NYHETSBREV – ÅRGÅNG 1, NR 2 – våren 2016
Hej!
Det här brevet är till dig som är (eller har
varit) medlem i KRISS. Istället för den
tidskrift som tidigare skickades ut,
kommunicerar vi nu genom ett
nyhetsbrev några gånger om året.
Framför dig har du nyhetsbrev nummer
2. Det första numret kom ut i oktober och
kan fortfarande läsas här.
I nyhetsbrevet får du ta del av vad som
händer med KRISS på olika nivåer: lokalt,
nationellt
och
internationellt.
Stockholms-KRISS har exempelvis nyss kommit tillbaka från en retreat, Riksmötet gick av stapeln i
påsktid och flera KRISS-are har deltagit i internationella sammankomster.
Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av information, tankar eller synpunkter till andra
kriss:are och senior friends runtom i landet! Nästa brev sänds ut efter sommaren. Till dess vill vi
passa på att önska dig en skön vår.
Och allt som låg där fruset
I dagar vintergrå
Skall löst av himmelsljuset
Mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
Åt sol och sommartid,
Att på Guds jord få vandra
Och äga himlens frid.
(Sv Ps 197:4)
Allt gott,
KRISS riksstyrelse
Vår mejl. Like:a oss gärna på Facebook och ta en titt på vår hemsida.

Lokalt
KRISS i Lund
KRISS i Lund har sedan en tid tillbaka inte organiserat några träffar, men det finns planer på att,
liksom S-KRISS (Stockholm), organisera en retreat i samarbete med Studentprästerna i början av
2017. Håll utkik på Facebook och hemsidan om du är intresserad av att delta. Mer info kommer i
nästa nyhetsbrev. Vill du hjälpa till? Kontakta oss då 
S-KRISS (Stockholm)
Retreat på Sigtunastiftelsen
Helgen den 5-6 april samlades 15 studenter och präster i
Sigtuna för en helg av stillhet och kontemplation.
Retreatens tema var nyfikenhet och tillsammans prövade
vi nya sätt att
finna
Gud.
Aktiviteterna innefattade att teckna, måleri, långa
promenader, Centering Prayer och enskild läsning. Vi
bodde i Sigtunastiftelsens refugium och firade gudstjänster
i dess vackra krypta som ligger inflikad i bergssidan.
Retreaten
arrangerades
tillsammans
med
Universitetskyrkan i Stockholm. Säg till om du vill vara med
och planera nästa års retreat! Du kan kontakta Magnus Ahlqvist.
Andlig fördjupning
Efter ett möte där medlemmarna samtalat om andlig längtan beslutade styrelsen att utlysa ett
mindre stipendium för studenter som söker andlig fördjupning. Detta är ett syfte som funnits i KRISS
sedan dess grundande för 121 år sedan och det var med glädje vi fann en ny form för detta. Flera
studenter inkom med ansökningar och beviljades stöd till att genomföra vad just de längtade efter.
I nästa nyhetsbrev kan du läsa om deras erfarenheter, som för närvarande samlas in i skriftlig form.

Unitas (Uppsala)
Under våren 2016 har Unitas beslutat att (tillfälligt) lägga verksamheten på is till följd av för liten
tillströmning av nya medlemmar.

Nationellt
Årsmöte
På en solig annandag påsk träffades riksstyrelsen och
medlemmarna i Centrum för Religionsdialogs lokaler i
Stockholm. Under ett trevligt och effektivt möte tittade vi
tillbaka på året 2015 och efter att verksamhetsberättelsen
lästs upp kunde vi dra den glada slutsatsen: ”Så mycket vi
har gjort och fått vara med om!”
Vi vill fortsätta i samma anda under 2016: satsa på våra
internationella, nationella och lokala aktiviteter; vara en
röst och kraft för djup andlighet och trosbaserat
engagemang idag. Vår globala och ekumeniska rörelse har fortsatt stark relevans för studenter i
Sverige och världen över!
Styrelsens ekonomiska redovisning blev godkänd av riksmötet och den nuvarande styrelsen blev
omvald. Riksstyrelsen består alltså fortsatt av Are Norrhava, Klas Corbelius, Paula Dubbink
(ordförande) och Sara Ytterbrink (kassör). Efter riksmötet hölls Stockholms årsmöte. Här avtackades
Susanne Forsström Fäldt efter 3 års ordförandeskap och Linn Josefsson Asplund valdes till ny
ordförande.
Kort sagt: en intensiv dag med möten som ingjöt pepp och kraft inför det kommande
verksamhetsåret!

Medlemsavgiften
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2016?
För över 100 SEK till vårt konto 632-0345 och skriv ditt namn i
meddelanderutan, så har du förnyat ditt medlemskap. Vi tar
tacksamt emot gåvor till samma bankgiro.

Internationellt
ERA – Tjeckien
24-26 oktober arrangerades den europeiska
generalförsamlingen av WSCF-E i Lytomysl, Tjeckien,
och Magnus Ahlqvist och Linn Asplund sändes som
delegater.
Are
Norrhava
anlitades
som
församlingens kaplan. Den europeiska regionen av
WSCF har denna sammankomst vartannat år då
representanter från alla länders lokalföreningar
bjuds in för att utvärdera de senaste årens arbete
och planera för de kommande. Den bestod dels av
formella sittningar då verksamhetsberättelse och

årsredovisningar gicks igenom och godkändes och då den kommande styrelsen valdes, men även
av mera fria samtal om framtidsvisioner. Därutöver social och andlig gemenskap vid middagar och
ekumeniska andakter. En stor del av mötet tillägnades samtal i arbetsgrupper enligt ett antal
ämnesområden som styrelsen ställt upp. Dessa samtal mynnade sedan ut i åtta policy papers som
ska guida regionens arbete under de kommande två åren. Fem av dem är tematiska: genus,
solidaritet, ekorättvisa, spiritualitet och religionsdialog. De andra mera praktiskt inriktade: globalt
nätverkande, regionalt nätverkande och fundraising.
Linns rapport från generalförsamlingen kan du läsa här.

Religions for Peace
Rebecca Klitgaard Nelsson från S-KRISS
var
i
slutet
av
oktober
på
ungdomsseminariet av Religions for
Peacejust utanför Rom. Där träffades
unga människor från olika europeiska
länder och olika religioner under flera
dagar för att tala om religiöst fredsarbete.
Rebecca skriver om upplevelsen bland
annat.
En workshop under seminariet
”Det vi sysslade med var nog inte så
mycket fredsarbete i teorin som i
praktiken. Under veckan fylldes jag av helig avund vid så många tillfällen och fick dessutom tillfälle
att tala om min tro på ett nytt sätt: i stället för att få frågor från icke-troende, var det nu andra
troende som undrade nyfiket om min religion.”
Här kan du läsa Rebeccas rapport från Italien.

Staff & Officers-möte
Årets S&O-möte (2-6 mars 2016); ett tillfälle för studenter
aktiva i Europas alla kristna studentrörelser att tillgodogöra sig
nya erfarenheter och kompetens, samt nätverka och bekanta
sig med en av medlemsrörelserna, hölls i Oslo. Marianne
Ejdersten och Annegret Kapp; kommunikatörer i vår
partnerorganisation Kyrkornas världsråd höll workshops i
kommunikation och sociala medier. Francois David Freschi,
belgisk projektkoordinator, drillade deltagarna i mötesteknik
och Natia Tsintsadze från E-WSCF informerade om möjligheter
till fundraising. Are Norrhava representerade KRISS och utgjorde tillsammans med Pavlina
Manavska (Polen) mötets pastorala team.
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