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Hej!
Det här brevet är till dig som är medlem i KRISS. Nyhetsbrevet kommer ut två-tre gånger om året
och framför dig har du nummer 4. De tidigare numren kan du läsa här (nr 1, höst 2015), här (nr 2,
våren 2016) och här (nr 3, hösten 2016)
Det här brevet är kanske lite kortare än vanligt men innehåller VIKTIG information om KRISS årsmöte
den 4:e mars i Stockholm. Varmt välkommen; vi hoppas såklart att du kommer!
All praktisk info som du behöver finns här.
I år – 2017 - firar vi också att KRISS fyller jämnt! Läs mer om detta en bit ned i brevet.
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 senare i vår.

Din skönhet, som i vintern bor,
du ger till oss som gåva.
Din rikedom i kärlek stor
vill jag i vintern lova,
för frostens träd och höstens säd,
som sover nu i jorden,
Guds vintertid i Norden.
Tillägg till svenska psalmboken 861: 1.
Allt gott! Vi hoppas se dig om några veckor på årsmötet,
KRISS riksstyrelse
Vår mejl. Like:a oss gärna på Facebook eller ta en titt på vår hemsida.

Nationellt
Årsmöte
Lördagen 4 mars går KRISS årsmöte av stapeln i Stockholm.
Välkommen till en dag med samtal om vår framtid, meditation och indisk mat!
Vad har vi gjort under det gångna året? Hur ser vägen framåt ut? Vad vill vi fokusera på?
Ta med dig dina tankar, idéer och frågor till mötet och fundera på om du vill kandidera till styrelsen.
Sittande riksstyrelse presenterar 2016 års verksamhetsberättelse samt den ekonomiska
redovisningen.
Praktiskt
Vi håller till i S:t Pauls kyrka, Mariatorget 10 i Stockholm. Mötet börjar kl. 13.30, men kom till 12.00
om du vill vara med på mat och meditation. (KRISS lokalgrupp i Sthlm har sitt årsmöte från kl. 10 i
samma lokaler.) Vi blir klara till senast kl. 17.00.
Söndagen efter kl. 11.00 bjuder S-KRISS tillsammans med Seglora smedja in till högmässa med
fördjupningssöndag i Nacka kyrka. Temat är: ”Luther, Lagerlöf och livsmodet.” Teologen Margareta
Brandby Cöster leder samtalet. Mer information hittar du här.
Hör gärna av dig till oss i riksstyrelsen och meddela att du kommer till årsmötet.

Medlemsavgiften
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017! Detta gör du enkelt genom att sätta in 100 SEK
på vårt konto 632-0345 och ange dina personuppgifter i meddelanderutan. Vi tar för övrigt
tacksamt emot gåvor på samma konto. Att ha betalat medlemsavgiften betyder att man har rösträtt
vid årsmötet.
Befriande Teologiskt Forum
11-13 november deltog vi i Befriande
Teologiskt Forum igen. Årets tema var::
"Livsmod" och konferensen ägde rum i
Stockholm. Initiativtagare var Seglora
smedja och samarbetspartners var Nacka
församling,
Stadsmissionen,
Domkyrkoförsamlingen och inte minst
KRISS.
Helgen inleddes hos Stadsmissionen
under fredagkvällen med god mat och
föreläsning av teologen Jayne Svenungson
om ”det trotsiga hoppet". Eido Al Fakir &
Are från KRISS berättade sedan med ord
och musik om rädda och modiga aktivister
i vår globala studentrörelses nätverk.

Några KRISSare som var med under BTF.

På lördagen fick vi höra bl.a. modige Anders Kompass (Förenta Nationerna) tala om civilkurage i
Storkyrkan och mötte den kvinnliga imamen Sherin Khankan (Köpenhamn) som talade med glöd i
Guds hus, Fisksätra. ”Power is not something that you ask for, it is something that you need to
take.”, sade hon bland annat.
Det blev späckade dagar, med många
inspirerande talare och live-musik. KRISS:arna
gjorde en fantastisk insats med maten och
annat praktiskt som fick evenemanget att
rulla.
Helgen avslutades med gudstjänst och
styrelsemöte i Nacka kyrka, för att sedan
avrundas med vegetarisk buffé på Hermans
trädgårdscafe för Senior Friends och
KRISS:are. Många nya vänskapsband knöts
under helgen och livsmodet fick kraft och
näring ii gemenskapen. Vi ser fram emot nästa
Befriande Teologiska Forum!

Avslutningsmiddagen med några Senior Friends

KRISS 110 år
Vid nyåret 1907 bildades Sveriges Kristliga Studentrörelse. Det som börjat med anspråkslösa möten
med samtal om kristen tro som t ex kallades Lördagsföreningen (Uppsala) och Måndagsföreningen
Betania (Lund) inspirerades av internationella kontakter och från 1890 nordiska sommarmöten.
Rörelsen sprang också ur KFUM. Den första mer formella strukturen var världsförbundet (WSCF)
som stiftades i Vadstena 1895.
Därpå följde lokalavdelningar i Uppsala (1901), Lund (1902) och Stockholm (1904). Dessa utsåg vid
det på grund av unionskrisen enbart svenska sommarmötet i Bjärka-Säby 1905 en kommitté med
uppdraget att förbereda ett nationellt förbund, vilket blev verklighet 1907. Dess huvudsakliga
uppgift var att anordna studentmöten och för övrigt upprätthålla samarbete mellan de olika
grupperna. 1971 fick vi det nuvarande namnet.
Så stort grattis till dig som är medlem i landets äldsta studentrörelse!

Ny informationsmaterial
Snart är det material färdigt som ska användas för att informera om KRISS verksamhet. Det är
affischer som ska sättas upp på högskolor och församlingshus, och vykortsflyers som ska delas ut
på olika evenemang. Säg gärna till om du vill hjälpa till med att sprida materialet, och kanske sätta
upp en affisch där just du studerar eller arbetar!

Internationellt
Hong Kong
Ni kunde läsa i höstens nyhetsbrev att S-KRISS ville påbörja ett samarbete med SCM i Hong Kong –
så i november, när Rebecca Klitgaard Nelsson ändå var där på en familjeresa, passade hon på att
umgås med SCM:arna. Hon träffade bland annat Holok, som visade henne runt till olika sevärda
platser, inklusive bokhandlar, historiska utställningar och fattiga områden mitt i staden. Holok
berättade om Hong Kongs svåra politiska situation, och på en middag med några fler medlemmar

fick Rebecca höra många historier om HBTQpersoner som fått strida för sina rättigheter som
människor och som kristna. Hong Kong lever
under ett stort hot från Kina, som fortsätter att
inskränka Hong Kongs självbestämmanderätt och
yttrandefrihet. Rebecca deltog också i SCM:s
seminarium om den akuta situationen för
skolungdomars psykiska hälsa i Hong Kong. I
samband med detta gjorde de ett studiebesök i
en av få skolor som arbetar med kreativitet och
elevdemokrati.
Rebecca blev berörd av att se hur hårt KRISS-are i
andra länder får kämpa för mänskliga rättigheter – sådana
som är självklara i Sverige (ja, för det mesta). Hon blev
också inspirerad av gruppens engagemang och aktivism,
och senare i november anordnades en träff för att
diskutera hur KRISS kan hjälpa dem i sin kamp, och hur vi
kan bli bättre på aktivism på hemmaplan.
Samarbetet med SCMHK fortsätter. S-KRISS har
bjudit dem till Sverige för att tala på Segloras seminarium i
Nacka kyrka i september, och arbetet pågår för fullt med
att söka pengar till flygbiljetter samt planera besöket. Bland
annat är tanken att de ska få besöka RFSL, Biskop Eva
Brunne, Centrum för Religionsdialog, Storkyrkan och
Riksdagen. Vi ska då fördjupa vår gemenskap och vårt
utbyte, forma en regnbågsallians och arbeta för att stärka
HBTQ-personers ställning i kyrkan.
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