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Kyrklig samling 2002-2022 – en resumé över verksamheten 
________________________________________________________________________ 
 

2002: 
Falköpingsmöte, 3–4 juni, ”ett utökat Samarbetsråd,” med 44 deltagare, med en grundlig 
diskussion om framtida vägval 
 

Sven-Arne Svenungsson, Kyrklig samlings tredje ordförande sedan 1996, avgår av hälsoskäl. 
 
 
2003 
Yngve Kalin tillträder, som Kyrklig samlings fjärde ordförande 
 
 
2004 
Ett upprop till stöd för Dag Sandahl som avskedats under pågående sjukskrivning initieras. 
Uppropet undertecknades av 1287 personer och avskedandet drogs tillbaka. 
www.kyrkligdokumentation.nu/sandahluppropet2004.pdf 

 
De officiella samtalen i regionala grupper pågår efter Yngve Kalins motion i kyrkomötet 2001 
om "minoriteternas fortsatta ställning" men föranleder ingen åtgärd från Kyrkostyrelsen, som 
avslutar ärendet. 
www.kyrkligdokumentation.nu/kmot2001kalin.pdf 
www.kyrkligdokumentation.nu/redovisningsamtalsgrupperna2006.pdf 
 

Frågeformulär skickas ut till Samarbetsrådets medlemmar om Kyrklig samlings roll. 
Genomgående tema i svaren är "strävan efter enhet" i bekännelserörelserna" och önskan om 
tydligare konkretion i arbetet. 
 

Översättning och utgivning av boken "Consecrated Women" i Sverige under namnet "Kvinnor 
i biskopsämbetet." 
 

Svenska kyrkans fria konsistorium läggs ner. 
 

 
2005 
Arbete med en handlingsplan:   
1. Forum för samtal som genererar ett mervärde  
2. Ledarskapsfrågan 
3. Användande av den nya tekniken för informationsspridning och opinionsbildning 
4. Fördjupa arbetet med att knyta personliga kontakter 
5. Utbildning 
6. Advocasy – stöd till utsatta, upprop etc. 
7. Anpassa organisationen till ovanstående t ex med teologiskt råd, analysgrupper mm 

 

Utökat samarbetsråd i Rönninge med inbjudan till närstående organisationer. 
 

Tre principer för Kyrklig samlings arbete fastställs: (från Yngve Kalins artikel "Säg till Baruk") 
1. Det frimodiga trotset  2. Beredskap för det oväntade 3. Ett genomtänkt handlande med insikten att 

Gud är överraskningarnas Gud. 
https://kyrkligsamling.se/wp-content/uploads/2019/11/baruk07.pdf 

http://www.kyrkligdokumentation.nu/sandahluppropet2004.pdf
http://www.kyrkligdokumentation.nu/kmot2001kalin.pdf
http://www.kyrkligdokumentation.nu/redovisningsamtalsgrupperna2006.pdf
https://kyrkligsamling.se/wp-content/uploads/2019/11/baruk07.pdf
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Sjösättning av hemsida! 
 
Kortfristigt lån beviljas till den nybildade nomineringsgruppen Frimodig kyrka för tryckning 
av valsedlar till kyrkovalet.   
 
 
 

2006 
En större konferens ordnas 13-16 febr 2006 i London med företrädare för Forward in Faith på temat 
“The Ministry of the Church Its Deep Roots and Vision and Structures for the Future” med föredrag på 
engelska av Daniel Alvunger, Björn Fyrlund, Oloph Bexell Henrik Lindeskog och Dag Sandahl. 
https://kyrkligsamling.se/london.pdf 

 
Noteras att 14 nya ledamöter har tillträtt i Samarbetsrådet sedan 2003 
 
Uppmärksammad artikel av ordföranden med begäran om en haverikommission! 
 
Prästdeklarationen ang. välsignelse av partnerskap som undertecknades av 869 präster i 
Svenska kyrkan 
 
Överläggningar vid Samarbetsrådet i Torestorp i april om aktuella frågeställningar 
 
Hotbilder: 
1.  De eskalerande angreppen på klassisk kristen tro 
1.1 Ifrågasättandet av religion över huvud taget 
1.2 Angreppen på de bekännelsetrogna grupperna inom och utom Svenska kyrkan 
1.3 Effekterna av infrysningen –  konversioner, smågrupper, präster som slutar etc. 
 

Motbilder: 
2.1 Gemensam hållning över samfundsgränserna och bredare allianser 

(Bevara äktenskapet, Brevet till de medkristna  o.s.v.) 
2.2 Prästdeklarationens och dess svallvågor 
2.3 "Eva Hambergs tydliga analys" av en kyrkoorganisation i kris 
 
3.1 Strävan efter en erkänd  Free Province i England   
3.2 "Continuing churches"  som i USA eller Mpr i Sverige 
3.3 En svensk lösning – Gudstjänstgemenskaper o.dyl. Kyrklig samling som samordnare.  Hur brett 
 och med vilken öppenhet? 
 
4 Hur nå ut i det moderna mediasamhället? 
 

5. Kyrklig samling efter 50 år.  Nedläggning eller nystart!   

 
Viktig diskussion om ämbetsfrågan 
Frågan om att tona ner ämbetsfrågan och arbeta mer alliansinriktat och bredare dyker upp gång på 
gång men avvisas bestämt.  
 

Generaldiskussion om Kyrklig samlings roll bakåt och framåt på samarbetsrådet på Stora 
Brännbo i Sigtuna i oktober: 
 

1. Ett Kyrklig samling som syns och märks 
2. Gudstjänstfrågan – hur finna "rätta gudstjänster?" 
3. Användande av nya tekniken! 

https://kyrkligsamling.se/london.pdf
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4. Igenkänningstecken 
 
Från Arthur Einarssons anteckningar: 

”Ordföranden Yngve Kalin hälsade välkommen och läste från Nehemja 4 och bad för 
överläggningarna. Han gav en sammanfattning och positionsbestämning med utgångspunkt från 
de tre senaste årens samarbetsråd: 
Det är lätt att resignera inför allt som händer i tiden. Kanske det är genom prövningar Herren vill 
verka för att förnya sin kyrka. Vår tro och vår uthållighet ställs på prov. Även om vi väljer olika 
vägar i  kampen om kyrkan måste vi vara rädda om varandra.  
Kyrklig Samlings styrelse har gjort en genomgång över vad som diskuterats under de senaste tre 
åren och vilka beslut som fattats och eftersom Samarbetsrådet under denna tid fått 14 nya 
medlemmar finns ett behov av redovisning från överläggningarna som har skett i Hjelmseryd, 
Visby, Åhus, Rönninge och Torestorp för att kunna gå vidare. 
Administrativt har arbetet konsoliderats. Det har gjorts en hemsida, skickats ut ordförandebrev 
och skrivits en prästdeklaration. Styrelsen har initierat ett arbete för genomgång av Kyrklig 
samling och Stödföreningens stadgar så att de blir mer funktionella.  
Den portalparagraf som en gång skrevs in i stadgarnas § 1 har vi tagit fram och den är lika aktuell 
som när den skrevs:  ”Kyrklig Samling kring Bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för 
dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln 
och bekännelseskrifterna.” 
 
Yngve Kalins positionsbestämning kan sammanfattas enligt följande: 
 
Kyrklig Samlings uppgift är  

▪ att uthålligt och trosvisst hålla fast vid ”den tro som en gång för alla har överlämnats åt 
de heliga”. Judas brev v.3, 

▪ att vara en samlande rörelse kring Bibeln och bekännelsen, 
▪ att samordna kampen för klassisk kristen tro och därigenom arbeta långsiktigt för att 

återupprätta Svenska kyrkan,  
▪ att vara ett kyrkopolitiskt organ och ett forum för överläggningar. 

 
Kyrklig Samling vill  

▪ uppmuntra till frimodighet och till att leva i det positiva trotset, 
▪ på Bibelns grund stå fast och hålla ut i ämbetsfrågan liksom i andra viktiga frågor t.ex. 

om samlevnad och äktenskap,  
▪ nå ut med det vi står för och tydliggöra vårt budskap både utåt och inåt – både till 

kyrkoledare och till vanliga gudstjänstbesökare t.ex. genom litteraturutgivning. 
 
Kyrklig samling känner ett pastoralt ansvar att hjälpa människor att finna platser för att kunna 
fira gudstjänst - särskilt i storstäderna. Stiftsavdelningar kan vara ett led i den uppgiften. Idag 
finns en sådan avdelning i Lunds stift" 

 

Småskriften En given ordning – en traktat om Kyrkans ämbete publiceras 
https://kyrkligsamling.se/traktat.pdf 
 

 
2007 
 
Teologiska rådet och Analysgrupper intensifierar sitt arbete. 
https://kyrkligsamling.se/analysgruppen/ 
https://kyrkligsamling.se/teologiska-radet/ 

 
Miniseminarium vid Samarbetsrådet på Hälsnäs på temat "Vägar vi gått och vägen fram" 
 

Hans Karlsson: "Allt arbete måste präglas av trosvisshet och krismedvetenhet" 
 

https://kyrkligsamling.se/traktat.pdf
https://kyrkligsamling.se/analysgruppen/
https://kyrkligsamling.se/teologiska-radet/
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Erik Petrén: "Någon föreslog att man skulle undersöka de vanligaste stavfelen människor gör och 
sedan godkänna dem som rätt stavning. Förslaget föll när en annan undrade om det skulle 
tillämpas i matematiken också. Kyrkokampen handlar om vad som är matematik och vad som är 
stavning! 
 

Erik Petrén: Spänningen mellan att vara aktör eller ett organ för samråd har följt med i  hela 
Kyrklig samlings historia 
Hans Karlsson: "Kyrkfolket i fungerande församlingar har undanhållits den obekväma 
sanningen hur det står till i Svenska kyrkan. Det får vi betala för nu. Kyrkopolitik har ansetts 
som något fult och mindre värt" 

 
 
2008 
Kyrklig samling deltar i och stöder bildandet av Claphaminstitutet 
 
Vid samarbetsrådet på Långholmen bekräftas besluten om att vidhålla synen på det 
sakramentala ämbetet som  formulerades  vid överläggningarna Torestorp.  
 
Det lustiga året 2008.  
Under året följde Dag Sandahl upp och kommenterade Svenska kyrkans 50-års jubileumsfirande med 
anledning av ämbetsreformen 1958. Hans blogginlägg publicerades i en bok med tillstånd från 
tidningen Östra Småland 
http://kyrkligdokumentation.nu/sandahllustigaaret.pdf 

 
 
2009 
Äktenskapsfrågan dominerar året. Teologiska rådet utformar en remiss som antas av 
Samarbetsrådet. 
https://kyrkligsamling.se/aktenskapet.htm 
 

Kyrklig samling skriver brev den 26 november till 48 systerkyrkor och organisationer i hela 
världen för att informera om äktenskapsbeslutet och be om råd och vägledning om hur man 
hantera den uppkomna situationen. 11 svar inkommer och läggs ut på webbsidan. 
https://kyrkligsamling.se/kyrkobrev09.pdf 
 

 
2010 
Missionsfrågan lyfts och utmynnar i en appell för mission i Sverige efter ett 
missionsseminarium i Kyrklig samlings regi genom Teologiska rådet med deltagare från EFS, 
ELM-BV, aKF i Bromma. 
https://kyrkligsamling.se/appell.pdf 

 
Kyrklig samling fortsatte med sitt stöd till gruppen ”Kvinnorna kring Jesus”, ett informellt 
nätverk som vill finna vägar framåt i den låsta ämbetsfrågan. Ett 50-tal personer finns på ett 
eller annat sätt knutna till forumet och samlingar med ca 15-20 deltagare hölls i Örebro och 
Göteborg under året. 
 
Ordföranden deltog i en ekumenisk samling med Romersk-katolska kyrkan den 22 januari på 
Östanbäcks kloster. 
 
 

http://kyrkligdokumentation.nu/sandahllustigaaret.pdf
https://kyrkligsamling.se/aktenskapet.htm
https://kyrkligsamling.se/kyrkobrev09.pdf
https://kyrkligsamling.se/appell.pdf
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2011 
Analysgruppen tar sig an strukturutredningen och remiss avges till Kyrkostyrelsen. 
Ett seminarium hålls om det urholkade församlingsbegreppet. En längre artikel skrivs på 
Kyrklig samlings uppdrag av biskop Biörn Fjärstedt och sprids genom webbsidan. 
https://kyrkligsamling.se/Strukturremiss.pdf 
https://kyrkligsamling.se/forsamling.pdf 

 
Ett mera utförligt grepp om omvandlingen av Svenska kyrkan och det förändrade klimatet 
för bekännelsegrupperna tas upp med följande diskussionsunderlag i styrelsen och 
Samarbetsrådet: 

 
Allmänt:  

• De fåfänga försöken från kyrkoledningen att hitta relevans och få erkännande. En syn på att 
Svenska kyrkan är uppbyggd som en ”koncern” gör sig alltmer gällande 

• Ett kyrkokansli i kris under svag ledning 

• Den moderna teologins genomslag som legitimeras med begreppet ”en fortgående 
uppenbarelse.” 

• Det förändrade politiska landskapets genomslag i kyrkopolitiken 

• Oförmågan att inse fakta påskyndar sammanbrottet av nuvarande struktur 

• Den tilltagande ekumeniska isoleringen 
 
Oppositionen: 

• Tendenser till utmattning 

• Fragmentering 

• Kyrkopolitiskt ointresse 

• Likheter och olikheter med den engelska situationen 
 

Samarbetsrådet diskuterade också på ett principiellt plan frågeställningen ”Vart tar Guds folk 
vägen om oaserna försvinner?” med inledningsanföranden av Berth Löndahl och ELM-BV:s 
missionsföreståndare Erik J. Andersson. 
 
Höstens överläggningar hölls på Hotell Kristineberg i Stockholm på temat ”Att ta emot, 
förvalta det och lämna vidare” med inledningsanföranden av Mikael Isacson, Anders 
Reinholdsson och Markus Hagberg. Samarbetsrådet antog ett uttalande med anledning av 
Strukturutredningens förslag där rådet visar på hur begreppet församling utarmas och 
dramatiskt kommer att förändra Svenska kyrkan. 
 

En ny reviderad stadga för Stödföreningen antas. 
 

2012 
Ett omfattandearbete som sträcker sig över flera år med konsultationer av styrelsen med 
ledningarna/styrelserna för närstående organisationer inleds. Följande organisationer/ 
rörelser omfattas 2012–2018 
Östlaestadianerna, Västlaestadianerna, ELM-BV, OAS-rörelsen, Laurentiistiftelsen, aKF, 
Församlingsfakulteten, United i Malmö, EFS och Missionsprovinsen. 
 
En ny reviderad stadga för Kyrklig samling antas vid en andra läsning. 
 

https://kyrkligsamling.se/Strukturremiss.pdf
https://kyrkligsamling.se/forsamling.pdf
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2013 
Samarbetsrådet besöker Riga på våren med ett studiebesök hos den lutherska kyrkan i 
Lettland för att få ett perspektiv i kyrkokampen och höstmötet i Hindås utformas som ett 
seminarium om Svenska kyrkans omvandling och möjliga utvecklingslinjer – om kyrkans inre 
sekularisering och den sakramentala otryggheten  
 
 
2014 
En framtidsgrupp tillsätts för att "skärpa verksamheten" med fortsatt betoning av samråd och 
analys men med bättre användning av den nya tekniken i ett förändrat medieklimat. 
 
Ämnet för Samarbetsrådets överläggningar på Kastlösa och i Falköping var en fördjupad 
diskussionen om den enskildes utsatthet i kyrkokampen, hur enskilda lever i en svårt pressad 
situation, hur var och ens agerande kan påverka helheten och hur vi interagerar både som 
privatpersoner och organisationer. 
 
Ett omfattande arbete under ledning av Björn Fyrlund att sammanföra och organisera Kyrklig 
samlings arkiv görs och deponeras 2019 på Universitetsbiblioteket (Carolina Rediviva) i 
Uppsala. 
www.alvin-
portal.org/alvin/view.jsf?dswid=4315&searchType=EXTENDED&query=Kyrklig+samling&aq=%5B%5B%7B"A_FQ
"%3A"Kyrklig+samling"%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A22635&c=1#alvin-
record%3A22635 

 
Kyrklig samling stöder och är representerat vid ett gudstjänstsymposium i Riga med anledning 
av förslag till en ny kyrkohandbok och stöder som ett resultat utgivningen av boken "Mässa 
för enhetens skull" (2015) av Christer Pahlmblad, som bland annat distribueras till samtliga 
kyrkomötesombud. En spontanremiss avges dessutom. 
https://kyrkligsamling.se/handboksremiss_kyrklig_samling.pdf 
 

Kyrklig samling stöder utgivningen av boken "Inget för någon" av Dag Sandahl och skickar den 
som en gåva till alla stödföreningens medlemmar. 
 
Webbportalen Kyrklig dokumentation startas av Yngve Kalin och får stöd av Kyrklig samling. 
 
Historieprojektet initieras och ett forskarstipendium ges till Dag Sandahl. 
 
 
2015 
Kyrklig samling deltager i arbetet med att utforma en ny Pastoral för Svenska kyrkan i 
samarbete med aKF med flera, som presenteras för Samarbetsrådet av Niklas Adell och Peter 
Bexell m fl. Frågan om att bevara och utveckla de "glödpunkter" som ännu finns i Kyrkan togs 
också upp till diskussion. 
 
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 

http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?dswid=4315&searchType=EXTENDED&query=Kyrklig+samling&aq=%5B%5B%7B%22A_FQ%22%3A%22Kyrklig+samling%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A22635&c=1#alvin-record%3A22635
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?dswid=4315&searchType=EXTENDED&query=Kyrklig+samling&aq=%5B%5B%7B%22A_FQ%22%3A%22Kyrklig+samling%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A22635&c=1#alvin-record%3A22635
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?dswid=4315&searchType=EXTENDED&query=Kyrklig+samling&aq=%5B%5B%7B%22A_FQ%22%3A%22Kyrklig+samling%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A22635&c=1#alvin-record%3A22635
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?dswid=4315&searchType=EXTENDED&query=Kyrklig+samling&aq=%5B%5B%7B%22A_FQ%22%3A%22Kyrklig+samling%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A22635&c=1#alvin-record%3A22635
https://kyrkligsamling.se/handboksremiss_kyrklig_samling.pdf
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Forum, erbjuda 50 gåvoprenumerationer ett halvår under 2015. Erbjudandet fulltecknades på 
några dagar och resulterade också i  flera fasta prenumerationer. 
 
 
2016 
Samarbetsrådet arbetade under året med två teman: Vart för oss kyrkokampen? med 
inledningar av Dag Sandahl, Eva Hamberg och Henrik Perret i ljuset av kyrkans inre 
sekularisering. Konstaterades bl. a att genomslaget och effekten av fattade beslut märks först 
efter 15–20 år. 
Det andra temat var "Andliga ledare", med inledande föreläsning av Bengt Holmberg och om 
hur påfallande oomtvistat ämbetets funktion var under de första århundradena och en 
fortsättning, där Anders Gerdmar talade om ämbetets auktoritet. 
 
 
2017 
Samarbetsrådets överläggningar präglades vid vårmötet av det aktuella Reformationsjubileet 
med föredrag om "Confessio Augustana insatt i sitt sammanhang och dess betydelse idag 
också som ett ekumeniskt dokument" Daniel Johansson, Göteborg och "Lutherdomens 
mångfacetterade ansikte" av Knut Alfsvåg, Stavanger. 
 

Det övergripande temat för överläggningarna  i oktober var "Gudstjänsttrygghet/gudstjänst-
säkerhet" 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?"  

 
 
 

2018 
Temat "gudstjänsttrygghet" präglade arbetet detta år. Rune Imberg talade om 
"Biskopsämbetet i Svenska kyrkan" och Håkan Sunnliden om "Den lilla gruppens möjligheter." 
 
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! 

 

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 och deltog i mötet (ELM-
BV, OAS-rörelsen, SSB, Kyrkliga förbundet, Missionsprovinsen och aKF).  
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Historieprojektet 
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.  
 

Kyrklig samlings kansli 
Under året gjorde ordföranden och vice ordföranden en omfattande genomgång av 
kanslifunktionen med nya system för ärendehantering, protokoll, löpande handlingar 
medlemsregister etc.  På detta sätt har ordföranden avlastats genom att mycket av de 
återkommande rutinerna faller inom vice ordförandens ansvarsområde. 
 

Kyrklig samling på webben 
Kyrklig samlings webbsida byggdes  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. 
 
Portalen Kyrklig Dokumentation 
Styrelsen beslutade att formellt överta webbportalen kyrkligdokumentation.nu, som 
startades hösten 2014 och som ett instrument att publicera aktuella dokument, artiklar och 
offentliga handlingar med relevans för kyrkokampen. Under 2018 rönte framför allt dokument 
rörande tillkomsten av Svenska kyrkans nya handbok stor uppmärksamhet.  
Ombyggnad av sajten ägde också  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. Yngve Kalin är ansvarig utgivare och redaktör 
och Lars Björkman  gick in i rollen som redaktionssekreterare. 
 
 
2019 
Samarbetsrådets överläggningar: 
Samarbetsrådet sammanträde två gånger under året.  

”Den politiserade kyrkan”  behandlades belystes vid vårens överläggningar med ett föredrag 
av docent Johan Sundeen, Borås.  I bakgrunden fanns hans bok ”68-kyrkan. Svensk kristen 
vänsters möten med marxismen 1965-1989.”  
 
Han redogjorde för hur den politiska staten under hela 1900-talet flyttade ut sitt inflytande till alla olika 
samhällsområden, däribland kyrkan. Politiseringen drevs både utifrån (t.ex. politiska partier tvingar 
sina värderingar på kyrkan och andra institutioner) och inifrån (kyrkliga företrädare driver 
politiseringen).  
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Samarbetsrådet gästades av  biskop Hans Jönsson, Liepãja, Lettland. Han skildrade sin egen 

uppväxt och tidiga önskan att bli präst och vilka svårigheter han stötte på med sin traditionella 

kristendomstolkning och önskan om särvigning. 

Småningom kom han till Lettland med stöd från Lutherstiftelsen och kunde prästvigas för Lettiska 

kyrkan och valdes och vigdes till biskop i denna kyrka 2016.  Avslutningsvis gav han några reflexioner 

baserade på sina upplevelser. De olika kyrkliga traditionerna tenderar att kunna ge gemensamma 

analyser av läget men vill gå sina egna vägar och  är ofta är obenägna att samverka på ett ordnat sätt. 

Ämnet för Samarbetsrådets överläggningar i oktober var skärningspunkten mellan evangeliskt 

och reformert och hur den reformerta teologin vinner alltmer insteg i Svenska kyrkan och vilka 

konsekvenser det har och har fått.  

Detta belystes genom två föredrag. Professor Kjell O. Lejon föredrag hade titeln Evangeliskt och 

reformert – konsekvenser för kyrkolivet med utgångspunkt i reformationen och Augsburgska 

bekännelsen, behandlade invandringen av reformerta yrkespersoner och deras inflytande och de 

svenska kungar som influerades av reformerta tankar under 1500- och 1600-talen och utvecklingen i 

USA dit många flyttat pga. sin reformerta tro.  

Docent Dag Sandahl hade fått i uppgift att tala utifrån ämnet Det reformerta avtrycket – en 

kyrkohistorisk rapsodi och nutida inslag. Han funderade kring samband mellan reformert och jesuitiskt 

tänkesätt utifrån krav på disciplin och det faktum att Calvin och Ignatius av Loyola studerade samtidigt 

på samma collegium i Paris. Vidare till nutid och nya ”heliga” värden som inte får ifrågasättas, till 

exempel HBTQ. Därifrån till maktutövning och anpassning av språket.  

Anders Reinholdsson avslutade med ett föredrag som han arbetat fram inom ramen för Kyrklig 

samlings analysgrupp 2008: Substansförlusten, något om dess rötter  

I de efterföljande diskussionerna lyftes bland annat fram att många av prästkandidaterna har 

dåliga kunskaper i kyrko- och dogmhistoria trots ett mera ökat generellt intresse för historia. 

Här skulle Kyrklig samling kunna göra en insats.  

 
2020 
Under året stod effekterna av pandemin också på kyrkolivet i fokus. Styrelsen tvingades 
smärtsamt konstatera att Svenska kyrkan inte var rustad för en kris som denna vare sig 
praktiskt eller teologiskt. Det blev uppenbart hur fragmenterad den Svenska kyrkan är. Många 
församlingar stängde i praktiken ned det mesta av sin verksamhet. Andra kämpade på ett 
föredömligt sätt på att finna vägar att nå ut med evangelium. Men det saknades samordning 
och ledarskap.  
  
Zoomseminarier och minföreläsningar 
Kyrklig samling  inbjöd under våren till två Zoom-seminarier med inbjudna gäster kring 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 beslutade att utveckla detta initiativ. 
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2021  
Samarbetsrådet kunde sammanträda i oktober. Tre sammanbetsråd i följd hade då ställts in 
under 2020 och början av året.  
 
Per Ewert höll föredrag med utgångspunkt från sin forskning och den kommande boken 
”Landet som glömde Gud”. Med nedslag i årtalen 1851, 1901, 1951 och 2001 och några platser 
i centrala Stockholm visade han hur några personer, huvudsakligen inom socialdemokratin, 
drivit en konsekvent linje och sakta men säkert drivit den Svenska kyrkan bort från traditionell 
kristendom och kyrkosyn parallellt med att  hela samhällssystemet förändrats. Resultat: Den 
ultraprogressiva skolan, den politiserade kyrkan och den ultraprogressiva synen på familjen. 
 
Samarbetsrådet arbetade också med frågeställningen ”Lider Svenska kyrkan av postcovid-
syndrom?” med korta inledningar hölls av Rolf Pettersson, Berit Simonsson, Inger Lindeskog 
och Daniel Ringdahl. 
  
Seminarier: 
Styrelsen inbjöd under 2021 till flera Zoom-seminarier och en miniföreläsning.  På webbsidan 
kyrkligdokumentation.nu publicerades tillhörigt material. 
Kjell. O Lejon höll en miniföreläsning om Korstågens historiska sammanhang, Per Ewert 
redogjorde för sin forskning i ett seminarium med rubriken ”Landet som glömde Gud.” Björn 
Fyrlund ansvarade för och inledde två seminarier, dels om Bethelbekännelsen och dels om 
Jakob Wiréns bok ”Att ge plats för den andre.”  Ett seminarium behandlade det som har 
kommit att kallas ”MTD-religionen” med Dag Sandahl som inledare.  
 
 

 
”Bli inte upprörd över det onda, avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps de av likt 

gräs, som gröna örter vissnar de. Förtrösta på Herren och gör det goda, bli kvar i landet och 
sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär. 

Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det…” 
Psaltaren 37 

 
 
 

Yngve Kalin 2022-04-20 
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