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VERKSAMHETSÅRET 2020 (med framskrivning till 31 mars 2021) 

 
 
Inledning: 
 
Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i dess 

bredd där människor med olika fromhetsbakgrund, som förenas i övertygelsen att Bibeln och 

bekännelse är kyrkans enda rättesnöre, kommer samman för gemensamma överläggningar och analys 

genom sitt samarbetsråd.  Kyrklig samlings styrelse har ett brett kontaktnät och har regelbunden 

kontakt med personer och grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden. Vi är kallade till 

uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och att tillsammans söka vägar för att kunna leva i vår kyrka 

med bevarad sakramental trygghet.  Verksamhetens bas är Stödföreningen som bärs upp av sina 

medlemmar och vars styrelse förvaltar Kyrklig samlings tillgångar. 

Verksamheten under 2020 präglades i högsta grad av den pågående Coronapandemin och de 

restriktioner som skärptes alltmer under året och som fortfarande gäller när denna 

verksamhetsberättelse läggs fram. Inga samarbetsråd kunde hållas under året och endast ett 

styrelsesammanträde där ledamöterna kunde samlas, hölls i februari 2020. Detta kompletterades 

senare med styrelsemöten via Zoom. 

Årsmöte med Stödföreningen kunde hållas i augusti, där bokslut och revisionsberättelse lades fram, 

och ansvarsfrihet beviljas och stadgeenliga val av Stödföreningens styrelse kunde genomföras. Anslag 

beviljades till Samarbetsrådets verksamhet år 2021. 

 

Samarbetsråd: 
(Ledamöterna kvarstod under året, då inga nya val kunde hållas) Marco Aldén, Stefan Aro, Bengt 
Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders Ekelund, Jörgen Eriksson, Björn Fyrlund, Margareta Granström, 
Agneta Grunditz, Thomas Grunnesjö, Daniel Gustafsson, Hans Gustafsson, Hans Hansson, Johannes 
Hellberg, Rune Imberg, Inger Johnsson, Erik Kalin, Yngve Kalin, Olle Lidén, Torbjörn Lindahl, Inger 
Lindeskog, Berth Löndahl,  Kjell Petersson, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson, Anders Reinholdsson, 
Daniel Ringdahl,  Fredrik Sidenvall, Berit Simonsson Magnus Skredsvik. 
Hedersledamöter: Oloph Bexell, Maud Lundin och Dag Sandahl 
 

Styrelse:  
(Ledamöterna kvarstod under året, då inga nya val kunde hållas) Yngve Kalin, ordf.; Lars Björkman, vice 
ordf., sekreterare; Hans Gustafsson, kassaförvaltare; Kjell Petersson, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson 
(Björn Fyrlund, Maud Lundin, Anders Reinholdsson och Magnus Skredsvik. 
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Stödföreningens styrelse: 
(Ledamöterna bekräftades av årsmötet den 28 augusti 2020) Maud Lundin, ordf.; Lars Björkman, vice 
ordf. sekreterare; Hans Gustafsson, kassaförvaltare; Agneta Grunditz och Erik Kalin.  
 

Valberedning: (senast utsedd den 7 april 2019) 

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

 
Styrelsens arbete:  
 
I början av verksamhetsåret hölls ett sammanträde den 29 februari 2020 på Församlingsfakulteten i 
Göteborg. Den 22 november 2020, den 17 januari och 21 februari 2021 hölls sammanträden via Zoom. 
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 och genom 

sitt nätverk.   

Under året stod effekterna av pandemin på kyrkolivet i fokus. Styrelsen tvingades smärtsamt 

konstatera att att vår kyrka inte var rustad för en kris som denna vare sig praktiskt eller teologiskt. Det 

har blivit uppenbart hur fragmenterad den Svenska kyrkan är. Många församlingar har i praktiken 

stängt ned. Andra kämpar på ett föredömligt sätt att finna vägar att nå ut med evangelium. Men det 

saknas samordning och ledarskap.  

  

Kyrklig samlings kansli: 
 
Arbetet med en konsolidering av administrativa rutiner med ett gemensamt ansvar delat mellan 
ordföranden och vice ordföranden, som också fungerar som sekreterare, har fortsatt under året. De 
nya digitaliserade systemen och arbetsfördelningen i presidiet  vad gäller ärendehantering, protokoll, 
löpande handlingar medlemsregister etc.  har visat sig vara adekvata och effektiviserat arbetet. 
 

 
Seminarier och föreläsningar: 
 
Styrelsen inbjöd under våren till två Zoom-seminarier med inbjudna gäster om Jesper Bengtssons bok 

”Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan.” Genom den nya tekniken öppnas nya 

möjligheter att bredda verksamheten att också inkludera föreläsningar på nätet.  Styrelsen har beslutat 

att utveckla detta initiativ. 

 

Kyrklig samling på webben 

 
Kyrklig samlings webbsida, kyrkligsamling.se, byggdes om med modern teknik 2018–19 för att bättre 

fungera som ett instrument för information om Kyrklig samlings verksamhet och fungera slagkraftigare 

i opinionsbildningen. Detta arbete konsoliderades under verksamhetsåret 2020. 
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På sidan publiceras regelbundet kommenterande krönikor av Dag Sandahl under namnet Dagsländor. 

Avtalet med Trevlig Webbpublicering AB och Jakob Birgersson om den tekniska konstruktionen och 

löpande skötsel löper vidare.  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. Under 2020 registrerades 154.500 besök. Till detta ska läggas 315 prenumeranter, som får 

Dagsländorna sig tillsända via e-post. (Besökstrafiken 1 jan 2020 – 31 mars 2021 uppgår till 188.000 

träffar) 

Som en del av Kyrklig samlings publicistiska verksamhet har webbportalen kyrkligdokumentation.nu, 

som startades hösten 2014, blivit en del av Kyrklig samlings arbete och visat sig vara ett utomordentligt 

viktigt instrument att publicera aktuella dokument, artiklar och offentliga handlingar med relevans för 

kyrkokampen. Detta arbete fortsatte under 2020 och sajten hade under året 8.600 besök. 

(Besökstrafiken 1 jan 2020 – 31 mars 2021 uppgår till 11.000 träffar) 

Också denna sajt är 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 31 mars 2021 
 
 
Yngve Kalin, ordförande 


