Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen

VERKSAMHETSÅRET 2018

(med framskrivning till 4 april 2019)

Samarbetsråd:
Marco Aldén, Stefan Aro (fr.o.m. 15 april 2018) Bengt Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders
Ekelund, Jörgen Ericsson, Björn Fyrlund, Margareta Granström, Agneta Grunditz, Thomas
Grunnesjö, Daniel Gustafsson, Hans Gustafsson, Hans Hansson (fr.o.m. 15 april 2018), Markus
Hector (t.o.m. 15 april 2018), Johannes Hellberg, Rune Imberg, Inger Johnsson (fr.o.m. 15 april
2018) Erik Kalin, Yngve Kalin, Olle Lidén, Patrick Lind, Torbjörn Lindahl, Inger Lindeskog (fr.o.m. 15
april 2018) Maud Lundin, Berth Löndahl, Kjell Petersson, Kiki Pettersson, Anders Reinholdsson,
Daniel Ringdahl, Dag Sandahl (hedersledamot fr.o.m. 29 maj 2018) Fredrik Sidenvall, Berit
Simonsson Magnus Skredsvik och Gerd Swensson (t.o.m. 15 april 2018) .

Styrelse:
Yngve Kalin, ordf.; Lars Björkman, vice ordf.; Agneta Grunditz, sekreterare; Hans Gustafsson,
kassaförvaltare; Johannes Hellberg (t.o.m. 15 april 2018), Kjell Petersson, Kiki Pettersson Björn
Fyrlund, Maud Lundin, Anders Reinholdsson(fr.o.m. 15 april 2018) och Magnus Skredsvik (fr.o.m. 15
april 2018) ledamöter.

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

Valberedning: (senast utsedd den 15

april 2018)

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

**********

Samarbetsrådets överläggningar:
Samarbetsrådet sammanträde två gånger under året, den 15-16 april 2019 i Finlandshuset,
Stockholm och den 15 oktober 2019 på Hjelmserydsstiftelsen.

April:
Överläggningarna inleddes efter de sedvanliga formella förhandlingarna tillsammans med
Stödföreningen och Samarbetsrådets stadgeenliga val.
Därefter fortsatte samarbetsrådet med gemensamma överläggningar om "den aktuella situationen i
Svenska kyrkan" med en inledande bibelförklaring över Judas brev av Anders Reinholdsson.
Måndagen ägnades åt två föredrag som anknöt till tidigare samarbetsråds diskussioner om
"gudstjänsttrygghet" med efterföljande frågor och samtal. Rune Imbergs föredrag handlade om
"Biskopsämbetet i Svenska kyrkan" och Håkan Sunnliden talade om "den lilla gruppens möjligheter."
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Det efterföljande samtalet kretsade kring fyra frågeställningar: 1. Hur ska man se på validiteten i
ämbetshandlingar där uppenbara brister finns? 2. Hur långt sträcker sig en enskilds ansvar i en
defekt kyrka? 3. Hur överlever man i en nödsituation? 4. Det farliga att göra det man inte kan göra
av tro!

Oktober:
Samarbetsrådet gjorde en djupdykning i Dag Sandahls nya bok En annan Kyrka – Svenska kyrkan
speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan. Fem ledamöter
hade ombetts att redovisa sina läsupplevelser och lyfta upp olika aspekter de fastnat för (Kjell
Petersson, Maud Lundin, Erik Kalin, Kiki Pettersson och Torbjörn Lindahl) och en livlig diskussion
följde. Som avslutning redogjorde författaren för de tankar han lägger fram i det sammanfattande
kapitlet med blickar framåt.

Styrelsens arbete:
Styrelsen har varit samlad tre gånger under 2018.
Den 1 februari sammanträdde styrelsen på Johannelund i Uppsala, den 16 april på Finlandshuset i
Stockholm och den 29 maj på Laurentiistiftelsen i Lund. Under 2019 har hittills hållits ett
sammanträde den 20-21 januari på Lärjungagården i Torestorp.
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 2018 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.
Den 1 februari 2018 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.
Den 1 september inbjöd Kyrklig samling ledande företrädare för alla "närstående organisationer"
till samtal och informationsutbyte i Sigtuna om situationen i Sverige för att utröna om och på vilket
ett gemensamt förhållningssätt kan utvecklas och på vilka områden det kan ske. Samtliga inbjudna
organisationer hörsammade kallelsen om deltog i mötet (ELM-BV, OAS-rörelsen, SSB, Kyrkliga
förbundet, Missionsprovinsen och aKF).

Historieprojektet
En stor händelse under året var att docent Dag Sandahls bok En annan Kyrka – Svenska kyrkan
speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan publicerades och
presenterades den 29 maj 2018 vid ett uppmärksammat boksläpp på Laurentiistiftelsen i Lund.
Boken har getts ut på förlaget Gaudete genom förläggaren Anna Ehde Malmberg. Tryckningsbidrag
söktes och mottogs från Nils Henrikssons stiftelse genom Samfundet Pro Fide et Christianisimo,
Christina Wrangels stiftelse och Bo Giertz minnesfond. 800 exemplar trycktes i första upplagan och
endast ett fåtal exemplar finns kvar i lager.
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Kyrklig samlings kansli
Under hösten och våren har ordföranden och vice ordföranden 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 avlastas
genom att mycket av de återkommande rutinerna faller inom vice ordförandens ansvarsområde.

Kyrklig samling på webben
Styrelsen beslutade i januari 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.
Fram till den 1 april hade sajten mellan 200-300 dagliga besök och prenumerationsmöjligheten av
Dagsländor utnyttjas av ca 140 personer!

Portalen Kyrklig Dokumentation
Styrelsen beslutade också att formellt överta 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 2018
har framförallt dokument rörande tillkomsten av Svenska kyrkans handbok rönt stor
uppmärksamhet.
Ombyggnad av sajten har också ägt rum inom ramen för avtalet med Trevlig webbpublicering.
Sedan tidigare är 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.

”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 5 april 2018

Yngve Kalin, ordförande
2018-04-05
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