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Det mesta i livet handlar om att växa. Att 
växa upp, att växa i skorna, att växa ihop 

eller isär med sin partner. Det finns alltid ett 
mål med växandet, detta är ett måste, annars 
stagnerar och dör det. Jag tänker att Gud vill att 
vi ska växa. Gud vill att vi ska växa och mogna 
så att vi kan ta till vara på Hans skapelse. Här 
tänker jag att KRISS kan hjälpa till. Genom 
vår goda gemenskap kan vi vara förebilder i en 
värld som så mycket behöver goda förebilder. 
Vi kan visa på att vi kan göra skillnad och till-
sammans ta hand om den planet vi har fått till 
låns av Gud. Denna skapelse som är en förut-
sättning för vårt växande genom Guds kärlek! 

växt
Om

Kristoffer Moldéus, Ordförande

Ett växthus är för mig en plats där liv spirar.  
Antingen i form av ekologiska grönsaker, 

bär eller örter. Men det kan även vara en symbol 
för möten mellan människor. För idéer, tankar 
eller en fjälltur alldelens ensammen i sprakande 
höstfärger och klar luft. KRISS är ett växthus.

Välkommen till första numret av KRISS nya 
tidning!

Välkommna!

Jennie Wadman, Redaktör

Omslag: Erikka Chapman
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Det är sant att jordklotet 
fungerar som ett stort 

växthus. Solen värmer ytorna, 
så att luften värms upp. Den 
varma luften hindras från att 
lämna växthuset med hjälp 
av glasväggar och tak. Tack 
vare jordens dragningskraft 
behövs varken väggar eller 
tak för att hindra den varma 
luften i atmosfären från att 
lämna jorden. I dessa tider av 
global uppvärmning kunde 
man dock önska att det glo-
bala växthuset kommit med 
ventilationsluckor. 
Att jorden fungerar som ett 
växthus ska vi vara glada för. 
Problemet är att det börjar 
bli alldeles för välisolerat. I 
växthus används värmegar-
diner som ska stoppa infrar-
öd strålning, d v s värme, från 
att stråla ut genom glaset 
på natten. Istället reflekte-
ras strålningen tillbaka in så 
att medeltemperaturen inte 
sjunker för lågt. I vårt globala 
växthus har medeltempera-
turen börjat krypa uppåt, då 
vår atmosfärs ”värmegar-
diner” blivit mer och mer ef-

Växthuseffekten

Om vårt jordklot inte fungerade som ett växthus vore det svårt att leva här.
Men vad är problemet egentligen? Varför blir vårt växthus varmare och varmare?

borde det verkligen heta så?

text & illustration: Erikka Chapman



5 | Kriss 2009

Id
é o

ch
 in

fo
rm

at
io

n:
 R

ol
f L

ar
se

n,
 S

LU
 S

ve
rig

es
 L

an
tb

ru
ks

un
iv

er
sit

et

fektiva. CO2, koldioxid, är en 
naturligt förekommande gas i 
atmosfären, tillsammans med 
metan och stora mängder 
vattenånga. CO2 reflekterar 
den infraröda strålningen 
istället för att låta den passera 
ut i rymden.

Kanske borde vi inte kalla 
den globala uppvärmingen 
för växthuseffekten, utan 
”värmegardinseffekten”?

LÄS MER:
Miljöförbundet Jordens Vän-
ner driver kampanjer för 

klimatet och har samlat my-
cket information kring kli-
matförändringar och vad vi 
som enskilda och samhälle 
kan göra. 

http://mjv.klandestino.se/
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Två dagar fyllda med inspira-
tion, information och interre-
ligiösa ceremonier ledde fram 
till en historisk underteck-
nande av ett manifest som, 
inför FN:s klimattoppmöte 
i Köpenhamn i december 
2009, sätter krav på världens 
politiska ledare att ta ansvar 
för klimatförändringen.

Manifestet har sedan det 
skrevs under i november 
2008 överlämnats av ärke-
biskop Anders Wejryd till 
den svenska regeringen; till 
statsministern, miljöminis-
tern och industriministern. 
Det diskuterades i Brys-
sel då ärkebiskopen träffade 

den Europeiska kyrkokon-
ferensen, och lämnades till 
de regeringsföreträdare som 
deltog vid FN:s klimatmöte 
i Poznan, Polen, i december 
2008. Under vilket Ärke-
biskop Anders Wejryd talade 
inför deltagarna i klimat-
förhandlingarna, som siste 
talare. 

Manifestet lever också vidare 
genom att undertecknarna 
själva sprider det, t.ex. i As-
ien, där Mr. M. Abdus Sabur 
anordnar en interreligiös 
klimatkonferens. Det pågår 
samtal om att föra vidare 
manifestet via personliga be-
sök i USA och i Bangkok.

Uppsala Interfaith Climate 
Manifesto har tryckts som 
en bok och kan kostnadsfritt 
beställas via svenska kyrkans 
informationsservice info@
svenskakyrkan.se.

På svenska kyrkans websida 
kan man även ladda ned det 
på svenska, engelska, tyska, 
franska, spanska och arabiska.

Manifestet passar bra till att 
studera i grupp och använda 
som grund i KRISS-grup-
pernas arbete under 2009, 
året som bär temat “Guds 
skapelse”.

text: Mira Lindgren

Uppsalas interreligiösa
klimatmanifest

Källa: svenskakyrkan.se

Vi, religiösa ledare och lärare 
från hela världen, samlade i 
Uppsala i november 2008, 
kräver effektiva åtgärder och 
framsynt ledarskap inför 
de globala hoten mot Jor-
dens klimat. Från religiösa 
traditioner med skiftande 
förhållningssätt till andligt 
liv, har vi kommit samman 

vid denna tidpunkt i mänsk-
lighetens historia för att visa 
världen vad vi har gemen-
samt. Vi delar alla ansvaret 
som medvetna förvaltare av 
planeten Jorden, vårt hem. Vi 
har begrundat forskarnas och 
de politiska ledarnas oro för 
den alarmerande klimatkris-
en. Vi delar deras oro.

Världens religioner ger sty-
rka till förändring av livsstil 
och konsumtionsmönster. 
För många medlemmar i den 
mänskliga familjen förblir 
den religiösa tron en mäktig 
inspiration till att göra det 
goda. Vi tar på oss detta upp-
drag i en anda av ansvar och 
tillförsikt.

Manifestet lyder:
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das? Vi är övertygade om 
att svaret är ja. Det kräver 
dock betydande förändrin-
gar i synen på livsstil och ar-
betsförhållanden, ekonomi, 
handel och teknik. Etik och 

värderingar är väsentliga el-
ement för att utveckla nya 
institutioner och strukturer 
för politik och marknad. För 
religionerna har de långa per-
spektiven alltid varit viktiga. 
Mer än någonsin tidigare be-
höver världen nu ett mycket 
starkt och långsiktigt poli-
tiskt ledarskap.

Vår uppmaning till Köpen-
hamnsprocessen
Räddningen för Jorden han-
dlar inte bara om ny teknik 

och grön ekonomi. Den har 
också att göra med män-
niskans inre liv. Ett liv utan 
hopp är ett dåligt liv. Folk 
och nationer på vår vackra, 
kostbara planet behöver föra 

en dialog om vad det 
innebär att leva till-
sammans, med glo-
bal empati i en ”glo-
bal by”. Religionerna 
kan på ett avgörande 
sätt bidra till detta.
Som företrädare 
för världsreligion-
erna uppmanar vi 
regeringar och inter-
nationella organisa-
tioner att förbereda 
och komma överens 
om en omfattande 
klimatstrategi inom 
ramen för Köpen-
hamnsavtalet. Denna 
strategi måste vara 
tillräckligt ambitiös 
för att begränsa kli-
mat förändr ingen 
till högst 2° C, och 

för att dela bördan av ut-
släppsminskningar rättvist, 
i enlighet med principerna 
om gemensam men differ-
entierad ansvarsbörda och 
kapacitet. Greenhouse De-
velopment Rights erbjuder 
en konkret modell för detta. 
Vi uppmanar alla aktörer 
att finna politiskt acceptabla 
verktyg för att omsätta den i 
verkligheten.
Köpenhamnsavtalet 
måste motverka undermålig 
skötsel av mark, skog och 

 
Från förundran till förän-
dring
I förundran betraktar vi livet 
på planeten Jorden. Det är 
ett mirakel – och en gåva! 
Den stjärnklara natthim-
len fyller oss med vörd-
nad. Vi påminns om vår 
plats i universum. Vi har 
många skäl att vara öd-
mjuka. När vi mediterar 
på havsstranden, i öknen 
eller skogen kan vi, trots 
vår litenhet, uppleva att 
vi är ett med universum. 
Trostraditioner med ol-
ika kultur och bakgrund 
uttrycker samma slags 
förundran och vördnad 
inför livets gåva.
Klimatet har ständigt 
växlat under Jordens 
långa historia. Men vi 
är mycket oroade över 
människans alarmerande 
påverkan på vår planets 
synnerligen komplexa 
och känsliga klimatsys-
tem. Mänskligheten är 
idag den mest avgörande 
förändringsfaktorn vad gäller 
livsvillkoren för merparten 
av Jordens övriga varelser. Vi 
har tillräckligt med kunskap 
för att inse att vi måste vidta 
åtgärder nu, för kommande 
generationers skull. Läget 
är kritiskt. Glaciärer smäl-
ter, områden med perma-
frost tinar. Förödande torka 
och översvämningar drabbar 
människor och ekosystem, 
särskilt i Syd.
Kan planeten Jorden räd-



8 | Kriss 2009

åkerjord genom att med 
kreativa stimulanser förmå 
markägare, brukare och ur-
sprungssamhällen att bruka 
växande skog som kolsänkor.

Ödmjukhet, ansvar – och 
hopp!
Vi uppmanar politiska och 
religiösa ledare att ta ans-
var för vår planets framtid 
och för kommande genera-
tioners livsvillkor och miljö 
- i förvissning om trossam-
fundens stöd och samverkan. 
Klimatkrisen och mänsk-
lighetens överlevnad på plan-
eten Jorden är djupast sett en 
andlig fråga. Samtidigt vet 
vi att världssamfundet aldrig 
haft större möjligheter än nu 
att skapa hållbar utveckling. 
Det finns kunskap och te-
knik. Och människors bered-
villighet att göra det som kan 
och måste göras växer.
Utmaningen består i att gran-
ska de värderingar, filosofiska 
system, trosföreställningar 

och moralbegrepp som har 
format vårt beteende och vår 
snedvridna relation till na-
turen och miljön. Vi tar på oss 
ansvaret att utrusta våra olika 

religiösa sammanhang - och 
andra som så önskar – med 
moraliskt ledarskap. Vi up-
pmanar alla med inflytande 
över såväl den intellektuella 
som andliga utvecklingen att 
göra en grundläggande om-
prövning vad gäller mänsk-
lighetens bild av världen och 
sig själv.  Ett nytänkande där 
vi erkänner vårt främlingskap 
och framdeles bemödar oss 
om att leva i harmoni med 
naturen och varandra.
Vi erbjuder trons skiftande 
uttryck som en gåva och 
kraftkälla i arbetet med att 
utveckla   hållbara livsstilar 
och konsumtionsmönster.
Vi tar på oss denna bråd-
skande uppgift, med öd-
mjukhet, ansvar och tillför-
sikt.

Nu är tiden inne att mobilis-
era människor och nationer. 
Utifrån våra olika trosuppfat-
tningar lovar vi:
• Att informera och inspirera 
människor inom våra egna 
religiösa och kulturella sam-
manhang, så att de tar ansvar 
och genomför effektiva åt-
gärder.
•  Att utmana lokala ledare 
inom politik och affärsliv till 
mångfacetterade strategier 
och åtgärder.
•  Att fokusera på kampen 
mot den globala uppvärm-
ningen, inspirerade av vår 
innersta religiösa övertygelse 
om livets mening. Detta en-
gagemang är en djupt andlig 
fråga som inkluderar rättvisa, 
fred och hopp om en framtid 
i kärlek och solidaritet med 
alla människor och med hela 
skapelsen.
Som religiösa ledare och 
lärare vill vi ersätta rädslans 
kultur med en kultur av hopp. 
Vi vill möta klimatutmanin-
gen med en trotsig optimism 
som understryker kärn-
värdena i alla stora andliga 
traditioner i världen: rättvisa, 
solidaritet och medlidande. 
Vi vill uppmuntra till gott 
vetenskapligt arbete och till 
framsynt politiskt ledarskap. 
Vi förbinder oss att i våra 
sammanhang utveckla en 
anda av glädje och hopp inför 
den största gåva vi fått till-
sammans  – livets gåva!

foto: Jennie Wadman
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Frågan är återkommande. 
Det är sant att mycket 

handlar om växtskötsel ute 
på Sveriges Lantbruksuni-
versitet i Alnarp, men just 
i Alnarps Rehabilitering-
strädgård är det växterna 
som hjälper till att rehabilit-
era människor. Här finns 
rehabiliteringsprogram för 
långtidssjukskrivna med ut-
mattningssyndrom och här 
pågår forskning och under-
visning om hur och varför 
trädgårdsterapi fungerar 
så bra. Efter att ha besökt 
Alnarps Rehabilitering-
strädgård, och nyuppstartade 
Trädgårdsterapeutisk reha-
bilitering i Nynäs, är det lätt 
att förstå varför det här är en 
terapiform som växer. 

Att hantera stress handlar om 
mer än att bara hitta en lugn 
och tyst vrå då och då. För 
många kan det kännas som 
en evig kamp att hitta vila i 
vardagen. För personer som 
drabbats av utmattningssyn-
drom behövs en plats för 
kroppen att läka från de ska-
dor stressen orsakat, samti-
digt som det är nödvändigt 
att hitta ett nytt sätt att leva. 
Kroppen kan vara spänd eller 
svag och värkande, tankarna 
dimmiga, känslorna ned-
stämda; det kan vara svårt 
att formulera en hel men-
ing. Men längst inne finns 
fortfarande en frisk män-
niska som har förmågan att 
läka och leva. Det är en en-
kel tanke, men grunden i ett 

rehabiliteringsarbete där ett 
helt team arbetar med kropp, 
tankar och beteendemönster. 
Att det är en fantastiskt vack-
er arbetsplats blir en bonus.

I Alnarps Rehabilitering-
strädgård finns ett team med 
en trädgårdsmästare, en sjuk-
gymnast, en arbetsterapeut, 
en psykoterapeut och en 
landskapsingenjör. Tillsam-
mans tar de emot de grup-
per om åtta deltagare som 
går igenom ett tolv veckor 
långt rehabiliteringsprogram. 
Trädgårdens gröna fingrar 
heter Frederik Tauchnitz. 
Hans roll är både att vara 
trädgårdsmästare och att fin-
nas till hands för deltagarna 
i deras arbete. Här finns tre 

Växthus 
som läkande rum 

text & illustration: Erikka Chapman foto: Jennie Wadman
 

Trädgårdsterapi? Behöver blommorna terapeuter? Erikka har fått frågan
ofta och söker svaret på Alnarps Rehabiliteringsträdgård i södra Skåne.
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växthus, en striktare trädgård 
med prydliga rabatter och 
häckar, en med grönsakso-
dling, en damm, en äng och 
en fruktlund. Med 2,3 ha 
utrymme finns plats för både 
det välordnade och det vild-
vuxna. 

Mycket i Frederiks arbete 
handlar om traditionell växt-
skötsel, men även om samtal 
kring ohyra, krukväxter och 
recept. När det är skördetid 
tillfaller skörden alla som 
på något sätt hjälper till i 
trädgården, även dem som 
är där på helgerna och ma-

tar trädgårdens tamkaniner. 
Skördetid kan väcka gamla 
intressen till liv, eller skapa 
nya. Vad kan man göra med 
sommarsquash? Sockerkaka 
kanske?

I ett hörn av trädgården står 
ett mindre, kupolformat, 
kantigt växthus. Det ser lite 
futuristiskt ut; samtidigt lek-
fullt och spännande. Det ka-
llas GrowPoint av tillverkar-
na, och det är ett passande 
namn även för arbetet som 
sker här. Frederik berättar att 
utöver växtskötsel används 
det även av teamets psyko-
terapeut. Mellan olivträd, 
myrten och nerium står två 
stolar med plats för tera-
pisamtal. Det är en skyddad 
miljö innanför de halvtrans-
paranta väggarna som släpper 
in ljus men inga blickar.

Växthusen gör det möjligt 
att driva verksamheten året 
om. I skydd från väder och 

bitande skånsk vind kan 
deltagarna i terapin arbeta 
ostört. Här drivs växter upp 
från frö, planteras om, vattnas 
och gödslas. Allting som be-
höver göras i ett växthus är en 
del av terapin. Speciellt med 
rehabiliteringsträdgårdens 
växthus är ett uttalat fokus 
på vila; lika viktigt som aktivt 
arbete. Under vårkanten står 
det vilstolar i ett av växthusen, 
och en samling halmbalar 
med filtar på där deltagare får 
öva avslappning tillsammans 
med sjukgymnasten. 

- Det här växthuset är minst 
lika mycket för människor 
som för växter. Det är hjärtat 
i verksamheten, säger Chris-
tina Sjölander. 

Hon är arbetsterapeut i 
Nynäs nystartade rehabili-
teringsträdgård. Nynäs Slott 
och naturreservat ligger i den 
Sörmländska naturen, vid 
kusten. Den här trädgården 
är mindre, men ligger nära 
slottsträdgården och den vilda 
naturen. Miljön är lugn och 
tyst, och bär på mycket histo-
ria. Byggnaderna kring reha-

“Det här växthuset är 
minst lika mycket för 
människor som för 
växter.”



Interiörer ur det kupolformade växthuset i Alnarp.

biliteringsträdgården är flera 
hundra år gamla, och gjorda 
av stora ekstockar. Växthuset 
däremot, är helt nybyggt och 
har en sprakande brasa i eld-
staden. Här används de me-
toder som tagits fram i Al-
narp, där Christina själv har 
utbildat sig i trädgårdsterapi. 
Trädgårdsterapeutisk reha-
bilitering som verksamheten 
kallas, drivs av Landstinget i 
Sörmland, och sker i samver-
kan med annan vård. 

Klockan tio på förmiddagen 
träffas arbetslaget, bestående 
av trädgårdsmästare, sjuk-
gymnast och arbetsterapeut 
tillsammans med deltagarna 
rehabiliteringen, och går ig-
enom vilka möjligheter som 
finns för dagen. Arbetet 
följer årets säsonger, men kan 
också innebära olika slags 
hantverk, som flätande av 
gräskronor. Varje deltagare 
får själv avgöra vilka syss-
lor som känns viktiga och 
passande för dagen. Någon 
kanske vill följa med biolo-
gen och trädgårdsmästaren 
Klas Rosenberg ut i arbetet 
i slottsträdgården, en annan 
skapa ett eget trädgårdsrum 
i ett närliggande snår. Syn-
intryck och dofter kan vara 
ljuvliga, men när hjärnan är 
trött på inkommande signal-
er kan ett prunkande blom-
sterarrangemang kännas för 
mycket. Då kan ett vildvuxet 
hörn, med långt gräs och sky-
ddande buskar omkring, vara 
platsen att vila på. 

Rehabiliteringens deltagare 
är människorna, men kan-
ske finns det lite sanning i 
denna återkommande fråga 
om blommornas terapeuter. 
Inte bara förändrar trädgård-
sterapi förhållningssättet till 
människors egen kropp och 
liv. I en trädgård där inga 
gifter används, och saker 
får ta den tid de tar, kanske 
även förhållningssättet till 

vår miljö och natur förändras. 
Med en helhetssyn på män-
niskan som skapande och 
med en inneboende kraft till 
läkning, kan följa en livsstil 
som också ger vår utmattade 
jord ny kraft. 

Läs mer:
Alnarps rehabträdgård
http://www.ltj.slu.se/
alnarpsrehabtradgard/
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Published in Movement Issue 131 / Spring 2009

text: Angharad Parry Jones

Disciples 
Jesus Loved

Mary stands at a large wood-
en table totally engrossed in 
the task of bread making. 
Jesus wanders into the room 
unnoticed and stands non-
chalantly watching her. He 
watches her hands as they 
knead the dough, he notices 
he subtly pretty features, he 
smiles thinking how cute he 
nose is. His observations are 
interrupted when she finally 
notices him. She starts. 
“Oh! How long have you 
been standing there?” her 
tone is guarded. 
He smiles, warily, “just a 
minute, I didn’t want to in-
terrupt, you looked so…” He 
tails off
“Oh please Jesus don’t start!” 
she interrupts, flinging the 
dough on to the table with 
considerable force. 
He looks baffled. “Start? 
Start what?” 
Her eyes blazing she aban-
dons the bread making and 
looks directly and the man, 
no longer leaning on her 
doorpost but resembling a 
trapped animal. “You know 

what!” she yells, but then her 
tone softens: “first come the 
compliments, followed soon 
after by the guilty looks and 
the running away.” She sighs 
“I don’t think I can stand 
much more of it.” 
Jesus frowns. “Am I that bad?” 
Mary takes a long look at 
him. She smiles. “Yes”.

Jesus retreats, but as he starts 
to back out of the door Mary 
calls out “Don’t go.” He stops, 
although he does not look at 
her. “Have a drink with me. 
Talk to me – I’m worried 
about you.” 
Jesus, still looking down 
shakes his head. “You don’t 
know what you’re asking.” 
“Yes I do.” She is annoyed. 
“I’m asking you to let me 
show you hospitality and 
you’re treating me like one of 
the mob at Sodom.” 
“Ah”. Jesus walks into the 
room and sits at the table, 
taking the reprimand in good 
humour. 
“I accept you hospitality my 
sister. Mary smiles and brings 
some wine and bread to the 
table, “That’s more like it”. 
He smiles for the first time, 
“Thank you for your good 
gifts. Sit and share them with 
me”. 
Mary sits, giggling. “You can 
stop being formal now it 
doesn’t suit you!”
As they sit and eat they both 
relax, sharing the comfort-

illustration: Jennie Wadman & Erikka Chapman



able silence of friends. Slowly 
the atmosphere changes and 
Jesus beings to weep; Mary 
watches fat, wet tears fall into 
his beard, he makes no move 
to wipe them away so she 
moves from her chair to his 
side, takes a cloth and wipes 
his tears as though he were a 
small child. 
“Mary…”, “Shhhh”. She cuts 
in. “You think I don’t know, 
think I’ve ‘heard but not lis-
tened’ like the rest of them. 
But I get it Jesus, I get it. I 
don’t like it but I get it.”
She pauses, looks at him. “I 
love you Jesus”. 
He starts to respond but 
Mary guesses what he is 
about to say and shushes 
him. “And I do know what 
that means. It means heart-
break and hardship. It means 
watching you die. It means 
happy-ever-afters sat in front 
of the fire with the grandkids 
are completely out…” 
She smiles, her tone sof-
tens, “Being with you Jesus, 
it’s different…” As she fades 
into silence Jesus takes the 
cloth from her. His tears have 
ceased, and he wipes his face. 
Mary stands up and begins 
to clear the table. “Of course, 
I’m not denying that for a 
while I hoped…” – her gaze 
becomes distant - “…espe-
cially that day walking from 
Capernaum…” 
She continues to tidy as 
though in a daydream, but 
suddenly comes out of her 
reverie and turns and looks 

directly at Jesus “… but I’ve 
listen to you, you know. Lis-
tened to you teaching, lis-
tened to the way your mes-
sage has developed. Listened 
to the change in your tone…” 
She returns to the table, sits 
and looks at him, he does not 
meet her gaze. 
“… Listened to the tiniest 
note of fear…” 
His eyes meet hers. “You can 
tell?” 
She smiles, “of course I can. 
And it’s only natural – per-
fectly normal. 
He looks reassured. 
Mary frowns. “It has to hap-
pen doesn’t it?” 
Jesus looks down. “It does”. 
“But you’ll come back? Like 
Lazarus?” 
Jesus pauses “In a sense, yes”. 
Mary interprets his thoughts 
again, “Oh I know it won’t be 
the same.” 
Jesus sighs, “Mary, I wish 
things could be different”. 
“But they were never going 
to be. You’re going to change 
the world.” 
Jesus leans across the table 
and takes her hand. It is his 
turn to be the strong one. “So 
are you Mary, so are you.” 
Mary allows herself to be 
held. Her voice is tiny. “Jesus, 
can you promise me some-
thing?” 
Jesus makes an uncommitted 
mumble. 
“Promise that before it hap-
pens, before you go, that 
you’ll have shown me how to 
live without you”. 

Jesus stands pulls Mary to 
her feet and embraces her. 
“Mary, I shall always be with 
you.”

***
Jesus sits alone in a clear-
ing, leaning back against a 
rock with his eyes closed. In 
the distance he can hear the 
sound of his followers around 
the fire. Listening to them 
he smiles and then remem-
bers he was trying to pray. 
The light starts to fade. Judas 
wanders into the clearing. 
Without moving Jesus calls 
out:
 “Jude?” 
Surprised Judas freezes and 
says nothing. 
“Judas?” 
Judas walks over and sits next 
to Jesus, whose eyes are still 
closed. 
“How’d you know it was me?” 
“Call it divine intuition.”
Judas shuffles uncomfortably. 
“Oh.” 
Jesus looks up at him and 
smiles. “Also you’ve got the 
squeakiest sandals I’ve ever 
heard.”
Judas smiles, for a moment. 
“Jesus… are you OK?” 
Jesus sighs and stares into the 
distance. “Not really”. 
It is a statement of fact, but 
does not invite a response. 
Judas shuffle again: “… it’s… 
it’s Mary isn’t it?” 
Jesus spins round to face his 
friend. “How do you know?” 
He spits the words out. 
Judas smiles. “Call it human 
intuition.” 
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Jesus relaxes and smiles back. 
“Ha! Obvious, then?”
Judas nods. The two friends 
relax. They sit in silence for a 
while. 
Jesus sighs. “What am I going 
to do Jude? I love her, I really 
do. But I know what’s going 
to happen. I can’t - I won’t – 
put  her through that.” 
Judas looking at his fin-
gernails. “And she gets no 
choice, she has no part of this 
decision?” 
“No!” 
Judas raises his eyebrows and 
looks away. 
Jesus becomes agitated and 
gets to his feet. He begins 
to pace. “I know how this is 
all going to turn out. I won’t 
be here in 6 months. You’ve 
heard me teach, haven’t you 
Jude, you’ve listened to what 
I’ve said about the kingdom? 
About me?” 
Jesus stops pacing and looks 
at his friend, his face full of 
hope that his friend under-
stands. 
“You are convinced you’re 
going to die aren’t you?” Judas 
says.
Jesus shakes his heads in ex-
asperation. 
Judas calls after him “WHY?” 
Jesus doesn’t turn around, 
says quietly, “Because I am”.
Judas stands and catches up 
with Jesus; he hesitates be-
fore gently laying his hand 
on the others shoulder. “Look 
Jesus, no-one is going to deny 
that there’s something special 
about you. God knows I’ve 

dropped everything and have 
traipsed around after you for 
the last couple of years.” 
Judas is facing Jesus now, a 
hand on either shoulder, a 
gesture of comfort… “But 
why this determination for 
the morbid climax? Why not 
settle down somewhere with 
Mary, somewhere quiet in 
the dessert? Let the people 
come to you?” 
Jesus pushes Judas away 
violently, suddenly. “Shut 
up! Shut up! Shut up!” They 
stand bristling at each other.
They relax. Judas looks Jesus 
in the face “I’m sorry Jesus. I 
don’t understand.”
Jesus wanders back over to 
the rock and sits down with 
his head in his hands. “I wish 
I could make you understand 
Jude,” – he smiles ruefully – 
“and make her understand”. 
He shakes his head and 
looks gratefully at Judas as 
the latter sits down next to 
him again. “And part of me 
really wants to do exactly 
what you’re suggesting. Be a 
husband. A father. Part of a 
community. I am human af-
ter all.” He laughs humour-
lessly. “But I was born with a 
task in mind.” 
“So change your mind!”
Jesus looks at his friend and 
smiles, sadly this time. “Oh 
Jude I wish it were that sim-
ple.” 
He stands. “I was at the be-
ginning hovering over the 
waters, I taught David to play 
and Solomon to think.” 

He is ranting, but he is not 
incoherent. Judas beginnings 
to look scared. 
“And I am at the end extin-
guishing the stars I set in 
place” – he notices the fear on 
Judas’ face and smiles – “and 
I am here stood on this hill 
in Galilee with you, Judas my 
friend.” 
Judas relaxes, but his sigh 
of relief is chocked com-
pletely as Jesus declares “You 
sit there telling me not to 
choose death, but you are the 
one who is going to choose 
my death.”
Judas leaps to his feet, “What 
the hell are you talking about! 
You’re out of your mind!” 
He takes a deep breath and 
falls to knees at Jesus’ feet. 
“You are my Lord and my 
teacher, and I love you.” And 
then whispers to himself 
“surely more than I should”. 
Judas and looks Jesus in the 
eye and starts to say “I will 
never betr–“ 
Jesus, putting a hand on 
his friends arm, interrupts: 
“Promise me something Jude, 
promise me you’ll wait for me 
to come back. That you won’t 
do anything stupid…” 
“Come back… where are you 
going?” 
Jesus smiles. “Not now, when 
I die…” 
Judas swallows hard. “Come 
back?” 
Jesus looks at his friend 
steadily. “Death can’t hold me 
Jude”. 
“Like Lazarus?” 



Jesus stares into the distance 
his confidence ebbing away. 
“Yeah, like Lazarus”. 
Judas sits down where he 
was standing, he is deep in 
thought. Jesus walks over 
to a tree at the edge of the 
clearing, picks a plum and 
eats, watching Judas working 
things out. 
“Jesus?”
“Yes?” 
“After you… when you… 
come back… you’ll be here, 
right?”  
Jesus looks at him, trying to 
work out what he’s thinking. 
“For a while yes, but it won’t 
be the same, I won’t be the 
same.” 

Judas nods, a preoccupied 
expression on his face. “But 
you’re task will be accom-
plished, won’t it?” 
He looks up at Jesus, “what 
will there be to stop you set-
tling down then?”
Jesus looks at his friend 
in astonishment. “Techni-
cally nothing.” His words 
are guarded, his expression 
closed. “But everything will 
be different then. I don’t even 
think I’ll think the same 
way”. 
Judas has stopped listening. 
He bears a look of crazed de-
termination. He says, more 
to himself than anyone else: 
“it’ll be ok after…” 

Jesus panics a little, not used 
to seeing his friend in such a 
state. “Judas… Judas! It’ll all 
be different after, that’s not 
the same… Judas!” 
But Judas has stopped listen-
ing completely, he gets to his 
feet and walks away repeat-
ing over and over to himself: 
“Afterwards, it’ll all be alright 
afterwards…”
Jesus sinks to the floor with 
his head in his hands. The 
significance of what has just 
happened weighing him 
down. He whispers to him-
self “Oh Judas, it had to be 
for love didn’t it?”
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Det är frestande att tro 
att flodvågor och jor-

dbävningar och elände inte 
gör skillnad på människor. 
Att Jesaja hade rätt: Då går 
det prästen som folket, hus-
bonden som slaven, mat-
modern som pigan, köparen 
som säljaren, långivaren som 
låntagaren, borgenären som 
gäldenären.

Men när Katrina drog in över 
New Orleans var det inte de 
svarta som hade släktingar 
längre norrut och pengar nog 
att fly. Då Indien drabbades 
av översvämningar under 
monsuntiden 2007 var mer 
än hälften av offren kastlösa. 
En del dog av ormbett efter-
som de vägrades plats inne i 
härbärgena. 

De flesta konsekvenserna av 
våra växthusgaser är dock 
inte så enkla att se. Ett mer 
oförutsägbart väder gör att 
tillexempel Samer har my-
cket svårt att förutspå re-

narnas vinterbete. Eller att 
kvinnor i södra Afrika får 
längre avstånd för att hämta 
dricksvatten. Något som in-
nebär att de kan ägna mindre 
tid åt utbildning samt blir 
mer mottagliga för övergrepp 
längs vägen.

Vi är alla sårbara. Men olika 
mycket och på olika sätt. Kli-
matförändringarna kommer 
inte att uppfinna några Trip-
peltornados eller Kackerlack-
sregn. De kommer däremot 
att ändra mönstren för män-
niskans redan existerande 
naturliga hot och fördjupa 
de mellanmänskliga diken vi 
sedan länge har grävt i våra 
samhällen.

Jag vill inte spela ner be-
tydelsen av att vi minskar 
utsläppen av växthusgaser. 
Den globala uppvärmningen 
är minsann en global fråga 
som måste ha en global och 
radikal lösning. Men det är 
inte bara en global fråga. Det 

är inte heller bara en fråga 
om att vi alla måste leva så att 
vi släpper ut mindre koldi-
oxid. Det är också en utman-
ing som kräver att vi förnyar 
kampen mot orättvisor i vår 
närhet, och kärleken till vår 
nästa.

Genom att gå en mil med 
den som begär sällskap halva 
vägen, genom att extraknäcka 
på ålderdomshemmet eller 
kasta några kronor i kolle-
kten – ökar vi människors 
förmåga att stå emot och an-
passa sig till de förändringar i 
vår omgivning som redan står 
vid dörrtröskeln.

Så låt oss fortsätta köpa ut-
släppsrätter men låt oss inte 
vara så konsekvensetiska att 
smältande glaciärer blir vikti-
gare än hur vi behandlar dem 
som står bredvid. Gå ut till de 
törstande med vatten, ni som 
bor i Tema, möt de flyende 
med bröd!

Nästaskärlek
är klimatsmart

text: Linde Lindqvist illustration: Erikka Chapman

Klimatförändringarna må vara vår tids största ut-
maning. Men för att undvika den stora katastrofen 
räcker det inte med att minska koldioxidutsläppen 
med si och så många procent, vi måste också hjälpas 
åt för att minska människors sårbarhet.
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I höst är det inte bara kyrko-
val, det är även kyrkomöte. 

Kyrkomötet är Svenska kyr-
kans högsta beslutande or-
gan.  Den vikti-
gaste frågan på 
dagordningen är 
frågan om kyr-
kans vigselrätt och 
hur vida Svenska 
kyrkan ska tillåta 
samkönade äkten-
skap eller inte.  
 
Varför skulle inte 
HBT-personer
(Homosexuella-,
bisexuella,
transexuella-personer) få 
gifta sig i Svenska kyrkan? 
Det finns de som menar att 
det finns belägg för det i 
Bibeln och att Gud därig-
enom skulle ha någonting 
emot det. Det handlar om 
tolkning och man kan tolka 
Bibeln på många sätt och de 
flesta, speciellt motståndare 
till homosexualitet gör det 
till sin fördel. Jag tror snarare 
att Jesus verkligen menar vad 
han säger att han verkligen 

Alla ska få gifta sig 
text: Kristoffer Moldéus
foto: Jennie Wadman

i Svenska kyrkan

älskar alla människor oavsett 
vem man är eller vad man 
gör. Alla människor är lika 
älskade av Gud och har rätt 

att gifta sig med vem man 
vill. 
Det är en självklarhet och 
rättighet att alla ska få gifta 

sig med den man älskar. Kyr-
kan måste visa att all kärlek 
är bra kärlek. Det går inte 

att stå i fina predikstolar och 
predika om kärlek och sedan 
hävda att den bara gäller en 
sorts människor. Guds kärlek 

gäller alla oavsett 
kön och 
absolut oavsett 
vem man är kär i 
och vem man vill 
gifta sig med. 

Det skulle vara 
kränkande mot 
människor om det 
blev nej till sam-
könade äktenskap 
i Svenska kyrkan i 
höst. Jag har svårt 

att se att kyrkan vill kränka 
människor. Det finns röster 
som säger att lösningen för 
Svenska kyrkan är att avsäga 
sig vigselrätten. Varför är det-
ta lösningen? Lösningen är  
istället se till människors lika 
värde och faktiskt inse att alla 
människor får gifta sig med 
vem man vill. Om nu resten 
av samhället accepterar detta 
varför skulle inte Svenska 
kyrkan kunna göra likadant? 

Nästaskärlek

“Det är en självklarhet 
och rättighet att alla 
ska få gifta sig med 
den man älskar. “
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“W e were born and 
raised in black and 

white”  Så lyder introt på en 
country-låt som jag alltid har 
gillat. Den handlar om två 
bröder som växer upp till-
sammans men som av oförk-
larliga skäl går åt vitt skilda 
håll i livet. En blir präst, den 
andre blir bandit. De möter 
varandra senare i livet när 
banditen ska avrättas och 
hans bror ska läsa den sista 
välsignelsen över honom. 
Fastän de älskar varandra så 
kan ingen av dem förstå var-
för de blev så olika; de är helt 
enkelt tvungna att leva med 
det. Det kan låta som en tra-
gisk historia, men varje gång 
jag hör den sången så slås jag 
istället av hur fint det är med 

våra olikheter. De förtjänar 
att hedras, inte att gömmas 
undan. 
Himlen både grät och log 
över årets Pride-festival där 
tusentals människor sam-
lades just för att fira sina 

olikheter. Men trots det lyn-
niga vädret var det högtryck 
hos KRISS-arbetarna som 
fanns på plats i Högalidsky-
rkans tält på festivalområdet 
större delen av veckanältet 
gick under namnet Störst av 

allt är kärleken och var ett sa-
marbete mellan Högalidsky-
rkan, EKHO, Regnbågsmäs-
san och Svenska Kyrkans 
Unga. Snälla människor lät 
även KRISS haka på den var-
ma gemenskapen. Också på 
Kulturhuset inne i stan fanns 
Kriss närvarande när Erikka 
från styrelsen ledde en pan-
eldebatt på temat Kristen och 
queer: hur poly är gud? med 
biskop Eva Brunne, teologi-
doktoranden Peter Forsberg 
och queeraktivisten Mats 
Råsmark. Alla blev något 
överrumplade av det övers-
vallande gensvar som debat-
ten fick hos Pride-besökarna. 
Lokalen fylldes till bredden 
inom loppet av några minut-
er och lika många besökare 

“Alla blev något 
överrumplade av 
det gensvar som 
debatten fick hos 
Pride-besökarna.“

På pride
Tillsammans med tusentals andra, deltog 
KRISS i somras i Prideparaden. Ett eki-
page som fick ett celebert besök utav Jesus.

med KRISS

text: Mattias Irving foto: Lennart N, stockholmpride.org
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till stod och köade utanför, i 
hopp om att kunna få en ledig 
stol ifall någon gick ut. Det är 
så klart särskilt upplyftande 
för KRISS, som ju alltid har 
legat i framkanten för HBT-
personers rättigheter. 

Diskussionen skuttade mes-
tadels glatt fram genom ett 
kuperat landskap av teolo-
giska knivigheter, men det 
var slående hur tyst det blev 
när den kanske största frå-
gan av alla, och definitivt 
en av de viktigaste i Pride-
sammanhanget, väcktes: Vad 
är kärlek? Det enda man 
kunde enas om var att kär-
leken inte gick att definiera, 
kanske att den var något som 
gick utöver det rationella och 
inte kunde fångas in i ett ra-
tionellt resonemang. Man 
tänkte sig att det fanns vissa 
rättesnören i bibeln som det 
skulle kunna kallas för kärle-
ksfullt att följa, men det var 
svårt att precisera någonting 
alls.

Är det därför så konstigt 
egentligen, att sexualiteten 
har varit en tvistefråga bland 
kristna under mycket lång 
tid? Den återaktualiseras 
ständigt i debatten, nu senast 
i och med riksdagsbeslutet 
om könsneutrala äktenskap. 
För alla våra ansträngnin-
gar så verkar kärlekens natur 
övergå också teologers, bisko-
pars och även flitiga utö-
vares förmåga att beskriva. 
Försöken landar alltför lätt i 

plattityder och tvetydigheter. 
Det är också anledningen 
till att Pride är så viktigt, för 
mig i alla fall. Den enda rim-
liga, rakryggade inställningen 
måste ju vara att förhålla sig 
ödmjuk inför den mångfald 
av olika sorters kärlek som 
det finns här i världen, när 

vi inte ens kan börja försöka 
förklara vad kärlek är. Precis 
som bröderna i sången be-
höver vi hitta ett sätt att be-
jaka våra olikheter och älska 
varandra för dem vi är. Kär-
leken kan verka irrationell, 
men jag menar att den följer 
sin egen logik. 

illustration: KRISS Pridevykort



Från Åre
till Nidarosdomen

Årets sommarmöte inom Nordic Baltic Cooperation Council
arrangerades av KRISS  som en veckas  pilgrimsvandring från 
Stiklestad  till Nidaros, Trondheim. Temat var: “Sweating with 
God- a pilgrimage for a healthy climate” och Uppsala Inter-
faith  Climate  Manifesto packades med i ryggsäcken hos de  12  pil-
grimer  från Danmark, Finland, Litauen och Sverige som deltog. 
Veckan började med en sändningsgudstjänst i Åre kyrka 
och avslutades med högmässa i Nidarosdomen.
  text: Anna Burenius foto: Christian Hoff



21 | Kriss 2009

Åreprästen Phär Karpas 
berättade för oss på bussen 
från Åre till Stiklestad att 
pilgrimsvandringar blev för-
bjudet under reformationen, 
för att komma ifrån avgu-
dadyrkan av helgon. Ett för-
bud som inte har upphävts 
än! Spännande, tänkte jag 
och såg ännu mer fram emot 
veckan. Vi fick också höra 
historien om Sankt Olof. Jag 
får en bild av en krigisk och 
makttörstande man som på 
1000-talet fick ett kall om 
att kristna och ena Norge. I 
Stiklestad tog till slut mot-
ståndstrupper död på honom. 
Det sägs att under skedde där 
Olof gått fram och att hans 
sista handling var att slänga 
svärd och sköld ifrån sig för 
att stiga ner på marken och 
tillbe Gud. Guds storhet gör 
min bild mildare. Sankt Olofs 
reliker fraktades till Trond-
heim, som sedan dess varit 

ett av de stora pilgrimsmålen 
i världen. Pilgrimsvandringar 
generellt har dock gått ifrån 
att ta sig till målet så snabbt 
som möjligt till att låta vägen 
vara målet. Dagens svenska 
pilgrimer använder sig ofta 
av dessa 7 nyckelord:  Frihet, 
Enkelhet, Långsamhet, Tyst-
nad, Bekymmerslöshet, De-
lande, Andlighet.
 Att möta innebörden av de 
här orden under en veckas 
vandring i blöt snårskog med 
tung packning var en utman-
ing. Men vi tog oss fram till 
Nidarosdomen, på vårt egen-
snickrade pilgrimssätt. När 
veckan var slut lockades jag 
av att vandra vidare i den yt-
tre vandringen, att ständigt 
be “Herre, visa mig din väg 
och gör mig villig att vandra 
den”. Och kanske hade jag 
gjort det om jag inte kände 
kallet i det som väntar på att 
göras här hemma. I stort och 

smått. Guds röst är tydlig när 
den talar om att det finns en 
klimatkris som måste vän-
das, en orättvis fördelning av 
jordens resurser som måste 
jämnas ut och förtryck som 
måste lyftas fram i ljuset för 
att kunna bekämpas. Jag, 
som alla andra, är en del av 
världen och kan vara med 
att förändra så att den blir 
mer av kärlek. Detta kräver 
mer än en vandrande Anna i 
skogen. Balansgången är svår 
men viktig, stunder av refle-
ktion behövs; en veckas pil-
grimsvandring med klimat-
tema eller en torsdagskväll av 
samtal och fika hos KRISS i 
Lund. Jag är fantastiskt tack-
sam över att få vara en del av 
KRISS och World Student 
Christian Federation där 
möjligheter till att kombin-
era bön, reflektion och aktiv 
kärleksspridning ges.

Förmiddagarna går vi i tyst-
nad. Det är mycket som rör 
sig i huvudet och jag tar till 
de meditationsverktyg vi fått. 
Jag tänker fred och andas ut, 
frihet och andas in. Friheten 
finns för mig i att bära allt jag 
behöver på ryggen och freden 
i den norska sumpmarken där 
vi vandrar.

Den yttre vandringen har ett 
mål, Trondheim. Men den 
inre vandringen är tidlös, 
ständigt skapande som en 
fontän där solljuset bryts i 
de skira översta vändande 
vattendropparna, omöjliga 
att ta på eller hålla kvar.

Martin Nilsson:Sara Ytterbrink:

text: Anna Burenius foto: Christian Hoff

foto: Aušra Lingaitytė



Natten innan avfärd från Åre 
är vi tre stycken som sover 
över hos en underbar och 
energisk gammal man i hans 
hus bredvid vattnet. Jag sätter 
mig ner och gör upp listor, en 
över mina förväntningar, en 
över mina farhågor och en 
över saker jag vill fundera 
över under pilgrimsvandrin-
gen. Jag föreställer mig att 
det kommer bli mycket tid 
för eftertanke.

Mina farhågor visar sig 
dock snabbt vara ogrundade. 
Redan vid presentation-
srundan inser jag att det inte 
kommer att bli ett dömande 
klimat. Den första kvällen 
outar jag mig själv som icke-
kristen vid en runda om vilka 
kläder vi tror att Gud skulle 
ha på sig. Jag svarar att min 
motsvarighet till en gud nog 
bäst kan beskrivas som kär-
leken mellan människor som 
skapar något tillsammans; en 
slags energi. Någon föreslår 
att termokläder kanske skulle 
passa, jag skrattar och känner 
mig lättad. 

En annan sak som jag inte 
vet hur jag ska ställa mig till 
i förväg är att gå i tystnad. 
Meditation har aldrig varit 

min grej så jag föreställer mig 
att jag kommer att tänka en 
massa; vrida och vända på 
saker i huvudet. Detta visar 
sig vara ett helt felaktigt an-
tagande. Att tänka en massa 
samtidigt som jag går två mil 
per dag med cirka femton 
kilo på ryggen fungerar inte 
riktigt för mig. Istället inser 
jag att gå i tystnad betyder att 
lyssna och vänta. Att vänta 
på röster som kommer till en; 
röster som inte går att tvinga 
fram. I slutändan tänker jag 
väldigt mycket och får mån-
ga svar. Detta är dock inte 
en vanlig sorts tänkande för 
mig, jag gissar att det är lite 

så här böner fungerar. Att be 
blir lite mindre mystiskt för 
mig. Det passar mig bra att 
gå i tystnad. 

Första kollektiva bönen med 
sång ser jag inte som en ut-
maning. Jag är van att vistas 
i samma rum med människor 
som ber, även om jag aldrig 
riktigt förstått vad kristna 
gör när de ber. Vid bönen 
och sången sluter jag ögonen 
och fokuserar på energin som 
skapas mellan människorna. 
Jag ser i mitt inre ett klot av 
energi och ljus som skapas i 
mitten av ringen. Det roterar 
snabbare och snabbare. En 
tråd går från klotet till var och 
en av människorna i ringen. 
Trådar går mellan människo-
rna. Ett stort hjul av ljus och 
energi snurrar medan bönen 
och sången pågår. Jag gläds 
åt den positiva energin som 
uppstår. 

Att gå pilgrimsvandring 
skiljer sig inte mycket från 
en vanlig skogsvandring för 
mig. Det är lite längre att 

Tankar
text: Joakim Pettersson foto: Christian Hoff

från en icke kristen

“Den första kvällen 
outar jag mig själv 
som icke-kristen vid 
en runda om vilka 
kläder vi tror att Gud 
skulle ha på sig.“



Tankar
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gå och jag brukar inte ha en 
tung ryggsäck i skogen. Men 
annars är det samma känsla. 
Jag tänker att det inte är så 
konstigt. Om jag skulle ha 
en kyrka skulle det nog vara 
skogen. Att gå i skogen är för 
mig en väldigt andlig upplev-
else, fylld av underbara möten 
med väsen av alla slag. Träd, 
blommor, snår och djur. Alla 
med sina energier och saker 
att berätta för mig.  Någon 
säger att han tycker att det 
känns jobbigt att gå i skogen, 
att han blir andligare av att gå 
längs vägen. Jag känner tvär-
tom. 

Många gånger under van-
dringen dyker några rader av 
Alix Olson upp i mitt huvud 
som sammanfattar min tro 
väldigt bra: ”Wholly I remain 
devoted to the brazen pio-
neers. Yeah, I include your Je-
sus among the thinkers who 
were heroes. It’s the fearless, 
not the pious, who lead the 
masses in my church. It’s 
the masses, it’s the grounded 
who do the wholly human 
work. My toes gripping the 
ground. I will reach for the 
stakes of whichever people’s 
prayers we sing. ‘Cause I am 
not an unbeliever, I just put 

deep faith in human things, 
in wholly human beings, holy 
human beings. It’s the mass-
es, not the heavens who do 
the holy human work.“

foto: Charlotta Uutela
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Boken "Varje varelse ett 
Guds ord" är skriven 

av Annika Spalde och Pelle 
Strindlund, och kom ut 2005.

Genom tiderna har det inom 
kristendomen förekommit 
helgon, nunnor, munkar och 
"vanliga kristna" som stått 
upp för djuren. Motsatsen 
har fått större genomslag i 
historien genom den grek-
iske filosofen Aristoteles, 
som hävdat att djuren står till 
människans förfogande. Om 
man vill få en kontrast till 
Aristoteles tankar ger denna 
bok en fin samling berättelser 
om människor som försökt 
agera utifrån sin övertygelse 

kristendomens historia.
Människors relation till djur 
är till synes komplext; sam-
tidigt som vi delar planeten 
med dem, lever föreställn-
ingen – att vi måste utnyt-
tja dem – kvar. Historien 
har många gånger visat 
att de mänskliga samhäl-
lena och föreställningarna är 
förmögna till förändring som 
till exempel vid slaveri och 
barnmisshandel. 
”Varje varelse ett Guds ord” 
skapar en tankeställare‚ är det 
inte dags för de kristna och 
kyrkan att ta sitt ansvar – för 
inte ger väl makt rätt?

”Jesus hade kämpat för de försvarslösa”
text: Christoffer Edström

att också djuren är Guds äl-
skade varelser. Boken inne-
håller även diskussioner om 
bibeltolkning, teologiska re-
flektioner och berättelser från 
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foto: Charlotta Uutela
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Det var skönt att vara i ett sammanhang där frågan inte lydde Bör vi ge 
vård till papperslösa? utan Hur ger vi bästa möjliga vård till papperslösa? 

Värna asylrätten

text: Erikka Chapman foto: Jennie Wadman

och vård till papperslösa
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I kombination med en crash 
course i asyljuridik och en 
gruppdiskussion om huru-
vida direkt aktion är ett bra 
arbetssätt, var kursdagen un-
der FARR:s  riksmöte riktigt 
spännande.

FARR står för Flyktinggrup-
pernas och rikskommittéer-
nas riksråd, och har precis 
som KRISS en centralor-
ganisation som samlar flera 
lokala avdelningar under sig. 
KRISS är fullvärdig medlem 
i FARR, vilket betyder att vi 
har två röstberättigade repre-
sentanter på riksmötena. Det 
är väl värt att åka och engage-
mang i lokalavdelningarna 
rekommenderas! 

På kursdagen var två 
föreläsare inbjudna. Anne 
Sjögren från Rosengrenska 
stiftelsen i Göteborg, berät-
tade om deras klinik som 
ger vård till papperlösa. Det 
finns stora problem för pap-
perslösa att söka vård i den 
vanliga sjukvården, trots att 
lagen säger att alla har rätt 
till akut vård. Många vägras 
vård, riskerar att sekretessen 
inte hålls, eller tvingas betala 
stora summor för vård som är 
livsnödvändig. Anne Sjögren 
berättade även om Rätt till 
vård-initiativet, som säger att 
alla ska ha rätt till vård, och 
har skrivits under av många 
organisationer, fackförbund 

och kyrkor, men ännu inte 
fått gensvar från riksdagen.
I år formulerade migration-

sverket sina mål annorlunda 
än tidigare år, berättade juris-
ten Tomas Missne från Ad-
vokatbyrån i Göteborg. Att 
värna asylrätten har nu ham-
nat inom ramen för reglerad 
invandring och efter målet 
att skapa en hållbar immi-
grationspolitik. Det betyder i 
praktiken ”hårdare tag” - att 
människor vars skäl att få 
stanna i Sverige egentligen 
borde räcka till, både enligt 
FN och enligt medmän-
skligt sunt förnuft, nu blir 
utvisade. Vi fick lära oss vad 
olika begrepp betyder, som t 
ex skillnaden mellan väpnad 
konflikt och svåra motsät-
tningar. Asylsökanden från 
väpnadkonfliktområden har 
lättare att söka asyl i Sverige. 
En asylsökande som kom-
mer från ett område där det 
råder svåra motsättningar 
måste däremot ha starka in-
dividuella skäl att få stanna. 

Det finns fall med kvinnor 
som kommer från områden 
där militären ständigt begått 
våldtäkter på lokalbefolknin-
gen. En kvinna som kom-
mer från ett sådant område 
kan tvingas bevisa att just 
hon lider en större risk att bli 
våldtagen igen, än alla andra 
kvinnor som bor där...
Under söndagen skedde själ-
va årsmötesförhandlingarna, 
som var ytterst komprime-
rade till loppet av några tim-
mar. Som representant för 
KRISS blev jag glatt emotta-
gen, och FARR:s styrelse ser 
fram emot att höra av KRISS 
i framtiden. 

Tips till KRISS lokalavdeln-
ingar! Kontakta de lokala 
grupperna Ingen människa är 
illegal (Stockholm och Göte-
borg), Asylgruppen (Lund) 
och  Eukumeniska fristads-
gruppen (Uppsala) för sa-
marbeten och utbyten.

Fakta från  www.farr.se

FARR arbetar för 
- rätten att söka asyl
- att internationella konven-
tioner och svenska asyllag-
stifningen ska efterlevas
- att ytterligare flyktinggrup-
per och asylkommittéer ska 
bildas
- ökad förståelse mellan loka-
lbefolkningen och flyktingar 

“En kvinna som kom-
mer från ett sådant 
område kan tvingas 
bevisa att just hon 
lider en större risk att 
bli våldtagen, än alla 
andra kvinnor som 
bor där....“
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Den 6-8 mars ägde KRISS Riksmöte 
rum i Västerkyrkan i Lund. Helgen 
fylldes med workshop om KRISS 
framtidsvisioner, diskussioner om 
verksamhetsplan för det kommande 
året, redovisning av ekonomiska re-
sultat, böner, avancerad matlagning, 
mys i soffan, mässa och helig dans. De 
diskussioner som kom att bli de stör-
sta handlade om propositionen om 
en ny alkoholpolicy för KRISS och 
motionen kring KRISS deltagande i 
Prideparaden. Efter argumenterande 
åt olika håll antogs till slut en policy 
som säger att det inte ska förekom-
ma alkohol under riksarrangemang. 
På samma sätt diskuterades KRISS 
ställningstagande i politiska frågor 
allmänt och KRISS deltagande i 
Prideparaden specifikt. Det blev en 
ivrig debatt och som så ofta under 
årsmöten fanns för lite tid för att ska-

pa en riktig god diskussion. Stämnin-
gen kring mötesbordet berättade om 
att det är en viktig fråga för KRISS, 
vilket kan betyda att utrymme för vi-
dare diskussion i lokalavdelningarna 
finns. Riksmötet beslutade till slut att 
deltagandet i Prideparaden ska vara 
med i verksamhetsplanen, så som 
förslaget från riksstyrelsen sa.
På lördagskvällen blev det konsert 
med Ingmar Johánsson och Monica 
Yngvesson. Ett hundratal personer 
lyssnade till konserten som även 
den hölls i Västerkyrkan. Efteråt var 
upplevelserna något spridda, men 
KRISS fick hur som helst möjlighet 
att sprida ordet om sin verksamhet 
för IJ-fansen. 

Temat för verksamhetsåret 2009 
antogs till det högaktuella: Klimat/
Guds skapelse.

Riksmötet
2009

text: Anna Burenius
foto: Jennie Wadman & Kristoffer Moldéus



Martin Luther King-dagen
En dag för ickevåld och fred-
sarbete, tredje måndagen i 
januari.
Planeringen i full gång och 
KRISS är förstås med, både 
i planeringsgruppen som 
tar fram material inför da-
gen, och med egna planer. 
En teater/ickevåldshelg med 
workshops planeras! Vill du 
vara med och arrangera? Hör 
av dig till erikka.chapman@
kriss.se, 0702474074.
Vill du arrangera något i 
en ickevåldsworkshop i din 
lokalavdelning? Eller en 
fredsbön? Hör av dig för att 
beställa material och inspira-
tion! För mer info om Martin 
Luther Kingdagen se  
www.martinlutherking.se

HBT         RELIGION
KRISS är nu med i ett samar-
bete om tro och HBT-frågor
tillsammans med SFQ,
(Sveriges förenade HBTQs-
tudenter) Sensus och KIM,
(Kön Identitet Mångfald). 
Tanken är att under det tre 
årlånga projektet ta fram ma-
terial och utbildningar för 
att synliggöra varför HBT-
kompetens är viktigt inom 
religiösa organisationer,
och trosfrågor är viktiga för 
HBT-samhället. 

KRISS tema för året är
Klimat / Guds skapelse
Varför inte ordna en klimat-
träff i er lokalavdelning? 
KRISS i Lund planerar till-
sammans med Lunds Stift
en klimatkväll med Lars 
Igeland, som ska berätta 
om klimatläget i Sverige, 
världen och speciellt inför 
klimatkonferensen COP 15 
i Köpenhamn. Hör av dig 
till anna.burenius@kriss.se, 
0702964466, för att bolla 
idéer om vad som kan göras 
i din lokalavdelning.

InTerdependence 25-27 sep.
Workshops, föreläsningar, 
konserter... Du ska väl med 
på InTerdependencefestiva-
len KRISS ordnar? Se in-
bjudan på sista sidan eller på 
www.kriss.se.

KRISS i kassakris? 
Nu har vi tagit fram en mall 
som kan vara till hjälp när du 
vill be din församling ta upp 
en kollekt till oss. Det kan 
vara svårt att själv skriva ett 
brev, men kontakta elise.ber-
tilsson@kriss.se, 0707416852 
så ger hon dig en mall som 
hjälper dig! Vi behöver helt 
enkelt pengar för att kunna 
göra alla saker vi gör, och det 
finns säkert många försam-
lingar som vill hjälpa oss om 
vi bara frågar dem!

Representant sökes till 
Nordiskt-Baltiskt samar-
bete NCC, Nordic Baltic 
Cooperation Council är ett 
samarbete mellan WSCF 
i de nordiska och baltiska 
länderna. Varje år ordnas 
sommar- och vintermöten, 
som medlemsländerna står 
värdar för och i år har dessa 
varit ett vintermöte i Finland 
på temat Religious Humour
och ett sommarmöte i form
av en veckas pilgrimsvan-
dring som KRISS ordnade. 
Vill du sitta i samarbetsrådet
och få åka på möten i våra
grannländer, träffa medlem-
mar från andra länder och
lära dig mer om styrelsear-
bete på internationell nivå?
Kontakta klas.corbelius@
kriss.se, 0733385863 för att
anmäla dig som representant!

Rättvis Helg 13-15 nov. 
KRISS kommer att vara med
på Rättvis Helg! En semi-
nariehelg om global rättvisa. 
Den går av stapeln i Västerås 
och har temat Skapelsefred-
rättvisa resurser. KRISS ska 
hålla i en station/workshop. 
Vill du vara med? Kontakta 
KRISS representant mat-
tias@irving. se, 0702465559.

PEPP
Tips och info från KRISS riksstyrelse



KRISS lokalt 
Det börjar röra sig i 
GKRISS! Vi har fikat ihop, 
laddar nu för inTerdepend-
encefestivalen och för att dra 
igång inspirerande verksam-
het. Det säkraste sättet att få 
reda på vad som händer är 
att stå på vår maillista, skriv 
ett mail till exp@kriss.se och 
be om detta. 
 
Kontakt: Marta Gustavsson, 
marta.gustavsson@kriss.se, 
0738-210530 

Göteborg

StockholmsKRISS har am-
bitionen att starta upp under 
hösten. Schemat innehåller 
bland annat filmkvällar med 
diskussionstillfällen, bönes-
tunder och förhoppningsvis 
också ett eller flera spännande 
projekt tillsammans med an-
dra föreningar i Stockholm.  

Kontakt: Mattias Irving
mattias@irving.se,
0702465559
Facebook: KRISS Stockholm 

Stockholm

Fika med KRISS efter 
Taizébönen  på söndagar  i 
Ålidshemskyrkan. Se www.
kriss.se för mer info då detta 
inte är klart vid tidningens 
pressläggning.
  
Kontakt:   Kristoffer Mol-
deus, kristoffer.moldeus@
kriss.se, 0767756027 

Umeå

Ses efter Taizémässorna 
18:30 i Domkyrkan, var-
je torsdag 19.30, på Ma-
gasinet.  Vi läser ur boken 
Stororden, samtalar och fikar. 
KRISS i Lund är med  och 
arrangerar  Taizéhelg i Lund 
13-15 november: med en 
av bröderna från Taize, 
samtal, bibelreflektion, 
sång, bön, måltider http://
taizelund09.wordpress.com 
Spännande gästföredrag 
under hösten, bl.a om kli-
mat,  om vad kristen tro 
egentligen är  och om  Emil-
ia Fogelklou. Mer info på 
bloggen och på facebook! 
  
Kontakt: Anna Burenius, 
anna.burenius@kriss.se
0702964466
http://krissilund.blogspot.
com/ Facebook: KRISS i 
Lund 

Lund
Deltar i mässan i Helga 
Trefaldighets kyrka, varje 
onsdag 18.00, därefter pro-
gram i Prästgårdssalen som 
startar med fika ca 19.00.  
 
Kontakt: Susanna Mixter, 
susanna.mixter@kriss.se
  

Unitas (Uppsala)

Finns det ingen loka-
lavdelning där du bor? 
Vill du starta en? Mejla 
exp@kriss.se så skickar vår 
sekreterare Klas ett Första 
Hjälpen för lokavdelning-
ar-kit till dig med allt pepp 
och all info du behöver!  

STYRELSE
Ordförande: Kristoffer Moldéus, Umeå
Vice ordförande: Jaanus Teose, Lund
Kassör: Erikka Chapman,  Lund
Ledamot: Marta Gustavsson, Göteborg
Ledamot: Elise Bertilsson, Lund
Ledamot: Anna Burenius, Lund
Rörelsesekreterare: Klas Corbelius, Norrköping

Alla i Styrelsen har en epostadress uppbyggd 
enligt fornamn.efternamn@kriss.se



inTerdependencefestivalen
- en teologisk sambandsfestival

25-27 september
Västra Frölunda kyrka

Göteborg

för program och senaste nytt se
twitter.com/inTerdependfest

www.kriss.se

Gud, människa, finanskris, klimatkris, 
teologi, aktivism, kärlek, tvivel, längtan, 
hopp, ansvar, samexistens, musik, mässa

i samarbete med
Sensus och Bilda


