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Övergripande tema: Guds skapelse/klimat
2009 har minst sagt varit ett viktigt år för och med
klimatfrågan, med allt fler larmrapporter, allt mer mobilisering
av världsomspännande miljörörelser och inte minst FNkonferensen COP 15 i Köpenhamn i december. KRISS har
under året försökt tänka in klimataspekten i alla arrangemang
och punkter i verksamhetsplanen, speciellt formulerat som årets
tema: ”Guds skapelse/klimat”. KRISS organiserade specifikt en
pilgrimsvandring för klimatet ”Sweating with God” och
peppade lokalavdelningarna att göra program på klimattemat.
I Lund hölls till exempel en samtalskväll om mat, klimat och
rättvisa och man deltog i ett gemensamt klimatnätverk för
Malmö/Lund inför Global Day of Action on climate 24/10.
Under inTerdependencefestivalen satsades det på att äta
klimatsmart mat och miljöaktivisten Emanuel Blume inbjöds att
spela musik, med bland annat klimatbudskap i texterna.
Helgen 11-13 december åkte ca 10 KRISSare från landets olika
delar med Svenska kyrkans och Diakonias Countdown to
Copenhagen-tåg till Köpenhamn för att delta i den stora
demonstrationen på lördagen. En lyckad demonstration där
KRISS tillsammans med ett annat svenskt gäng skred fram i
vita skruder och sjöng luciasånger med budskap om ljus och
hopp. KRISSarna passade även på att knyta kontakter med
bland andra rättvisenätverket Speak.

Trons reflektion
Teologifestival
I september anordnade KRISS teologifestivalen inTerdependence som blev ett mycket
uppskattat arrangemang med 40-talet närvarande. I workshops om allt från härskartekniker till
odlande i stadsmiljö funderade vi över mellanmänskligt beroende och hur vi kan ta hand om
varandra. Vi åtnjöt också tre konserter och god mat. Arrangemanget upplevdes av många som
en viktig mötesplats för KRISSare och KRISS-intresserade över hela landet.

KRISS tidning
Under året kom resultatet av satsningen på tidningen och den nya redaktören Jennie Wadmans
arbete. Efter att ha diskuterat olika förslag blev det nya namnet ”KRISS – tidsskrift om tro,
hopp och kärlek”. Temat för första numret var växthus och innehöll bland annat en
debattartikel för samkönade äktenskap, vi skrev även om det nordisk-baltiska sommarmötets
pilgrimsvandring. Innehållet låg i linje med årets tema, Guds skapelse/klimat.
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www.kriss.se
Med i genomsnitt 3 000 besök i månaden är hemsidan den främsta ingången till information
om rörelsen och vad vi gör. Det har skrivits om alla riksarrangemang och vad som händer i
vårt världsförbund (WSCF). Aktuell information om arrangemang och annat har samlats i
kortfattad form i nyhetsbrevet som under året kom ut sju gånger. På hemsidan finns dessutom
en hel del annat material som debattartiklar, andakter och uppsatser.

KRISS synliggörande
I samband med större arrangemang och andra viktiga händelser
skickar vi pressmeddelanden och ibland händer det att olika
medier uppmärksammar oss. Här följer några exempel:
• Kristoffer Moldéus intervjuades i Kyrkans Tidning med
anledning av att han valts till ny riksordförande
• Tidningen Broderskap skrev en artikel med rubriken
”Pride lyckat för KRISS”
• Kyrkans Tidning och Tidningen Broderskap skrev om
inTerdependence
KRISS har också varit med på flera debattartiklar under året.
Bland dem kan nämnas:
• ”Obama och Reinfeldt: följ Kings exempel! ”, publicerad
i Corren
• ”Inbrottet på Saabanläggningen var nödvärn”, publicerad
på DN debatt
• ”KRISS lever”, en replik på ledaren i Sändaren
• ”320 000 studenter - är kyrkorna redo att möta dem? ”,
publicerad i Kyrkans Tidning
• "Svenska Kyrkan måste ha framtiden för ögonen",
publicerad på SvD opinion
Gruppen på facebook ökade med nästan 50 procent under året och hade vid årsskiftet 94
medlemmar. Dessutom startades en fansida som hade 60 medlemmar. I övrigt har vi använt
de gamla vanliga kanalerna som hemsidan, tidningen, återkommande utskick till
studentprästerna samt diverse e-postlistor.

KRISS på gymnasieskolor
Diskussionen om en eventuell satsning på att erbjuda KRISS-iga mötesplatser för
gymnasieelever fortsatte, men något konkret arbete kom aldrig igång.

WSCF Europa konferensen i Österrike
29/4 - 4/5 var det WSCF - Europe Art and Spirituality conference i Wien i Österrike. Från
KRISS deltog Anna Maria Hultqvist och Anders Karlsson. Dessutom var Kristoffer Moldéus
med i planeringsgruppen för konferensen. Det fanns möjlighet att delta i olika workshops och
lyssna på olika föredrag på temat Art and Spirituality. Höjdpunkten på mötet var en
stadsvandring i form av en skattjakt som gick genom hela Wien.
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Trons efterföljelse
Stockholm Pride
Pratas det mycket om alternativa relationsformer i kyrkan? Frågan ställdes till panelen under
KRISS panelsamtal Kristen & Queer – Hur poly är Gud? i Pride House. Nej, var det enkla
svaret från Stockholms nuvarande biskop Eva Brunne. Det finns många ämnen som det inte
pratas om i kyrkan. Däremot stöttes och blöttes många frågor under panelsamtalet – som
medvetet inte var en debatt, utan just ett samtal – mellan den lesbiska biskopen, en kristen
promiskuös queeraktivist och en queer teolog. Föreläsningsalen var full till brädden redan
innan utsatt tid.
Under hela vecka fanns KRISS på plats i Pride Park, där vi hängde med Svenska Kyrkan och
andra kristna organisationer, och delade ut vykort och pratade med intresserade. Vi gick
traditionsenligt i Prideparaden; denna gång under parollen ”Gud är kärlek - inte
heteronormativ”.

Rätt vis helg
KRISS deltog aktivt och konstruktivt tillsammans med bland andra
Diakonia, Svenska Kyrkans Unga och Equmenia i planeringen av
Rätt vis helg 2009. Helgen blev dock uppskjuten på grund av för få
anmälda. Optimismen och trivseln hos arbetsgruppen är stor och
man siktar på att göra ett nytt tappert försök hösten 2010.

Martin Luther King-dagen
KRISS stod liksom tidigare år, tillsammans med 10-talet andra
organisationer, bakom King-dagen som firas i många länder i
samband med Martin Luther Kings födelsedag och som vill lyfta
fram Kings gärning. Då detta sammanföll med Israels ockupation
av Gaza var några KRISSare i Stockholm med och tog initiativ till
vad som kom att bli en mycket välbesökt mångreligiös fredsbön där
kristna, judar och muslimer tillsammans bad för situationen i Gaza
och södra Israel. Även i Lund genomförde KRISS en fredsbön.

FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd
FARR står för Flyktinggruppernas och rikskommittéernas riksråd, och har precis som KRISS
en centralorganisation som samlar flera lokala avdelningar under sig. KRISS är fullvärdig
medlem i FARR, vilket betyder att vi har två röstberättigade representanter på riksmötena.
2009 års riksmöte hölls i Göteborg.
Det var skönt att vara i ett sammanhang där frågan inte lydde Bör vi ge vård till papperslösa?
utan Hur ger vi bästa möjliga vård till papperslösa? Riksmötet inleddes med en kursdag som
handlade bland annat om vård till papperslösa och en innehöll en crash course i asyljuridik
och en gruppdiskussion om huruvida direkt aktion är ett bra arbetssätt.
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Att vara medlemmar i FARR ger möjlighet både till att lära oss om, och att påverka, i asyloch flyktinggrupper, genom riksmötena och engagemang i lokala grupper, som Asylgrupper
och Ingen människa är illegal.

SFQ – Sveriges Förenade HBTQ-studenter
Under året har det sedan tidigare planerade projektet med SFQ kommit igång på allvar.
Projektet heter Religion hjärta HBT och fokuserar på att framställa ett studiematerial om
Religion och HBT (Homo- Bi- och Trans- sexualitet). Representant från KRISS är Sara
Ytterbrink.

Solidaritet
Riksmötet 2009 beslutade att budgetera 3 000 kr för ett solidaritetsbidrag, pengar som
styrelsen har till sitt förfogande. KRISS-medlemmar som kommit i kontakt med någon med
ett akut ekonomiskt behov och vill hjälpa, kan ansöka om bidrag hos styrelsen. Under 2009
delades ett bidrag ut, till en flyktingfamilj i nöd.

Trons gemenskap
Riksmötet
Den 6-8 mars ägde KRISS Riksmöte rum i Lund.
Helgen inleddes med snickeri i KRISS i Lunds lokal där
ett tappert gäng byggde egna bönepallar med hjälp av
instruktioner från KRISS i Lunds Johan Paulsson.
Helgen fortsatte i Västerkyrkan med en teaterinspirerad
workshop om KRISS framtid ledd av Erikka Chapman
och Sofie Larsson. Som vanligt hölls diskussioner om
verksamhetsplan för det kommande året, redovisning av
ekonomiska resultat och antagande av ny budget. De
diskussioner som kom att bli de största under mötet
handlade om propositionen om en ny alkoholpolicy för
KRISS och motionen kring KRISS deltagande i
Prideparaden.
Mötet värmdes upp av andakter, avancerad matlagning
av kockarna Calle och Daniel, mys i soffan och
musikjammande. Fredsobservatören Sara Ytterbrink höll
på lördagseftermiddagen ett spännande föredrag på
temat ”Kroppen som verktyg för ickevåld”.Stefan
Gummesson, en av Lunds studentpräster, höll en uppskattad kvällsmässa på Liberiet och de
morgonpigga kunde morgonen därpå njuta av helig dans, även det på Liberiet. På
lördagskvällen var det konsert med Ingmar Johánsson och Monica Yngvesson. Ett hundratal
personer lyssnade till den nya och jazzinspirerade Ingmar där KRISS också fick möjlighet att
sprida ordet om sin fantastiska kristna studentrörelse för Ingmar-fansen.

6

World Student Christian Federation Europe staff and
Officersmeeting
19-22 mars deltog Klas Corbelius och Elise Bertilsson i WSCF Europe staff and
officersmeeting i Prag. Förtroendevalda och anställda från KRISS syster-rörelser i Europa
träffades för att dela erfarenheter och inspirera varandra. Förutom rapporterna från de olika
rörelserna, hade vi bl.a. en dag av ”training on dialogue”, där vi testade olika konkreta
redskap som kan underlätta kommunikation och dialog. Samtalen under mötet rörde sig
mycket kring ekumenik, och de svårigheter och möjligheter som uppstår i mötet mellan olika
kristna traditioner. Självklart fick vi också en ordentlig sightseeing av Prag.

European Regional Assembly, Rumänien
Två medlemmar - Erikka Chapman och Marta Gustavsson - var i Sibiu, Rumänien, i oktober
för European Regional Assembly med WSCF-Europe. Detta var kombinerat med en
genuskonferens. Vi samtalade mycket kring genusidentitet, makt, hur genus påverkade vår
situation på högskolan, hur vi såg varandra som män och kvinnor och hur det var rotat i våra
respektive traditioner. Även om svåra ämnen som sexualitet och makt diskuterades upplevde
vi att tonen var god och flera av samtalen mycket inspirerande. Samma goda samtalsklimat
förde oss igenom mötesdelen, en ny Europastyrelse valdes och policydokument togs fram
inför de kommande verksamhetsåren.

NCC sommarmöte: Sweating with God – a pilgrimage for a
healthy climate
Blåbär, hallon, backar, ryggsäckar, smutsiga strumpor, vackra berg och frukost
på en bondes åker vid en sjö. När Sverige stod värd för det Nordisk-Baltiska
sommarmötet passade vi på att visa upp det vackra Norge... Flera mils vandring
om dagen, med bön, meditation och vegansk mat. Deltagare från Sverige,
Finland, Litauen och Danmark vandrade en pilgrimsvandring på St Olavsleden
från Stiklestad till St Olavs grav i Nidarsdomen i Trondheim. St Olav som la ner
sitt svärd och sin sköld när han i sanning mötte Gud. Vi la ifrån oss vardagens
krav och stress för att istället meditera över vår tro, vår jords klimat och hur vi
tillsammans kan arbeta för förändring. I Trondheim blev vi väl emottagna av
Pilgrimscenter och vår syster-rörelse Forbundet; bland annat med mässa i Mariarummet, ett medeltida undangömt rum djupt inne i Nidarosdomens stenväggar.

NCC - Nordisk-baltiskt samarbetsråd
NCC är ett samarbete mellan de kristna studentrörelserna i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Litauen. NCC träffas i samband med vinter- och sommarmötena.
KRISS representant har varit Mira Lindgren.

SKUR - Nätverket för Sveriges Kristna Ungdomsrörelser
Kyrkoledardygnet ställdes tyvärr in pga för få anmälda, men rörelsesekreteraren deltog i
Sveriges Kristna Råds årsmöte som är en viktig mötesplats där många nyckelpersoner från
samfund och ekumeniska organisationer träffas. 2009 års möte ägde rum i Helsingborg.
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Studieförbundet Bilda
KRISS är sedan många år medlemsorganisation i Bilda (fd Frikyrkliga Studieförbundet).
Detta innebär att vi gärna samarbetar med Bilda och kan även få pengar och annat stöd till vår
verksamhet. Vi har även rösträtt i Bilda. Under året använde vi oss av Bilda bla på riksmötet i
Lund och inTerdependence i Göteborg.

KHS - Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn
KRISS samarbetar idag med KHS som verkar för ekumenik och en öppen kristendomssyn
samt goda förbindelser mellan kyrkan och övrigt samhällsliv. Några konkreta saker KHS gör
är exempelvis arrangerandet av årliga sommarmöten. Dessa möten byggs upp kring ett tema
och innehåller föredrag, samtal och gudstjänster mm. ”Vara människa, förbli mänsklig:
Brytpunkter och utmaningar för humanister” var 2009 års tema. Medverkande var bland annat
Bob Hansson, Hanna Stenström och Johan Cullberg. KHS ger också, sedan 1939, ut en
årsbok. Den innehåller artiklar samt recensioner av aktuella böcker.
Daniel Bengtsson var som KRISS representant i KHS styrelse länken mellan dessa två
organisationer. Uppgiften har bestått av att informera om KRISS verksamhet för KHS styrelse
samt att informera om KHS för KRISS styrelse. Samarbetet med KHS och andra
organisationer vars intressen och målsättning står KRISS nära är något som befruktar och
styrker båda organisationerna. Det är inte bara viktigt, utan nödvändigt för alla organisationer
stora som små att söka allianser med likasinnade. För att synas, för att höras, för att växa, för
att öka sitt inflytande och inte drunkna i bruset.

Referensgruppen för fredskulturprogrammet
Stefan Sköld i Unitas var KRISS representant i Sveriges Kristna Råds referensgrupp för
fredskulturprogrammet.

Interreligiöst klimatnätverk
Nätverket har tyvärr varit vilande under året.

KRISS i rörelse
Medlemsvärvning
”En människa är människa genom andra människor” Sydafrikanskt tänkespråk
Och en KRISSare blir KRISSare genom andra KRISSare. Därför har vi under året fokuserat
på att prata med människor under de arrangemang vi själva ordnat; såsom NCC sommarmöte
och inTerdependence, och de arrangemang vi varit del av; såsom Stockholm Pride och Martin
Luther King-dagen. Det har gett oss chansen att både prata med enskilda personer och hela
församlingar, samt att sprida informationsmaterial. I samband med styrelsemöten har vi bjudit
in till, eller låtit oss bjudas på, mysiga middagar med lokala KRISSare och förhoppningsvis
blivande medlemmar, i Lund, Stockholm och Uppsala. Vår rörelsesekreterare har besökt
bland annat studenter i Linköping för att berätta vilka KRISS är och bjuda in nya medlemmar.
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Insamling
Efter att organisatiören/fundraisern slutat i april utsåg styrelsen istället en insamlingsansvarig
som tillsammans med rörelsesekreteraren fortsatte arbetet. Den nya givarfoldern spreds, bla
till KHS medlemmar, vilket också ledde till ett trendbrott då gåvorna ökade för första gången
på många år. En hel del ansökningar om stifts- och församlingskollekter skickades också, men
gav tyvärr inte något större resultat, utan får ses som del i ett långsiktigt arbete med att göra
KRISS mera känt.

Styrelse
Vid riksmötet valdes en styrelse bestående av: Kristoffer Moldéus, Umeå (ordförande),
Jaanus Teose, Stockholm (vice ordförande), Erikka Chapman, Stockholm (kassör), Elise
Bertilsson, Lund (ledamot), Marta Gustavsson, Göteborg (ledamot) samt Anna Burenius,
Lund (ledamot). Ständigt närvarande och adjungerad har Klas Corbelius, Norrköping varit i
egenskap av rörelsesekreterare. Styrelsen har sammanträtt enligt
följande:
Styrelsemöte, Lund, 2009-03-08
Skypemöte, 2009-03-25
Styrelsemöte, Lund, 2009-04-04--05
Skypemöte, 2009-04-26
Styrelsemöte, Stockholm, 2009-05-09--10
Skypemöte, 2009-06-08
Skypemöte, 2009-08-20
Styrelsemöte, Uppsala, 2009-09-12--13
Skypemöte, 2009-10-21
Styrelsemöte, Lund, 2009-11-21--22
Skypemöte, 2010-01-10
Styrelsemöte, Östersund, 2010-01-23--24
Skypemöte, 2010-02-07

Anställda
I april slutade Nick Ljungdahl sin tjänst som organisatör/fundraiser på 25 procent. Klas
Corbelius fortsatte däremot som rörelsesekreterare på 50 procent. Dessutom arvoderades
Jennie Wadman som redaktör för KRISS tidskrift.

Expedition
Jakten på en ny nationell mötesplats gick vidare, men under året fortsatte Bäckgatan 30 i
Norrköping att vara den officiella adressen.

Lokalt arbete
Uppsala
Under det gångna verksamhetsåret har Unitas träffats varje onsdagskväll i prästgårdssalen för
trevliga samtal och andra aktiviteter. Antal deltagare har varierat, men det har vanligtvis
handlat om en grupp om ca 5-10 personer. Vi har ofta bjudit in gäster som talat om olika
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ämnen som vi sedan har haft ett öppet samtal kring. Dessa kvällar har avslutats med en kort
andakt som vi utformat själva. Några exempel på gäster är Michael Halford som har pratat om
kyrkans olika Gudsbilder, Joakim Johansson som har talat om Heliga Birgitta och Åsa
Jonsson som är sjukhuspräst och berättat om sitt arbete. Vi har haft det väldigt trevligt under
dessa kvällar. Utöver detta har vi haft pysselkvällar, gått på kafé och haft en bordsmässa
hemma hos en av medlemmarna. Vi har även planer på att till våren hålla en egen mässa
tillsammans med Universitetskyrkan som vi skall utforma själva.

Lund
KRISS i Lund har som vanligt träffats varje torsdag; firat taizéinspirerad mässa med
studentprästerna och efteråt träffats på Magasinet för samtal kring livet och kristen tro. Detta
året läste vi tillsammans ur boken Stororden och fört samtal kring de olika kristna storord
boken tar upp. Under våren hade vi en rad spännande gäster som hållit i föredrag/worskhops:
Martin Smedjeback höll workshop i lycka, Annika Spalde berättade om djurrätt och
kristendom, Helen Henriksson och Amanda Nyberg berättade om deras resa till Brasilien med
”Ung i den världsvida kyrkan”, Carola Larsdotter berättade
om Stadsmissionen, Broder Jonas berättade om livet som
karmelitmunk och KRISS egna Markus Meinel berättade om
livet som kristen i Östtyskland.
Även hösten fylldes med ett spännande gästprogram: Håkan E
Wilhelmsson berättade om Ordet, Lars Igeland höll föredrag
om mat, klimat och rättvisa, Markus Meinel följde upp vårens
föredrag med att berätta om Berlinmurens fall och Johannes
Läckström berättade om logiska bevis för Guds existens.
Vårens stora projekt var förutom torsdagarna att arrangera
Riksmötet, vilket föll väl ut och arrangerades i Västerkyrkan.
Under våren hölls en studiecirkel i Ickevåld hemma hos
kollektivet med ca 7 deltagare. Ickevåldstemat följdes sen upp
under hösten då Joakim Pettersson höll workshop i ämnet på Magasinet. Under sommaren
åkte två KRISSare till Korsveifestivalen i Norge. En söndag i september höll KRISS i Lund i
studentprästernas ”Söndagskväll i kryptan”, vilket blev ett lyckat samarbete med
studentprästerna.
13-15/11 var det Taizéhelg i Lund. En broder från kommuniteten i Frankrike kom,
tillsammans med ca 300 anmälda deltagare, och deltog i mässor, sångövningar, ”Signs of
hope” och böner. KRISS hjälpte till med matlagning och annat praktiskt under helgen. Den
andra advent organiserade KRISS tillsammans med IKT och Norra Nöbbelövs församling en
kyrksöndag med tema ”Kamp och tro”, med gudstjänst, kyrklunch och föredrag om Simone
Weil och Emilia Fogelklou av prof. Catarina Stenqvist. Det blev en mycket lyckad söndag där
KRISS bidrog med bl.a kyrkfika, musik i gudstjänsten och kloka frågor efter föredraget.
KRISS i Lund har under året varit del av ett klimatnätverk som tillsammans planerade
aktioner inför Global Day of Action on climate den 24/10, där KRISS även deltog under
dagen. Några medlemmar från KRISS i Lund åkte till COP15 demonstrationen i Köpenhamn
12/12 och demonstrerade tillsammans med riksKRISS och Countdown to Copenhagen. Några
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KRISSare har snickrat bönepallar under året och nu börjar vi få ett litet förråd av egna
bönepallar med KRISS-loggan på.

Göteborg
Från att ha varit nästan bortom räddning har KRISS i Göteborg tagit sig på fötter och har nu
ett tiotal aktiva medlemmar och många tankar inför framtiden. Detta verksamhetsår har vi
bland annat haft en filmkväll, pratat om helgon och förebilder samt bjudit in professor Bo
Claesson för ett samtal om kontextuell teologi. I samband med en del av våra träffar så går vi
på den taizéinspirerade mässa som studentprästerna har i Hagakyrkan. Flera av medlemmarna
var också med när en taizéhelg arrangerades i Hammarkullen.

Stockholm
S-KRISS startade sent omsider upp igen under hösten 2009. Vid ett uppväckelsemöte valdes
en styrelse med Mattias Irving som ordförande. Hösten gav ett fruktbart och trevligt
samarbete med Adolf Fredriks församling där flera träffar ägde rum. Ickevåldsworkshop med
Sara Ytterbrink har varvats med subversiv filmvisning och trosgemenskap under
kvällsmässorna efter träffarna.

Umeå
Under året har UmeåKRISS varit med vid Taizékvällar på Ålidhemskyrkan i Umeå och köpt
sånghäften från Taizé.
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