of England som inte kan acceptera kvinnor i biskopsämbetet.

Falköping:
Ämnet för överläggningarna var en fortsättning av diskussionen om den enskildes utsatthet i
kyrkokampen och hur enskilda lever i en svårt pressad situation och hur var och ens agerande kan
påverka helheten. Advokat Andreas Stenkar Karlgren medverkade med ett föredrag om "Kyrkorätt
och kyrk o-rätt"
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Berit Simonsson höll en bibelförklaring från 2 Tim 1:1-8: "Gud har inte gett oss en modlöshetens
ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ..." Marco Aldén, Kiki Pettersson, Lars Björkman
och Jan-Anders Ekelund höll inledningsanföranden om hur de ser den på den fortsatta kyrkokampen,
vilken följdes av en längre diskussion.
Stödföreningen höll ett extra medlemsmöte och beviljade ett större anslag till historieprojekt, som
initierats av styrelsen, för att beskriva och dokumentera Kyrklig samlings bildande och dess arbete
genom åren. Docent Dag Sandahl hade åtagit sig forskningsuppgiften, som kommer att publiceras i
bokform.

Styrelsens arbete:
Styrelsen har varit samlad tre gånger under 2014. Den 20 januari i Roseniuskyrkan i Stockholm, den 2
juni på Christens gård i Stora Slågarp, 22 september i Roseniuskyrkan (och en gång under 2015, den
21 januari på Överås i Göteborg.)
Förutom kontinuerlig uppföljning av utvecklingen i kyrkan i Sverige, med utblick över det ekumeniska
landskapet, kan följande lyftas fram från verksamhetsåret:

Kyrklig samlings arkiv:
Styrelsen uppdrog åt Björn Fyrlund att lokalisera och samla ihop Kyrklig samlings arkiv och med hjälp
av Yngve Kalin och Dag Sandahl slutfördes detta omfattande arbete under året, med en översiktlig
arkivförteckning och en genomarbetad arkivbeskrivning. Med biträde av Oloph Bexell överlämnades
slutligen arkivet till Uppsala Universitetsbibliotek i april 2015.

Gudstjänstsymposium Riga
I samarbete med aKF och med bidrag från Segelbergska stiftelsen var KS medarrangör till ett
gudstjänstsymposium i Riga den 18-20 maj för att belysa arbetet med att ta fram en ny
kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Ett 20-tal personer deltog och ett synligt reslutat av konferensen
blev publiceringen av docent Christer Pahlmblads föredrag i boken "Mässa för enhetens skull", som
skickats ut till samtliga ledamöter i kyrkomötet och andra engagerade i revisionsarbetet.

Spontanremiss om handboken
Styrelsen beslutade vid sammanträdet i januari att avge en spontanremiss med anledning av
handboksförslaget.

Nyutgåva av en pastoral
KS har genom Marco Aldén i samarbete med aKF stöttat arbetet med en ny pastoral för
församlingarna i Svenska kyrkan. Peter Bexell och Niklas Adell har varit djupt engagerade i arbetet
och arbetet har nu slutförts och publicering förbereds.

Kyrklig samlings arbetsformer.
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av ordföranden Yngve Kalin, vice ordföranden Lars
Björkman och med Anna Greek och Björn Fyrlund som ledamöter som sammanträdde i Öjaby den 10
mars, vars rekommendationer antogs av styrelsen och presenterades vid samarbetsrådets
överläggningar på Kastlösa. Framtidsgruppen konstaterade "att den vitalisering som behövs av
arbetsformerna kräver i nuvarande läge ingen stadgerevision" och underströk vidare behovet av en
förnyad diskussion vad det betyder att vara ledamot i Samarbetsrådet och hur fler aktiveras också
mellan sammanträdena och hur ledamöterna interagerar med respekt för varandras
ställningstaganden i den pressade kyrkokampen. Vidare betonades gruppen behovet av samordning
med besläktade rörelser, kanske med gemensamma presidieöverläggningar.
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Boken Ingen för någon
Kyrklig samling gav ett utgivningsstöd till Dag Sandahls bok bestående i att 200 böcker inköptes och
distribuerades till Stödföreningens alla medlemmar

Styrelsebesök på Bjärka-Säby
Som en fortsättning av styrelsebesök och överläggningar med besläktade och närstående rörelser
besökte en delegation från styrelsen den 6 okt kommuniteten på Bjärka-Säby och hade ett ingående
samtal med Peter Halldorf. Tidigare besök har varit i Luleå med den laestadianska väckelsen och med
ELM-BV.

Styrelseöverläggningar med OAS-rörelsen
Det första styrelsemötet 2015 hölls i Göteborg den 21 januari där också OAS-styrelsen var samlad.
Samtalet kretsade mycket kring utvecklingen i Svenska kyrkan och hur OAS-rörelsen och Kyrklig
samling kan samarbeta i många frågor, inte minst vad gäller analys och utbildning och betonades
vikten av regelbundna möten med företrädare för besläktade organisationer.

Inventering av svenska organisationer och internationella kontakter.
På initiativ av KS hölls ett möte med biskop Roland Gustavsson, Bengt Birgersson och Rune Imberg på
Församlingsfakulteten den 18 mars 2015 för en genomgång av de internationella kontakterna
svenska organisationer har och även ett försök att "inventera" de många små utbrytargrupperna ur
Svenska kyrkan, som ägt rum de senaste årtiondena. KS representerades av Yngve Kalin och Kjell
Petersson och ett nytt möte är planerat till hösten.

Ordförandens analysgrupp
Ordföranden kan vid behov inkalla en ad hoc grupp för att belysa ett särskilt ämne. Björn Fyrlund,
Dag Sandahl och Anders Reinholdsson sammanträdde med honom i tre dagar i mars i år för att bl.a.
belysa den sakramentala otryggheten många upplever och som fått ytterligare aktualitet med en
kvinnlig innehavare av ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan. En underhandsrapportering och
preliminära slutsatser av historieprojektet avhandlades också.

"Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör, det är inte
människor vi vill vara till lags, utan Gud som prövar våra hjärtan."
(1 Thess 2:2 ff.)

Hyssna den 15 april 2015
Yngve Kalin, ordförande

2015-04-17
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