Vill du stödja en öppen,
kristen studentrörelse?
Cirka 80 procent av KRISS intäkter har kommit från en delad rikskollekt i Svenska
kyrkan. Nu har dock kyrkostyrelsen beslutat att vi inte får någon kollekt 2012, vilket
gör att det ekonomiska läget är minst sagt bekymmersamt.
Kristna studentrörelsen i Sverige - KRISS, är Sveriges äldsta kristna studentrörelse och
den svenska delen av WSCF - World Student Christian Federation, som bildades i
Vadstena 1895 och som globalt samlar 100 000-tals studenter. I Sverige finns det grupper
i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Vi arrangerar årligen flera nationella möten,
bland annat en teologifestival och genom KRISS får medlemmarna ta del av det utbyte
som sker genom såväl WSCF som Nordic-Baltic Cooperation Council - NBCC.
KRISS arbetar med sådant som religionsdialog, ickevåld, hbt, klimatfrågor och andaktsliv. I
KRISS samlas studenter från olika kyrkor och alla har, oavsett bakgrund, en självklar plats.
KRISS gör en hel del, men skulle kunna ge fler en plats att växa på och ett utrymme för att
brottas med sin tro.
Vi har engagerade medlemmar, men ditt stöd är en förutsättning för vår möjlighet att nå
fler och att bedriva en bra verksamhet. Dagens och morgondagens KRISSare, tillika
bärare av framtidens kyrka och samhälle, behöver din hjälp. Det finns två möjligheter, dels
att bli stödmedlem/senior friend för minst 100 kr/år (då ingår också KRISS tidskrift) eller att
ge en valfri gåva till bankgiro 632-0345.
Stort tack på förhand!
Varma hälsningar

Exempel på vad vi behöver pengar till:
 subvention av en deltagare i en WSCF-konferens i Europa, ca 3 000 kr
 en tidning av bra kvalitet som kan spegla rörelsen och användas vid
medlemsvärvning, 500 tidningar kostar ca 10 000 kr
 en ordentlig vår- och höstturné där vi kan värva medlemmar och synas på många
platser i landet, ca 15 000 kr per turné
 fler mötesplatser i form av retreater, utbildningar, festivaler och konferenser, ca 20
000 kr per möte

