
 
 

NYHETSBREV 6 – ÅRGÅNG 3, NR 2 – vinter 2018 

 

Hej! 

 

Det här brevet är till dig som är medlem i KRISS eller som är intresserad av det som KRISS gör. 

Nyhetsbrevet kommer ut två-tre gånger om året och framför dig har du nummer 6. De senaste 

två numren kan du läsa här (nr 4, vinter 2017) och här (nr 5, sensommar 2017). 

 
Vinterns nyhetsbrev berättar om vad som har hänt i KRISS under hösten som gick, men är framför 
allt kallelse till riksmötet. Den 17 mars håller vi årsmöte i Stockholm och du är så hjärtligt 
välkommen! Mer information hittar du lite längre fram i nyhetsbrevet. 
 
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 hösten. 
 

 

 

För att du nedsteg  

hit till de plågade, 

hit till de dömda, 

vet vi att ingen  

ensamhet finnes mer, 

vet vi var Gud är. 

 

Sv Psalmbok 38:3 

 

 

 

 

 

 

En god fastetid önskar 

KRISS riksstyrelse – och hoppas vi ses på årsmötet! 

 

Vår mejl. Gilla oss gärna på Facebook eller ta en titt på vår hemsida.  

 

 

http://www.kriss.se/uploads/6/5/7/5/6575814/kriss_nyhetsbrev4.pdf
http://www.kriss.se/uploads/6/5/7/5/6575814/nyhetsbrev_5.pdf
mailto:exp@kriss.se
https://www.facebook.com/pages/Kristna-Studentr%C3%B6relsen-i-Sverige/186447094073
http://www.kriss.se/


Nationellt  

Årsmöte 

Den 17 mars 2018 är det dags för KRISS årsmöte och vi hoppas kunna välkomna många av er! Vi 

börjar klockan 10 med frukost. Vi äter också gemensam lunch och dessutom utlovas det bön och 

sång. Och en del beslutsfattande såklart – och vi vill gärna att många röster blir hörda! Vad ska KRISS 

fokusera på under året som kommer? Kom gärna med dina tankar, funderingar och ideer, och 

fundera på om du vill kandidera till styrelsen. Sittande riksstyrelse presenterar också 2017 års 

verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. 

 

Praktiskt  

Självklart kan man bara dyka upp, men anmälan (här, eller muntligt till någon i 

styrelsen) uppskattas så att vi vet ungefär hur många vi kan räkna med.  Mötet 

äger rum i Katharina Församlingshem, Högbergsgatan 13A. Vi börjar alltså 

klockan 10 och tänker bli färdiga senast klockan 16.  

 

 

Medlemsavgift och gåvor 

Om du vill ha rösträtt på årsmötet är det viktigt att du har betalat in medlemsavgiften för 2018. Det 

gör du genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgiro 632-0345. Ange dina personuppgifter i 

meddelanderutan. Har du inte varit medlem innan? Då får du också gärna skicka ett mejl till 

exp@kriss.se. Då läggs din mejladress till i vårt register och du får detta brev direkt till din epost. 

Om du inte längre vill vara medlem, men ändå vill stödja KRISS verksamhet, tar vi tacksamt emot 

gåvor på samma kontonummer. 

 

SCM Hong Kongs besök! 

Årets största händelse var förstås den vecka i september då Holok Chen, Nicole Sui, Marcus Peck 

och Chris Ko från SCMHK flög hela vägen från Hong Kong för att träffa KRISS. Det blev en händelserik 

vecka, som på något vis tände en ny gnista i vår verksamhet: flera nya medlemmar lockades av att 

få lära sig om studenternas kamp för mänskliga rättigheter. Flera blev djupt berörda av deras 

berättelser om förtryck och fördomar, men också av deras otroliga livskraft och innovativa aktivism.  

Under veckan gjorde vi flera besök. Bland 

annat träffade vi Magnus Kolsjö på RFSL, Maria 

Andersson på RFSU, samt representanter från Ekho – 

vilket gav SCMHK viktiga allianser för sitt arbete med 

HBTQ-rättigheter. Vi träffade också teologen Petra 

Carlsson och blev visade runt i både Sveriges Riksdag 

och Storkyrkan. Veckan nådde sitt crescendo under 

helgen, som började med ett dygn på Sigtunastiftelsen. 

Där fick medlemmar från KRISS, SCMHK, Krista Aalto 

från WSCF Europe samt våra norska grannar, 

Forbundet, träffas och dela erfarenheter. Under den 

korta tiden hann de medverkande verkligen komma nära varandra, vilket kanske manifesterades 

tydligast på fredagkvällen, då två av besökarna från Hong Kong döptes i Sigtunastiftelsens kapell av 

vår egen Are Norrhava. På söndagen medverkade KRISS i mässan i Nacka kyrka där vår Rebecca 

Klitgaard Nelsson predikade, och SCMHK delade efteråt med sig av sin situation i en föreläsning i 

På besök hos RFSL 

mailto:exp@kriss.se
https://www.google.nl/maps/place/Katarina+F%C3%B6rsamling/@59.3170852,18.0782975,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8737d49dc4b1a3e8!8m2!3d59.3170852!4d18.0782975
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församlingssalen. Det blev avslutningen på en 

mycket meningsfull vecka, men samarbetet 

fortsätter – tanken är att KRISS och Forbundet ska 

vara internationella ambassadörer för SCM Hong 

Kong och Taiwans människorättsrörelser – och att 

vi ska forma en slags regnbågsallians. Vi ska också 

fortsätta vårt samarbete med Forbundet, och 

fortsätta låta vår rörelse inspireras av SCMHK:s 

modiga aktivism. 

 

Ur Rebeccas predikan:  

 

Vi är många, men en enda kraftfull kropp. Vi är 

en byggnad, vi är en jäsande deg. Vi är ett hav. 

 

Vi är inte separata delar, det går inte att veta var någon slutar och någon annan tar vid. Vi är 

jästen som syrar brödet.  

 

Vi ska blöda tillsammans tills ingen blöder mer. 

 

 

Forum för Tro och Kristen Feminism 

Den 10-11e november anordnades Forum för tro och 

feminism i Göteborg, en tillställning full av föreläsningar och 

workshops om religiös feminism i Sverige och världen. KRISS 

var också där för att medverka i olika samtal, och för att 

arrangera den ekumeniska mässa som avslutade helgen 

(och ackompanjerades av lovsångsgruppen Stighult). Stina 

Ekholm Tysk och Sofie Söderin höll ett riktigt brandtal till 

predikan – och Theres Lundberg och Rebecca Klitgaard 

Nelsson var också med. Helgen gav ny energi till den 

feministiska kampen och nya spännande ekumeniska 

vänskaper för KRISS, bland annat ”feministpastorn” Esther 

Kazen. 

 

Lokalt 

Stockholms KRISS månadsträffar  

Under hösten som gick har KRISS haft regelbundna månadsträffar och också under våren ska dessa 

fortsatt äga rum. Kristen feminism, #metoo, aktivism och lectio divina är några saker vi har tagit 

upp på KRISS månadsträffar. Vi har även pratat om att resa till Norge och att plantera olivträd i 

Palestina. På träffarna samlas vi för att dela tankar kring livet och få en chans att tänka fritt kring 

tron och dess betydelse. Det viktiga är inte att säga rätt utan att våga pröva sina tankar i en miljö 

utan akademisk stress. Välkommen! Vill du veta när och var träffarna äger rum under våren, då kan 

du hålla koll på Stockholms KRISS Facebooksida. 

 

Internationellt  

Gruppbild efter Sigtunadygnet 

Sofie och Stina predikar 

https://www.facebook.com/groups/581180525283637/


WSCF:s Europamöte i Irland 

Tove Helminen och Simon Aspberg skickades som KRISS 

delegater till den europeiska grenen av WSCF – World 

Student Christian Federation, där KRISS är en avdelning. 

Själva skriver de så här om sina upplevelser: ”Under 

dagarna 13-16e oktober 2017 hade vi, Tove och Simon, 

nöjet att för första gången delta i WSCF:s europamöte, 

som ägde rum på Irland. Dagarna bestod till största delen 

av beslutsfattande och voteringar, bland annat till 

styrelseposterna, men framför allt var det en möjlighet 

för oss att få lära oss mer om organisationens uppbyggnad och världsomspännande band. Vi mötte 

många entusiastiska människor från Europas olika rörelser och fick chans att utbyta idéer om hur vi 

kan fortsätta utveckla våra engagemang. Uppdelade i olika arbetsgrupper tog vi fram nya policys 

angående bland annat miljö- och genusfrågor samt förslag på hur vi kan jobba med finansiering, 

marknadsföring och solidaritetsarbete. Kvällstid umgicks vi, bjöd varandra på rolig mat från våra 

länder och såklart blev det något besök på den lokala puben. Som ett resultat av ett fördjupat 

relationsbygge planeras nu ett besök hos Norges Kristelige Studentforbund.” 

På WSCF-Europes hemsida kan du läsa ännu mer om Europamötet. 
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http://wscf-europe.org/news/european-regional-assembly-2017-what-was-it-about/

