
 

 

 

NYHETSBREV – ÅRGÅNG 2, NR 1 – hösten 2016 

 

Hej! 

 

Det här brevet är till dig som är - eller har varit - medlem i KRISS. Nyhetsbrevet kommer ut två 

gånger om året och framför dig har du nummer 3. De tidigare numren kan du läsa här (nr 1, höst 

2015) och här (nr 2, våren 2016). 

 

Här får du information om vad som händer i KRISS på olika nivåer: lokalt, riks och globalt. I 
Stockholm har S-KRISS till exempel tagit emot besök av den globala studentfederationens (WSCF) 
generalsekreterare och ordförande, i november går Befriande teologiskt forum av stapeln med 
KRISS medverkan och våra vänner i Hong Kongs Student Christian Movement har skickat en 
hälsning och rapport till denna årgång. 
 
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 nyhetsbrev släpps till våren. 
 

 

Fram skrider året i sin gång 

Nu gulna lund och lid. 

Farväl med all din lust och sång, 

du korta sommartid. 

 

Låt gulna varje blad på kvist, 

Låt falna varje står; 

Guds rika nåd, det vet jag visst, 

Den skiftar ej ändå. 

 

Svenska psalmboken 203: 1, 3. 

 

Allt gott och med önskan om en skön och happy höst, 

KRISS riksstyrelse 

 

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

 

 

http://www.kriss.se/uploads/6/5/7/5/6575814/kriss_nyhetsbrev1.pdf
http://www.kriss.se/uploads/6/5/7/5/6575814/kriss_nyhetsbrev2.pdf
mailto:exp@kriss.se
https://www.facebook.com/pages/Kristna-Studentr%C3%B6relsen-i-Sverige/186447094073
http://www.kriss.se/


Lokalt  

S-KRISS  

KRISS i Stockholm har förberett ett härligt höstprogram som du ser här nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ny informationsmaterial 

Rebecca, Linn och Are håller på att sammanställa ett nytt informationsmaterial (vykort, posters 

och banner) som strax lämnas in till formgivare och tryckeri. Detta kommer vi att kunna sprida i 

samband med events vi deltar i och på olika sociala medier och hemsidor. Håll utkik i våra andra 

kanaler! 

  



Nationellt  
 

Befriande Teologiskt Forum 

11:e till 13:e november hålls i Stockholm och Nacka Befriande Teologiskt Forum, en helg fylld 

med föreläsningar, samtal och gemenskap. Övergripande temat är Livsmod: går det att leva 

motstånd mot misstrons och missmodets kultur? Deltagare är bland annat Jayne 

Svenungsson, Isabella Lundgren och Mohammad Fazlhashemi m fl, och inte minst vår egen 

Are Norrhava som håller i en andakt i jazzton på fredagskväll! Helgen anordnas av Seglora 

Smedja, men S-KRISS assisterar med bl.a. kaffekokning. Vill du vara med och dessutom delta 

gratis? Hjälp också till! För att också vara volontär, hör av dig till Are.   

 

Träff med Riksstyrelsen 

I anslutning till Befriande Teologiskt Forum, på 

söndagen 13/11 eftermiddagen/kvällen kommer 

Riksstyrelsen att träffas i Stockholm och prata om 

hur KRISS kan nå ut till fler människor. Är du medlem 

eller senior friend eller bara i allmänhet intresserad 

av att vara med? Hör av dig till Riksstyrelsen, the more the merrier! 

 

Medlemsavgiften 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2016! Detta gör du enkelt genom att sätta in 100 SEK 

på vårt konto 632-0345 och ange dina personuppgifter i meddelanderutan. Dessutom gäller ditt 

medlemskap också under hela 2017 om du sätter in nu! Vi tar för övrigt tacksamt emot gåvor på 

samma bankgiro.  

 

Internationellt  

Globala WSCF besöker Sverige 

I slutet av juni besökte WSCF:s ordförande Georgine 

Kengne och generalsekreterare Necta Montes 

Sverige. Magnus Ahlqvist tog tillfället i akt att ställa 

några frågor till Necta Montes. 

 

Vad är det huvudsakliga syftet med er resa till 

Sverige? 

Vi vill berätta om WSCF för våra partnerkyrkor och andra organisationer i norden. Mycket har 

hänt sedan generalförsamlingen och övergångsteamet har haft mycket att göra. Vi söker också 

finansiering för att kunna arbeta med WSCF:s strategiska plan 2016-2019. WSCF arbetar mycket 

med Mänskliga rättigheter och jämställdhet och med hjälp av Svenska Kyrkan hoppas vi kunna 

utveckla vår verksamhet. Diskussionerna har varit mycket positiva. 

 

Vilka utmaningar står WSCF inför den närmaste tiden? 

Det finns många viktiga strukturella förändringar att ta itu med för tillfället. Vi måste byta 

perspektiv och tänka mer globalt från att tidigare ha haft ett regionalt fokus. Vi bör också sträva 

mailto:sthlm.kriss@gmail.com
mailto:exp@kriss.se


efter att bli ännu mer öppna för våra partners och hjälpa WSCF:s personal att anpassa sig till ett 

nytt sätt att arbeta.  

 

Är det något speciellt du vill säga till medlemmarna i KRISS? 

Fortsätt att stödja WSCF och engagera dig i vårt arbete. Kom med förslag och ett inflöde av nya 

idéer till den globala nivån. Känn dig fri att bidra på alla sätt du kan och vill. Vi är mycket 

tacksamma för att vi fick komma och hälsa på er i Sverige.  

 

  

Nyheter från Hong Kong 

Ett nytt initiativ i KRISS är samarbetet med vår 

systerrörelse i Hong Kong. Vi hoppas på att kunna bjuda in 

två av dem till Stockholm nästa höst för att föreläsa i Nacka 

kyrka, men har redan nu en dialog online. Are Norrhava 

träffade några av dem i samband med generalförsamlingen 

i Colombia och fick upp ögonen för deras modiga HBTQ-

aktivism. Rebecca Klitgaard Nelsson är på väg dit 

tillsammans med sin familj nu i höst och kommer då att 

passa på att möta upp några av dem. Här kommer en 

hälsning: 

 

Hej KRISS:are! 

Vi i Hong Kongs kristna studentrörelse är så glada för 

vänskapen med er i KRISS! 

Vårt samhälle är en blandning av öst och väst, vilket på 

många sätt är positivt. Samtidigt är ojämlikheten 

mellan fattiga och rika omfattande här; kyrkorna är 

generellt konservativa och auktoritära och regeringen 

orättfärdig. Som kristna studenter engagerar vi oss 

mot orättvisor i såväl samhälle som kyrka. Vi 

arrangerar exempelvis möten för teologisk reflektion 

och har publicerat teologisk litteratur. Vi samverkar regionalt med Koreas och Taiwans kristna 

studentrörelser. Vi samarbetar även med feministteologer lokalt och har nyligen varit värdar för 

en kurs om islamsk teologi för att rusta deltagarna med interreligiös kunskap och insikt. Se en 

video vi producerat om detta som du kan se här Samverka gör vi också nära med en buddhistisk 

lärare som leder vår studentrörelses meditationsträffar. ”The Christian Gender Festival” är ett 

initiativ för att öka genusmedvetenheten inom kyrkan. Tyvärr attackeras det av evangelikala 

kristna och vi har skrivit - och publicerats - en hel del för att förklara vår kristna hållning för den 

allmänna opinionen. Vi är också med och arbetar för att internationella idrottsevenemanget Gay 

Games ska kunna arrangeras I Hong Kong 2022. Vi inspireras av den globala ekumeniska rörelsen 

och inte minst av kristna studentrörelser i olika länder. Mångfald och inklusivitet är ledord för oss. 

Social rättvisa, inomkyrklig rättvisa, ekumenisk dialog och genusfrågor står alltid på vår agenda. Vi 

ser fram emot ett fördjupat samarbete framöver! 

 

 

©Kristna Studentrörelsen i Sverige, Stockholm, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=LcRQgP1uxnw

