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1. Introduktion
År 2021 har, som fortsatt påverkat KRISS internationella och nationella verksamhet till
följd av den ihållande pandemin. på Nationell nivå har styrelsen dock fortsatt bedrivit
sitt arbete med planering och genomföring av mindre sammankomster med hjälp av
digitala mötesverktyg, med mer eller mindre framgångar.

Stockholms-KRISS ligger fortsatt vilande, och Riks-KRISS har fortsatt ansvaret för
lokalavdelningen.

Det finns trots allt ett intresse för en kristen studentrörelse i Sverige, vilket märks av att
nya medlemmar från norr till söder tar kontakt. Riksstyrelsen ser det som av stor vikt
att rörelsen fortsätter och utvecklar sin verksamhet.

På internationell nivå har de digitala verktygen gett större resultat. KRISS har
medverkat vid ett flertal internationella tillställningar, på så vis har 2021 haft en stark
internationell prägel.

2. Årsmöte
På lördag den 20 mars 2021 träffades riksstyrelsen och medlemmar över ett digitalt
mötesverktyg för att kunna möjliggöra att så många som möjligt kunde delta. Mötet
inleddes av Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus, tillika KRISS-medlem. Vi såg tillbaka
på föregående verksamhetsår 2020 och blickade framåt på kommande verksamhetsår
2021. Vi tackade även av styrelsemedlemmarna Sofie Söderin, Simon Aspberg, Fanny
Nygren och Stina Tysk och nya styrelsemedlemmar valdes in.
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3. Kommunikation
3.1 Sociala medier
På Facebook och vår hemsida www.kriss.se har vi under året regelbundet informerat
våra medlemmar om olika arrangemang, här annonseras också ställningstaganden i
olika frågor liksom våra nyhetsbrev. Det gäller våra egna aktiviteter men också vad som
händer internationellt (nyheter från WSCF och andra SCM).

3.2 KRISS nyhetsbrev
Vi använder fortsatt mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar, som
skickas ut regelbundet med information om vad KRISS har gjort den senaste tiden och
med inbjudningar till kommande evenemang.

Nyhetsbrev skickades ut:
2021-04-19, 2021-05-22, 2021-09-21, 2021-12-19, 2022-03-23.

4. Ställningstaganden och opinionsarbete
4.1 Solidaritet med Ukraina
Den 24 mars 2022 kontaktades KRISS utav Sarah Eulitz, Links Coordinator inom
WSCF Europe. Vi ombads publicera ett uttalande för fred i Ukraina. Uttalandet som är
strukturerat som en bön på sju verser finns att tillgå på vår hemsida, namngiven
Statement for peace in Ukraine, samt på vår facebooksida. Det är signerat av Christiane
Gebauer, ordförande på WSCF Europe och skriven av WSCF Europe Regionala
kommitte samt WSCF-medlemmar från Ukraina.

4.2 Solidaritet med Myanmar
Som ett led av vår fortsatta kontakt med SCM Myanmar och rekordhöga
dödsskjutningar i landet publicerades det 28 mars 2021 en bön på facebook för fred i
Myanmar.
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4.3 Finansiering av nätverket “Skapelse & Existens”
Skapelse & Existens består av organisationer, föreningar, forskare, teologer, studenter,
nätverk och personer som på andra sätt arbetar med och/eller brinner för frågor om
klimat, hållbarhet och ekoteologi. Medlemmarna är båda unga och gamla, kommer från
olika delar av Sverige, tillhör olika kristna samfund och teologiska traditioner.

Styrelsen beslutade den 19 april 2021 att godkänna finansieringen av nätverket
“Skapelse & Existens” hemsida för år 2021. Den 23 mars 2022 beslutade styrelsen att
fortsatt finansiera nätverkets hemsida ekonomiskt för år 2022. Skapelse och Existens är
en mötesplats för kristna med engagemang i klimat- & hållbarhetsfrågor.

5. Internationella evenemang
KRISS har fortsatt haft kontakt med systerförbundena i Norge och Finland.
Förhoppningen är att kunna anordna resor likt de som gjorts tidigare, när pandemin
avtar.

Tyvärr har KRISS inte kunnat närvara vid WSCF General Assembly trots digitala
lösningar. Förhoppningen är att vi med aktiva lokalgrupper framöver kommer ha lättare
att sända delegater på diverse stormöten / internationella arrangemang.

5.1 Radical Inclusivity campaign
April påbörjades kommunikation kring kampanjen Radical Inclusivity. Vi har tidigare
planerat att arrangera ett internationellt evenemang om kristen feminism och efter att
pandemin återkommande satt käppar i hjulen för våra planer blev våra egna
evenemangsplaner slutligen en del av en mycket större kampanj. Som bidrag till
kampanjen Radical Inclusivity höll vi i föredrag och workhops på temat ”How to be a
christian feminist”.

How to be a christian feminist strukturerades som följande:
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Den 27 augusti 2021 publicerades tre inspelade videos med gästföreläsare och olika
teman. Madeleine Fredell och Esther Kazen talade om kristen feminism utifrån temat
“My story”. Sofie Söderin talade om kristen feminism ur perspektivet kristen ekofeminism och teologi. Hanna Stenström höll en presentation på temat “Reading the
Bible as a Christian Feminist”.

Därefter hölls anordnades två samtalssessioner. Den 6 september med fokus på
“Reading the Bible as a Christian Feminist” och den 13 september med fokus på
“Christian Feminism: My Story samt Christian Eco-Feminism and Theology”.

Kampanjen blev ett samarbete mellan KRISS, WSCF Europe och SEK (Sveriges
Ekumeniska Kvinnoråd).

5.2 WSCF European Regional Assembly 4-7 november 2021
Den 4–7 november deltog KRISS på WSCF Europe Regional Assembly, ett europeiskt
stormöte där styrelseval gjordes, kontakter knöts och pepp spreds inför framtiden.

5.3 UN Climate Change Glascow 31/10-12/11 2021
Som en del av en klimatkonferens närvarade vår medlem Stina Tysk tillsammans med
en rad olika ekumeniska organisationer. Det ordnades bland annat en klimatmarsch den
6 november.

5.4 Himmelske dager
Himmelske dager är en dansk kyrkofestival i regi av Danska kyrkodagar, vilka är en
komité under det danska kyrkorådet. Vi blev kontaktade av KFUM Danmark (de som
idag representerar Danmark inom WSCF).
Vårt bidrag kommer att vara en engelskspråkig panel på temat ekoteologi ur
perspektiven feministisk ekoteologi samt franciskansk spiritualitet, vi sänder Katja
Stroeven och Agge Angusson.

Festivalen hålls den 26–29 maj i Roskilde. Biljetter finns att köpa på:
www.https://himmelskedage.dk/
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6. Nationella evenemang
Tidigare år har KRISS också bland annat medverkat vid evenemang såsom En dag om
kristen feminism. Sådant medverkande har inte blivit av, oftast p.g.a. inställda
evenemang i pandemins fotspår.

6.1 Covid-19
Under Covid-19 beslutade vi till följd av rådande restriktioner att ställa in fysiska
träffar. Vi försökte ordna med digitala träffar men intresset för det var inte stort. Att
plocka upp bollen igen efter 2 år av en pandemi med restriktioner som gjort det svårt
med en regelbunden fysisk verksamhet har varit tufft, men är något vi fortsatt strävar
efter att åstadkomma.

6.2 Digitala andakter
Restriktionerna från regeringen gjorde det svårt att diskutera samt planera eventuella
läger till hösten 2021. I stället beslutade styrelsen under våren 2021 att prova starta
igång en digital mötesplats. Styrelsen provade att genom digitala mötesplattformar ha
andakter samt annat en gång i månaden. Då det inte inkom några anmälningar till dessa
evenemang valde styrelsen till sist att lägga ner projektet under hösten 2021.
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