Några kända KRISSare
Genom åren har många tidigare medlemmar kommit att bli framträdande
personer inom kyrka, politik, akademi och kulturliv. Detta subjektiva och knappast
vetenskapliga urval vill ge några exempel. OBS: Då KRISS bildades först 1971
genom ett samgående av FKS och SKS så var ﬂera aktiva i någon av dessa rörelser.
Ärkebiskopar, missionsföreståndare och andra kyrkoledare

Anders Wejryd, ordförande i Unitas 1970, biskop Växjö stift 1995-2006, ärkebiskop
Ann-Catrin Jarl, generalsekreterare i KRISS på 70-talet, fd föreståndare på Graninge
stiftsgård, ärkebiskopens kaplan, ledamot i läronämnden, teol dr, fd ordförande IKFF
Anna-Karin Hammar, teol.lic, stiftsadjunkt för själavård i Uppsala stift, ÄB-kandidat
Cecilia Wadstein, generalsekreterare i KRISS 1983-86, lärare pastoralinstitutet Uppsala
Eva Brunne, generalsekreterare i KRISS 1980-83, biskop Stockholms stift
Eva Danneholm, anställd i WSCF Europa 1981-82, bitr generalsekreterare i KRISS 198284, pastor och föreståndare för Nacka församling i Svenska Missionskyrkan
Gunnar Weman, ärkebiskop 1993-1997, biskop Luleå stift 1986-1993
Eva Brunne
Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan 2004-2011
Håkan E Wilhelmsson, domprost Lunds stift, förbundssekr. Kyrkans Ungdom 1972-79
Inger-Lise Olsen, regional secretary WSCF Europa, handläggare i genderfrågor inom Svenska kyrkan
Jonas Jonson, f.d biträdande generalsekreterare i Lutherska världsförbundet, biskop Strängnäs stift
1989-2005, författare till såväl böcker som psalmer, bla nr 398 ”Vi reser ett tecken”
Karin Burstrand, domprost i Göteborgs stift
Kerstin Lindqvist, en av författarna till ”Halva himlen är vår”, fd stiftsprost
Stockholm, hovpredikant
Lars B Stenström, riksordförande 1977-78, kyrkoherde i Olaus Petri församling Örebro
Lennart Molin, fd rektor Teologiska Högskolan, tf generalsekreterare SKR
Lisa Tegby, kontraktsprost, kyrkoherde i Ålidhems församling, fd ordförande KHS
Manfred Björkquist (1884-1985), riksordförande 1908, redaktör för Vårt Lösen 19101926, grundare av Sigtunastiftelsen och dess ledare 1917-1942, ledamot WSCF styrelse
1924-26, biskop Stockholms stift 1942-1954
Margareta Grape, ordförande för WSCF Europa, fd utrikeschef för Svenska kyrkan,
chef för kyrkornas FN-kontor i New York
Nathan Söderblom Margareta Ingelstam, fd generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, jobbat för SKR
Martin Lind, ordförande i Lund 1966, riksordförande 1974-77, biskop Linköpings stift, ordförande Svenska
kyrkans forskningsråd
Nathan Söderblom (1866-1931), professor i religionshistoria, ärkebiskop 1914-1931, ledamot av Svenska
Akademien 1921-1931, Nobels fredspris 1930, far till 12 barn
Olle Engström, sekreterare i FKS på 50-t, rektor Teologiska seminariet 1962-1985
Per Duregård, riksstyrelsen 1984-86, pastor och föreståndare Uppsala Missionsförsamling
Per-Magnus Selinder, Svenska Missionskyrkans sekreterare för teologi och ekumenik
Sven Thidevall, Teol dr, fd biskop Växjö stift
Sven-Bernhard Fast, fd generalsekreterare Sveriges Kristna Råd (SKR), biskop Visby stift
Ulla Bardh, Teol dr, pastor i Svenska Baptistsamfundet, en av författarna till ”Halva himlen är vår”

Ministrar, riksdagsledamöter och generaldirektörer

Birgit Rodhe (1915-1998), deltog i WSCF General assembly 1946, skolminister (fp) 1978-79
Christina Rogestam, fd riksdagsledamot (c), fd generaldirektör invandrarverket, fd vd vid Akademiska
Hus, fd styrelseordförande i Statens museer för världskultur, ordförande Göteborgs kyrkliga stadsmission
Georg Andersson, fd riksdagsledamot (s), invandrarminister 1986-89, kommunikationsminister 1989-91,
fd landshövding, fd ordförande Broderskap
Ingemar Skogö, fd generaldirektör för Luftfartsverket, nu generaldirektör Vägverket
Jan-Erik Wikström, förlagschef Gummessons 1963-76, Frikyrkliga studieförbundets styrelse 1957-76,
utbildningsminister (fp) 1976-82, ordförande riksdagsgruppen 1983-84, landshövding i Uppsala län 199297, ordförande kulturnämnden i Uppsala 2007Lennart Sacrédeus, fd EU-parlamentariker (kd), fd riksdagsledamot

Nils Gunnar Billinger, redaktör för Kristet Forum, fd generaldirektör på Post och Telestyrelsen, nu
generaldirektör för Luftfartsstyrelsen
Tuve Skånberg, FKS-are, pastor i Svenska Missionskyrkan, teologie doktor, fd riksdagsledamot (kd)

Professorer, rektorer och forskare

Anette Månsson, ordf Kristna Fredsrörelsen, prefekt och lärare på institutionen för
lingvistik och ﬁlologi, Uppsala universitet
Bengt Kristensson Uggla, aktiv i G-KRISS och Bibelprojektet, professor i ﬁlosoﬁ, kultur
och företagsledning vid Åbo akademi
Carl-Henric Grenholm, ordförande i Uppsala kyrkliga studentförbund 1968, professor,
ledamot i Svenska kyrkans forskningsråd
Edgar Almén, ordförande i Lund 1968, universitetslektor religionsvetenskap,
Linköpings universitet
Erik Amnå, riksordförande 1978-82, sekreterare i demokratiutredningen, professor i statskunskap vid
Örebro universitet
Erik Ingelstam (1909-1988), professor, ledde uppbygg. av Institutet för optisk forskning
Ewert Bengtsson, mångårig kassör i Kristna Fredsrörelsen, professor i datoriserad bildanalys,
föreståndare för Centrum för bildanalys samt rektorsråd för IT vid Uppsala universitet
Gustaf Wingren (1910-2000), professor i systematisk teologi, en av 1900-talets mest framstående
teologer
Göran Eidevall, ordförande KRISS i Lund 1980, universitetslektor GT exegetik, Uppsala
Hanna Stenström, Teol. dr, Svenska Kyrkans forskningsenhet
Henry Cöster, riksordförande 1971, professor i teologi, Karlstad universitet
Holsten Fagerberg, deltog i WSCF General assembly 1946, professor i etik, ordförande Svenska Kyrkans
utredning om homosexuella på 70-talet, författare till bla ”Den dolde artisten”
Kajsa Ahlstrand, vice riksordförande 1978-80, professor i missionsvetenskap, Uppsala universitet
Kajsa Billinger, konsulent i Unitas på 70-talet, ﬁl.dr., universitetslektor, studierektor för
grundutbildningen, Socialhögskolan i Stockholm
Mia Löwheim, riksordförande 1996-1998, lektor i religionsvetenskap och docent i religionssociologi
Per Frostin (-1992), riksordförande 1972-74, professor i systematisk teologi, grundare av Institutet för
kontextuell teologi (IKT)
Valborg Lindgärde, fd rektor Teologiska Högskolan

Journalister, författare, kulturpersonligheter och opinionsbildare

Anders Mellbourn, fd chefredaktör för DN, chefredaktör för Sändaren
Bruno Sollerman, generalsekreterare 1974-1980, fd chefredaktör för tidningen
Broderskap
Dan Melander, teolog, verksamhetsledare i nätverket Etik & Energi, var i nio år
ansvarig för Svenska Kyrkans arbete med miljö och hållbar utveckling
Görel Byström Janarv, en av författarna till ”Halva himlen är vår”, konstnär, har bla
gjort utställningen ”Gud har 99 namn”, kommunikationschef Svenska Missionskyrkan
Karl Fries, ordförande i WSCF 1895-1920, ordförande i Sveriges kristliga
studentrörelse 1910–1921, sekreterare i KFUM:s världsförbund 1921-1926
Klas Corbelius, KRISS rörelsesekreterare 2001-2011, ekonom på Kristna Fredsrörelsen,
landstingspolitiker (S)
Magnus Stenberg, riksordförande 1982-86, fd chefredaktör för Sändaren
Margoth Sonnebo, journalist på TT, pressekreterare på Forum Syd
Martin Smedjeback, riksordförande 1998-2001, ickevåldssekretare på Kristna Fredsrörelsen 2001-2008,
fredsaktivist
Per Herngren, aktiv i bla G-KRISS 1977-86, författare, plogbillsaktivist
Stefan Edman, biolog, författare till många böcker om ekologi i ett kristet perspektiv, hedersdoktor vid
Chalmers i Göteborg, fd rådgivare till Göran Persson
Sten Rodhe, teolog och författare, har bla skrivit Sveriges mest sålda bok i religionskunskap
Svante Axelsson, riksstyrelsen 1985-88, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen

