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Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen 

 

VERKSAMHETSÅRET 2015  (med framskrivning till april 2016) 

Samarbetsråd: 
Marco Aldén, Oloph Bexell, Bengt Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders Ekelund, 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, Johannes Hellberg, Bengt Holmberg, 
(Joachim Holmgren fr.o.m. 19 april 2015), Rune Imberg (fr.o.m. 19 april 2015), 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, 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 och Maud Lundin, ledamöter. 
 

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

Valberedning: (senast utsedd den 19 april 2015) 

Bent Holmberg (sammankallande), Jörgen Eriksson och Berit Simonsson. 
 
 
   ********** 
 

 

Samarbetsrådets överläggningar: 
Samarbetsrådet sammanträde  två gånger under året i Roseniuskyrkan i Stockholm den 19-20 april 
och på Finlandshusets konferens i Stockholm den 25-26 oktober. 
 

April: 
Överläggningarna i Roseniuskyrkan, inleddes efter de sedvanliga formella överläggningarna 
tillsammans med Stödföreningen och samarbetsrådets stadgeenliga val, med ett föredrag av teol.dr 
Peter Bexell om den syn på kyrkan, som kommer till utryck i den nyproducerade Pastoralen för en 
församling i Svenska kyrkan där också Kyrklig samling funnits med i arbetet 
Måndagens samling bestod av ett miniseminarium om "Svenska kyrkans omvandling inför våra 
ögon”, där efter en inledning av ordföranden Yngve Kalin varje ledamot ombetts att reflektera över 
sin påverkansmöjlighet i den lokala situationen och i kyrkan som helhet. 
 

Oktober: 
Ämnet för överläggningarna vid detta möte var denna gång är hur de "glödpunkter," som ännu finns i 
Svenska kyrkan skulle kunna bevaras, stärkas och utvecklas. 
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Biskop Biörn Fjärstedt, som myntat begreppet "glödpunkter” inledde med en bibelförklaring om hur 
en "glödpunktsteologi" också kan innebära en nystart och ge hopp i en pressad situation.  
Berit Simonsson rapporterade från den senaste kyrkomötessessionen och komminister Niklas Adell, 
presenterade den nya pastoralen och hur konkret kan omsättas i församlingslivet och därefter 
presenterade kyrkoherde Björn Gusmark sin bok "Vilja, våga växa" om hur man i Romelanda pastorat 
söker bygga församling på ett genomtänkt sätt med gudstjänster i centrum. Överläggningarna 
avslutades med en grundlig diskussion om ansvaret för den Svenska kyrkan. 

 
 

Styrelsens arbete:  
Styrelsen har varit samlad tre gånger under 2015. Den 21 januari på Överås i Göteborg, den 1 juni på 
Laurentiistiftelsen i Lund och den 14-15 sept. på Christens gård i Stora Slågarp (det sammanträde 
som skulle hållas i Linköping den 11 jan 2016 fick i sista stund ställas in pga. av en annalkande 
snöstorm.) 
 
Förutom kontinuerlig uppföljning av utvecklingen i kyrkan i Sverige, med utblick över det ekumeniska 
landskapet, och kontakter med närstående organisationer, kan följande lyftas fram från 
verksamhetsåret: 
 

Kyrklig samlings arkiv: 
Med biträde av Oloph Bexell överlämnades arkivet till Uppsala Universitetsbibliotek i april 2015 med 
en översiktlig arkivförteckning och en genomarbetad arkivbeskrivning och är nu sökbart. För tillgång 
till vissa delar av arkivet krävs tillstånd av ordföranden. I och med detta avslutades ett betydande 
arbete, där Björn Fyrlund spelat en nyckelroll med hjälp av ordföranden och Dag Sandahl 
 

Handboksarbetet 
I samarbete med aKF och med bidrag från Segelbergska stiftelsen var KS medarrangör till ett 
gudstjänstsymposium i Riga den 18-20 maj 2014 för att belysa arbetet med att ta fram en ny 
kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Ett synligt reslutat av konferensen blev publiceringen, med bidrag 
från aKF, Kyrklig samling och Christina Wrangels stiftelse, av docent Christer Pahlmblads föredrag i 
boken "Mässa för enhetens skull", som i början av 2015 skickades ut till samtliga ledamöter i 
kyrkomötet och andra engagerade i revisionsarbetet. 
 

Nyutgåva av en pastoral 
KS har genom Marco Aldén och i samarbete med aKF stöttat arbetet med att ta fram en ny pastoral 
för församlingarna i Svenska kyrkan. Tillsammans med Peter Bexell och Niklas Adell publicerades 
under 2015 det synliga resultatet på Artos förlag. Medlemmarna i Kyrklig samlings stödförening 
erbjöds att köpa boken till ett subventionerat pris. 
 

Stöd till SPT 
För att säkerställa framtida utgivning av Svensk Pastoraltidskrift, som varje år tappar prenumeranter 
beslutade styrelsen att anslå 10.000 kr för att, i samarbete med Kyrkligt Forum, erbjuda 50 
gåvoprenumerationer ett halvår under 2015. Erbjudandet fulltecknades på några dagar och har också 
resulterat i flera fasta prenumeranter. 

 
Styrelseöverläggningar med OAS-rörelsens styrelse 
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. 
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Styrelseöverläggningar med företrädare för Laurentiistiftelsen 
Vid sammanträdet i Lund den 1 juni träffade styrelsen föreståndaren Carl-Johan Axskjöld, 
församlingsrådets ordförande David Grunditz och representanter för studenterna och informerades 
om situationen på och för stiftelsen. Bl.a. diskuterades vad det betyder att allt färre som bor på 
stiftelsen studerar teologi och hur stiftelsen ska kunna fortsätta sin roll som "plantskola" för unga 
kristna och kopplingen till kyrkans församlingar. 

 
Historieprojektet 
Docent Dag Sandahl fortsätter sitt arbete med arkivstudier och intervjuer. I mars 2015 hölls en 
avstämning med företrädare för styrelsen, där upplägget av arbetet gicks igenom tillsammans med 
några viktiga iakttagelser som framkommit vid forskningen kring Kyrklig samlings bildande.  
En delrapport kommer att presenteras vid Samarbetsrådets överläggningar i april 2016. Om allt går 
efter plan kommer arbetet att slutföras under 2016 och kontakt har tagits med ett förlag, som 
förklarat sig villig att ansvara för bokutgivningen. Tryckningsbidrag kommer att sökas från Nils 
Henrikssons stiftelse. genom Samfundet Pro Fide et Christianisimo. 
 

De internationella kontakterna 
De kontakter som under många år etablerats med Forward in Faith i England har upprätthållits under 
året och i mars 2015 besökte ordföranden  och några representanter Colin Podmore i London (i 
samband med ett annat besök) och informerades om utvecklingen i England och den roll "The 
Society under the patronage of Saint Wilfrid and Saint Hilda" kommit att få. 
 

En större Bibel- och Bekännelsekonferens för de nordiska länderna planeras att hållas i Oslo den 15-
16 oktober 2016 och styrelsen har beslutat att sända representanter till denna. 
 
 

Portalen Kyrklig Dokumentation 
Kyrklig samling har under året aktivt stött webbportalen kyrkligdokumentation.nu, som startades 
hösten 2014 och som har visat sig vara ett utomordentligt instrument att publicera aktuella 
dokument, artiklar och offentliga handlingar med relevans för kyrkokampen. Besökarantalet är 
stigande och sajten är nu grundlagsskyddad genom att utgivningsbevis beviljats av Myndigheten för 
Radio och TV. Ordföranden i Kyrklig samling fungerar som ansvarig utgivare. 

 
Ordförandens analysgrupper 
Ordföranden kan vid behov inkalla och tillsätta ad hoc grupper för att belysa ett särskilt ämne. Under 
2015 gav han och styrelsen Marco Aldén i uppdrag att bilda en grupp för att belysa hur ett 
generationsskifte kan underlättas i ansvarstagandet för organisationer som Kyrklig samling och 
försöka "spåna in" i framtiden hur det allmänkyrkliga arvet kan bevaras i Svenska kyrkan och i 
Sverige. 
 

"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 6 april 2016 
 
Yngve Kalin, ordförande     
 
 

2016-04-06 


