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Hej! 

 

Det här brevet är till dig som är, eller har varit, medlem i KRISS. Istället för den tidskrift som vi 

tidigare skickade ut, kommer vi framöver att kommunicera genom ett nyhetsbrev 3 gånger om året. 

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av information, tankar eller synpunkter till andra 

kriss:are och senior friends runtom i landet!  

 

Stockholm KRISS retreat 

I januari bjöd S-KRISS in till retreat för studenter i 

samarbete med Stockholms universitetpräster. Retreatens 

tema var ”Vishet” och den ägde rum på Sigtunastiftelsens 

refugium. I stillhet och natursköna omgivningar gavs tillfälle 

till kontemplativ bön, promenader, sång i kapellet och 

högläsning vid brasan i biblioteket om kvällarna. Håll utkik 

efter information om nästa retreat, som är under planering 

av S-KRISS nybildade retreatgrupp. 

 

 

WSCF’s generalförsamling i Colombia 

Den 27 februari – 5 mars i år hölls World Student Christian Federations generalförsamling i Bogotá, 

Colombia. Studentfederationen utgörs av 117 olika rörelser och en stor andel av dessa var 

representerade med varsin delegat, men närvarade gjorde även många senior friends, liksom 

representanter från organisationer såsom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. ”We 

are many, we are one – sent out to build God´s peace”, löd mötets tema och stora beslut om 

federationens framtid fattades i auditoriet. Det var intensiva mötesdagar med späckat program, 

men även studiebesök hos olika colombianska organisationer hanns med, liksom berörande 

ekumeniska gudstjänster och dans, sång & fantastiska fester på kvällarna. Två historiska beslut som 

fattades var att gemensamt verka för det palestinska folkets rättigheter och att värna sexuella 

minoriteter i de olika medlemsländerna. Are Kaspersen representerade vår svenska rörelse och 

hans rapport finns att läsa på vår hemsida kriss.se. 

 

 

 

 



Årsmöte i Stockholm 2015 

På söndagen den 29 mars hölls Riks-KRISS årsmöte i 

Marieviks kvarterskyrka i Stockholm. 2014 års möte blev 

inställt pga sjukdom, vilket innebar att det fanns mycket att 

tala om under detta möte, som dock blev både effektivt och 

trevligt. Särskilt diskuterades KRISS framtid; flera 

lokalavdelningar har haft det kämpigt under de senaste 

åren, framförallt när det kommer till rekrytering av nya 

medlemmar. Riksstyrelsen har stått inför flera utmaningar 

och det har blivit uppenbart att man behöver finna nya sätt att organisera sig. Mötets mening var 

dock att KRISS både kan och ska fortsätta att vara en viktig röst i samhället, såväl lokalt som globalt. 

Riksstyrelsen ska underlätta och möjliggöra detta, men även en särskild Framtidsgrupp bildades, 

med uppdraget att visionera och fördjupa sig i frågan om rörelsens framtida organisation och 

uttryck. Kontakta gärna Klas Corbelius eller Kristoffer Moldéus på mejl om du vill vara med i - eller på 

annat sätt bidra till - Framtidsgruppen!  

I slutet av mötet valdes en ny riksstyrelse och den tidigare styrelsen - bestående av Mariusz Roland 

Seyda, Emma Svensson, Hanna Bäckström och Are Kaspersen - avtackades, liksom årsmötets 

mötesunderlättare Mikaela Persson, som med vana och värme höll i trådarna. 

 

Ny styrelse 

Sedan vårens årsmöte har KRISS alltså fått en ny styrelse. På bilden här 

intill ser du från vänster till höger: Klas Corbelius, Sara Ytterbrink 

(kassör), Paula Dubbink (ordförande) och Are Kaspersen 

(viceordförande).   

 

 

 

 

Europeiskt besök i Stockholm  

5-10 juni kom WSCF´s Europa-styrelse på besök till Stockholm. S-

KRISS kunde i samarbete med Stockholms stifts Centrum för 

religionsdialog erbjuda dem en mysig möteslokal i Vasastan och 

KRISS riksstyrelse passade på att sammanträda i samband med 

detta. Universitetskyrkan, på initiativ av vår senior friend Inger Lise 

Olsen, bjöd in dem och kriss:are från hela landet till en gemensam 

middag som blev mycket lyckad. Nya vänskapsband knöts, inte 

minst mellan vår nuvarande Europa-sekreterare Natia från 

Georgien och Inger Lise, som innehade samma post under 80-

talet. Det hanns även med ett besök i Storkyrkan och hos jesuiterna i Kungsträdgården under våra 

dagar tillsammans. 
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Bokrelease i Storkyrkan 

Den 26 augusti arrangerade S-KRISS, tillsammans med 

Katedralakademin och TvM förlag, en releasefest i 

Storkyrkan för boken Kristendomens hjärta – att 

återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat 

liv. Are är bokens översättare och S-KRISS har använt 

sig av boken som samtalsunderlag vid sina träffar. 

Runt 160 besökare deltog och bland annat ärkebiskop 

emeritus KG Hammar medverkade i panelsamtalet, 

som modererades av Susanne från S-KRISS. Ett 

lustfyllt och lärorikt samarbete för Stockholms-

kriss:arna, och en värdefull och inspirerande kväll för 

många. 

 

 

WSCF´s 120-årsjubileum i Italien 

I år är det 120 år sedan den världsvida kristna studentrörelsen grundades i Vadstena och då 

regionssekreterarna från Mellanöstern, Nordamerika, Asien och Latinamerika + Karibien, samt 

kriss:are från hela världen var samlade på det 

ekumeniska centret Agape, Turin, för att delta i en 

konferens om fredspedagogik, beslöts att firandet 

skulle ske där. Are var inbjuden som svensk 

representant och höll ett tal om hur allting började 

– tillsammans med representanter från varje region 

- innan tårtan skars upp och dansgolvet drog igång. 

Under konferensen passade alla kriss:are på att 

samlas då och då för egna möten då tillfälle gavs. 

 

E-WSCF´s generalförsamling i Tjeckien 

24-26 oktober arrangeras den europeiska generalförsamlingen i Lytomysl, Tjeckien, och från KRISS 

sänder vi Magnus Ahlqvist och Linn Asplund som delegater. Vi ser fram emot att ta del av deras 

intryck och erfarenheter – håll utkik på vår hemsida kriss.se. 

 

Vi vill avslutningsvis önska dig en skön höst och hoppas se sig i samband med något av våra 

arrangemang framöver. Kom ihåg att förnya ditt medlemskap genom att överföra 100 SEK till vårt 

konto 632-0345 och skriv ditt namn i meddelanderutan. Om du blir medlem nu så ingår automatiskt 

även 2016 års medlemskap. (Vi tar tacksamt emot gåvor till samma bankgiro.)  

Håll dig uppdaterad via hemsidan och våra Facebook-sidor och hör gärna av dig till oss med tankar 

och förslag! 

 

Allt gott, önskar 

KRISS riksstyrelse 

 

Vår mejl. Like:a oss gärna på Facebook och ta en titt på vår hemsida.  
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