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Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen 

 

VERKSAMHETSÅRET 2017  (med framskrivning till 15 april 2018) 

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, Thomas Grunnesjö (fr.o.m. 23 april 2017), Daniel Gustafsson (fr.o.m. 23 april 
2017),  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, Daniel Ringdahl (fr.o.m. 23 april 2017),  Fredrik Sidenvall, Berit Simonsson Magnus 
Skredsvik  (fr.o.m. 23 april 2017), 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 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 23 april 2017) 

Anders Reinholdsson (sammankallande), Jörgen Eriksson och Berit Simonsson. 
 
 
   ********** 

 

Samarbetsrådets överläggningar: 
Samarbetsrådet sammanträde två gånger under året den 23-24 april i Roseniuskyrkan och på Nalen 
och den 22-23 oktober på Finlandshusets konferens i Stockholm  
 

April:  
Överläggningarna inleddes efter de sedvanliga formella förhandlingarna tillsammans med 
Stödföreningen och Samarbetsrådets stadgeenliga val.   
 
Härefter fortsatte samarbetsrådet med gemensamma överläggningar om "den aktuella situationen i 

Svenska kyrkan" med inledning av ordföranden som också delade ut tre samtalsunderlag: "Svenska 

kyrkans kännetecken 2017", "En döende kyrka" samt "Min kyrka...".  

Måndagen ägnades åt två föredrag med efterföljande frågor och samtal. 

"Confessio Augustana insatt i sitt sammanhang och dess betydelse idag också som ett ekumeniskt 
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dokument" av teol.doktor Daniel Johansson, Göteborg och "Lutherdomens mångfacetterade 

ansikte" av professor Knut Alfsvåg, Stavanger. 

Oktober:  
Det övergripande temat för överläggningarna var "Gudstjänsttrygghet" med fyra inledningsföredrag 
och en längre avslutande diskussion. 
 
1. Rolf Pettersson, Lilla Edet  belyste frågan utifrån ämnet:" Gudstjänsttrygghet - hur finner vi vägar 
och platser att fira gudstjänst som fullödigt uttrycker Kyrkans apostoliska tro?" - ett försök till 
inventering av aktuella problem. 
 
2. Det andra föredraget hölls av Torbjörn Lindahl, Luleå medtiteln: "Strävan efter det objektiva och 
sanna - ett personligt vittnesbörd." 
 
3. Föredrag nummer tre höll  Dag Sandahl, Moheda med temat  "Ecklesia och ecklesiola" - en 
kyrkohistorisk rapsodi.   
 
4. Det fjärde föredraget hölls av Göran Beijer, Stockholm: "Är vägen framåt alternativa och/eller 
kompletterande gudstjänstgemenskaper?"  
 
Hela måndagseftermiddagen ägnades åt samtal om det övergripande ämnet: "Gudstjänsttrygghet i 
dag och i framtiden". Samtalet blev livligt med många intressanta infallsvinklar. Det märktes att 
samarbetsrådet var engagerat och önskade att samtalet kunde fortsätta vid kommande 
överläggningar med rådet. 
 

 
Styrelsens arbete:  
Styrelsen har varit samlad tre gånger under 2017. 

Den 23 januari sammanträdde styrelsen på Församlingsfakulteten i Göteborg, den 6 juni i 

Betlehemskyrkan i Malmö och den 23 oktober i Roseniuskyrkan i Stockholm. Under 2018 har hittills 

hållits ett sammanträde den 1 februari på Johannelund i Uppsala.  

Vid varje sammanträde görs en genomgång av den aktuella situationen och utvecklingen i Svenska 

kyrkan. Under 2017 stod Handboksfrågan 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.  
 
Vid mötet i Göteborg samtalades med företrädare för Församlingsfakulteten i Göteborg, som 
representerades av rektor Torbjörn Johansson och läraren Jakob Apell. 
 
I Malmö hölls överläggningar med ledningen för församlingen United i Malmö, som företräddes av 
Magnus Persson och Johan Ericson. Styrelsen adjungerade också Samarbetsrådsledamöterna Berth 
Lönndahl och Markus Hector, som haft nära kontakt med församlingen de senaste åren. 
 
Vid höstens styrelsemöte, som ordnades i samband med Samarbetsrådet i oktober,  hölls 
överläggningar med representanter från arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse och dess styrelse. 
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aKF företräddes förutom av ordföranden Björn Fyrlund (som också sitter i Kyrklig samlings styrelse) 
av Johan Kalin och Jörgen Ericsson samt av tidigare ordföranden Ove Lundin. 
 
Den 1 februari i år sammanträdde styrelsen på Johannelund i Uppsala och träffade delar ur 
ledningen för EFS för informationsutbyte och analys av kyrkosituationen. Samtalet fördes med 
Kerstin Oderhem, Johan Ericson och Erik Johansson. 

 
Historieprojektet 
Docent Dag Sandahl har avslutat sitt arbete och resultatet redovisas i boken En annan Kyrka – 
Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan 
och som kommer att ligga klar den 29 maj 2018 vid ett boksläpp på Laurentiistiftelsen i Lund. Boken 
att ges ut på förlaget Gaudete genom förläggaren Anna Ehde Malmberg. Tryckningsbidrag har  sökts 
från Nils Henrikssons stiftelse genom Samfundet Pro Fide et Christianisimo, Christina Wrangels 
stiftelse Bo Giertz minnesfond. 

 
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 viktigt instrument att publicera aktuella 
dokument, artiklar och offentliga handlingar med relevans för kyrkokampen. Under 2017 har 
framförallt dokument rörande tillkomsten av Svenska kyrkans handbok rönt stor uppmärksamhet. 
Sajten är  grundlagsskyddad genom utgivningsbevis utfärdats av Myndigheten för Radio och TV. 
Ordföranden i Kyrklig samling fungerar som ansvarig utgivare. 

 
 

”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 15 april 2018 
 
 
Yngve Kalin, ordförande     
 

2018-04-10 


