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Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen 

 

VERKSAMHETSÅRET 2016  (med framskrivning till 23 april 2017) 

Samarbetsråd: 
Marco Aldén, Oloph Bexell (t.o.m. 23 april 2017), Bengt Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders 
Ekelund, Jörgen Ericsson,   Björn Fyrlund, Margareta Granström, Anna Greek (t.o.m. 23 april 2017), 
Agneta Grunditz, Hans Gustafsson, Markus Hagberg (t.o.m. 23 april 2017) , Markus Hector, 
Johannes Hellberg, Bengt Holmberg (t.o.m. 23 april 2017) Rune Imberg, Erik Kalin, Yngve Kalin, Olle 
Lidén, Patrick Lind, Torbjörn Lindahl, Maud Lundin, Berth Löndahl,  Kjell Petersson, Kiki Pettersson, 
Anders Reinholdsson, Fredrik Sidenvall, Berit Simonsson och Gerd Swensson.  
 

Styrelse:  
Yngve Kalin, ordf.;  Lars Björkman, vice ordf.; Agneta Grunditz, sekreterare; Hans Gustafsson, 
kassaförvaltare;  Margareta Granström (t.o.m. 10 april 2016), Johannes Hellberg, Kjell Petersson, 
Kiki Pettersson (fr.o.m. 10 april 2016) Björn Fyrlund, Marco Aldén (t.o.m. 23 april 2017), Anna Greek 
(t.o.m. 23 april 2017) och Maud Lundin, ledamöter. 
 

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

Valberedning: (senast utsedd den 10 april 2016) 

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

 

Samarbetsrådets överläggningar: 
Samarbetsrådet sammanträdde två gånger under året den 10-11 april och den 23-24 oktober på 
Finlandshusets konferens i Stockholm  
 

April:  
Överläggningarna inleddes efter de sedvanliga formella förhandlingarna tillsammans med 
Stödföreningen och Samarbetsrådets stadgeenliga val.   
 
Måndagen inleddes med ett föredrag av "Kyrklig samlings historia" av docent Dag Sandahl, Moheda 
som rapporterade från det pågående historieprojektet och vad han hittills kommit fram till i sin 
forskning om Kyrklig samlings bildande och situationen som rådde i kyrkan i det utgående 1950-
talet och de följande åren. 
 
Därefter följde ett föredrag av professor em. Eva Hamberg om "Kristendomens ställning i det 
svenska samhället och kyrkans inre sekularisering" Hon gav en översikt av sin egen forskning och 
det aktuella forskningsläget och den bild som framträder och de utmaningar Svenska kyrkan står 
inför internt och externt. 
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Eftermiddagen inleddes med ett föredrag av prosten Henrik Perret, Helsingfors följt av ett längre 

samtal över ämnet:  "Vart för oss kyrkokampen?" I sitt föredrag belyste Henrik Perret bl.a. 

konsekvenserna av de många gemensamma och individuella val som hela tiden görs i kyrkokampen. 

Oktober:  
Det övergripande temat för överläggningarna var "Andliga ledare" med fyra inledningsföredrag och 
en längre avslutande diskussion. 
Ordföranden Yngve Kalin inledde söndagens överläggningar med ett  anförande där han utgick från 

ett uttalande av Dag Sandahl redan år 2000: "Vi har förlorat". Bl. a. belyste han hur Svenska kyrkan 

förändrats på många plan också sedan dess: Att strukturreformen blivit ett fiasko, den teologiska 

splittringen som tydligt kommer till uttryck i handboksarbetet, den ökande sakramentala 

otryggheten osv.  Det framstår allt tydligare att den politiska styrningen kväver kyrkan. Effekterna 

av fattade beslut syns ofta först efter 10-15 år. Med politiska rekryteringar förändras successivt 

ledarskapet och prästvigningsstoppet gör det allt svårare för många att leva kvar i 

tjänsteorganisationen.  Men den brutala frågan blir till slut. "Vem är den verklige förloraren? 

Professor em. Bengt Holmberg höll därefter ett föredrag  om "Det oomtvistade ämbetet − om 

kyrkans ämbete de två första århundradena". Det är viktigt att notera att under de första 

århundradena då så mycket stod på spel var frågan om kyrkans ämbete påfallande lite diskuterad 

och omtvistat. 

Måndagen inleddes med att teol. doktor Rune Imberg en bibelförklaring med rubriken: "Kung 

Hiskias ofullbordade reformation".  

Dagen fortsatte med att docent Anders Gerdmar talade över ämnet "Ledarskap och auktoritet", om 

nödvändigheten att den som är ledare är grundad i ordet, lever i det och ser sig själv blott som en 

underherde i den store Herdens tjänst. I åtta punkter sammanfattade han hur en "andlig ledare" 

skall vara:  Ledaren 1. lever i trons lydnad − lyder Ordet − är beredd att gå;  2. umgås med Gud − blir 

förvandlad av honom; 3. har nöd för kyrkan, för landet, för att människor inte går förlorade; 4. tar 

itu med avguderi; 5. erfar Guds helighet; 6. känner nöd för de förlorade och formulerar en 

"åtgärdsstrategi"; 7. ber och kämpar för folket; 8. står i bön i Andens tjänst. 

 
Styrelsens arbete:  
Styrelsen har varit samlad två gånger under 2016. Det sammanträde som skulle hållas i Linköping 

den 11 jan 2016 fick i sista stund ställas in p.g.a. en annalkande snöstorm. 

Den 3 juni sammanträdde styrelsen på  Christens gård i Stora Slågarp, den 12 september på Café 

Utsikten i Stockholm och under 2017 har hittills hållits ett sammanträde den 23 januari på 

Församlingsfakulteten i Göteborg. 

Styrelsen gör kontinuerligt en uppföljning av utvecklingen i kyrkan i Sverige, med utblick över det 

ekumeniska landskapet, och håller kontakt med närstående organisationer. Vid mötet i Göteborg 

samtalades med företrädare för Församlingsfakulteten i Göteborg, som representerades av rektor 

Torbjörn Johansson och läraren Jakob Apell. 



3 
 

Vid höstsammanträdet i Stockholm var teol. doktor Annika Borg inbjuden till ett samtal, som 

berörde utvecklingen i kyrkan och den uppmärksammade och av kyrkoledningen kritiserade 

uppropet "Mitt kors". 

Historieprojektet 
Docent Dag Sandahl har i det närmaste avslutat sitt arbete. I mars 2017 hölls en avstämning, där 

manuskriptet  gicks igenom. Fortfarande återstår några kortare kapitel. Boken kommer att ges ut på 

förlaget Gaudete hösten 2017.Tryckningsbidrag kommer att sökas från Nils Henrikssons stiftelse. 

genom Samfundet Pro Fide et Christianisimo Wrangelska fonden och Bo Giertz minnesfond. 

De internationella kontakterna 
Kyrklig samling deltog vid en större Bibel- och Bekännelsekonferens för de nordiska länderna i Oslo 

den 15-16 oktober 2016 genom en delegation som bestod av ordföranden Yngve Kalin, Kiki 

Pettersson, Dag Sandahl och Fredrik Sidenvall. 

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. Samtliga remissvar på 

de senaste handboksförslaget publicerades 2016 och rönte stor uppmärksamhet.  Ett flertal 

dokument som belyser den konstitutionella krisen i Visby domkyrkoförsamling nådde många läsare. 

Sajten är grundlagsskyddad genom utgivningsbevis utfärdats 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. Gruppen sammanträdde en gång under 2016 för att samtala om olika handlingsstrategier 

och manöverutrymmet för präster med katolsk tro i Svenska kyrkan. 

 

 
”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 21 april 2017 
 
 
Yngve Kalin, ordförande     
 

2016-04-21 


