Verksamhetsberättelse 2010

Årets tema: Kristen i Praktiken
2010 var ett år då vi ville fråga oss
vad det innebär att vara kristen, i
praktiken? Detta utforskades och
efterlevdes på olika sätt. I Lund
har det startats en bönecirkel och
i Stockholm har man läst Annika
Spaldes bok Leva etiskt. Det har
skrivits debattartiklar och deltagits
i upprop. Det har workshopats
kring olika teman, inte minst under
inTerdependence, och tänkts och
vridits och vänts på olika begrepp
och perspektiv. Vi har gått in i retreatens tystnad och reflektion.

lek i världen. Längtan kan se ut
på olika sätt, men när vi trots våra
olika ingångar går samman, som i
KRISS, får vi möjlighet att bygga
på en väg till förändring. Vi vill
låta vår tro leda vidare till handling. Vi vill låta oss beröras, av
vad vi ser runt omkring oss och av
Guds röst i våra hjärtan.

Att vara kristen i praktiken kan betyda tusen olika saker och KRISS
verksamhetsberättelse visar i sig
på massor av olika sätt. Däremot
kommer KRISS uppdrag aldrig att
Temat har också speglats i KRISS vara att ge svar på vilka sätt som
tidskrift genom olika reportage är de bästa. I KRISS själ finns just
och intervjuer. Men främst så det, att stå och verka för det vi tror
har vi i KRISS fått verka tillsam- på, men aldrig utan att reflektera
mans, lokalt och nationellt, utifrån över vår egen grund och alltid med
vår gemensamma grund, den att öppna ögon, öron och famnar mot
vi längtar efter mer av Guds kär- omvärlden.

Trons reflektion

I

nTerdependencefestivalen
8-10 oktober samlades många teologiskt nyfikna i Repslagargården
i Göteborg för att delta i inTerdependencefestivalen som KRISS
arrangerade för andra året i rad.
Vi fick under helgen beröra många
teologiska frågor av den medmänskliga sorten och utmanas av många medmänskliga frågor av andligt
slag. Vi fick höra om arbetet som
vår systerrörelse bedriver i Burma,
fundera över HBTQ-frågor och
könsroller, utmanas i vår läsning av
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Paulus samt inspireras av Annika
Spaldes berättelse om att välja efterföljelse - därtill fick vi möjlighet
att baka veganska kakor. Till festivalen hörde även flera kulturinslag;
en konstutställning, konserter och
lunchmusik samt en mässa inom
vilken vi såg filmen ”Sånger från
andra våningen”. inTerdependence
börjar nu kännas som en självklar
del av KRISS arbete och arbetet
inför nästa års festival är redan igång.

K

RISS tidskrift
KRISS Tidskrift blir mer och
mer spännande att jobba med för
varje nummer. Årets två nummer
har haft tema ”Bring´em home”
respektive ”Omvändelse”. Vi har
fortsatt att sträva efter en mångfald av texter, genom att kontakta
skribenter både inom och utom
KRISS. Alla ar välkomna att skriva,
och vi i redaktionen ger feedback
och ändringsförslag på texterna
som kommer in till redaktionsmejlen, innan vi lämnar över dem till
vår redaktör Jennie Wadman, som
har sista ordet. Jonathan Wiksten
vikarierade för Jennie för numret
”Omvändelse”, och har blivit en av
våra KRISS-fotografer som ser till
att det finns bra bilder från KRISSarrangemang. Vi vill att KRISS
Tidskrift ska vara aktuell både för
KRISS:are och utomstående, och
vi blandar gärna teologiska reflektioner med artiklar och reportage
om samhälls- och miljöfrågor.

R

tit med i projektgruppen och nätverket och dels genom att KRISS
som rörelse fungerat som en kanal
för information och en källa till erfarenhet.

R

etreat i Vadstena pilgrimscenter.
Mitt i höstmörkret höll KRISS retreat i ignatiansk anda på Pilgrimscentrum i Vadstena. Retreaten
hölls av och planerades tillsammans
med Susanne Grimheden, präst
i Svenska kyrkan. Vi etablerade
genom detta en god kontakt med
Pilgrimscentrum.

K

riss hemsida www.kriss.se
I början av året genomgick
hemsidan en rejäl makeover för
att på ett ännu bättre sätt berätta
om KRISS för nyfikna surfare och
möjliga medlemmar. Genom att
hemsidan kopplades ihop med twitter så kom hemsidan att ständigt
vara uppdaterad med det senaste i
form av korta notiser.

eligion ♥ HBT
KRISS har under året funnits
med i projektgruppen tillsammans
med Sveriges Förenade HBTQstudenter, KIM och Sensus. Projektet finansieras genom medel
från Allmänna Arvsfonden och är
3-årigt. Under 2010 har man avslutat det första året med fokus på
kontaktknytande och informationssamling för att under hösten inleda det andra året med uppstarten
av ett nätverk med representanter
från religiösa- och HBT-grupper.
KRISS har medverkat i projektet Intensiva föreläsningar på inTerdependels genom att Sara Ytterbrink sut- dencefestivalen. Foto Jonathan Wiksten
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RISS synliggörande
Under året uppmärksammades
KRISS i media vid olika tillfällen,
bla:
• Sändaren hade ett reportage
om KRISS, Credo och Ny
Generation
• Tro & Politik (fd Tidningen
Broderskap) publicerade bilder
från inTerdependence
• Kyrkans Tidning, Dagen samt
Världen Idag skrev om KRISS
i Lunds psalmdygn.
• Dessutom har flera intervjuer
med nuvarande och tidigare
medlemmar gjorts i olika
tidningar, t ex med Kristoffer
Moldéus, Marta Gustavsson,
Greger Hatt och Ann-Cathrin
Jarl där de bla berättat om sitt
engagemang i KRISS

Debattartiklar:
• ”Klimatet behöver en medborgarrättsrörelse” i JönköpingsPosten
• ”Biskopsvalen en utmaning för
kyrkan” i Kyrkans Tidning
• ”EU får inte omtolka folkrätten
för att få fiska i Västsahara” i
Västerbottens-Kuriren
• ”EU:s fiskeavtal med Marocko
strider mot folkrätten” i Dagen
• ”Sprickor i fasaden” i Tro &
Politik

W

scf-Konferenser
WSCF Europa ”Religion,
Ethics and Politics - God and the
Use of Power”, 13-19 april
KRISS skickade Jonathan Wiksten
och Helena Karlsson till en veck-

Deltagarna vid “Religion, Ethics and Politics - God and the Use of Power hjälps åt
att plocka undan efter en workshop. Foto Jonathan Wiksten
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olång teologisk konferens i WSCF:s
regi i Berlin på temat religion, etik
och politik – Gud och hur makt
används. Där fick de möjlighet att
knyta kontakter till medlemmar i
andra kristna studentorganisationer
inom WSCF-Europa, delta i ett intressant program och ett värdefullt
ekumeniskt utbyte.
WSCF Europa Study Session ”Climate Justice Now”, Strasbourg 1218 september
Under en vecka i mitten av september höll WSCF-E tillsammans
med Europarådet en klimatkonferens i Strasbourg med deltagare
från hela världen. Veckan bjöd
på gästföreläsare med bred och
djup kompetens inom ämnen som
internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter, klimaträttvisa
och miljöarbete baserat på teologi.

Tillsammans med några andra deltagare tog KRISS deltagare Mattias
Irving initiativ till att starta upp en
informell arbetsgrupp under veckan.
Vi koordinerade och genomförde
en mindre manifestation utanför Europarådets huvudbyggnad
i Strasbourg, på temat ”Climate
Justice Now!”. Det var lätt att få
till stånd sådana egna initiativ, för
gruppen genomsyrades från första
början av öppenhet, munterhet
och framåtanda. Fastän ämnet för
konferensen ibland kunde kännas
tyngande så var deltagarnas egen
entusiasm och framtidstro en källa
till förtröstan. Climate Justice Now
bar vittnesbörd om den mäktiga
kreativa potential som ryms hos
dem som arbetar idag för att vi ska
ha ett lyckligt imorgon.

Trons efterföljelse

M

artin Luther King-dagen
Tredje måndagen i januari
varje år firas Martin Luther Kingdagen runt om i världen. I Sverige
inleddes firandet 2003 på initiativ
av Svenska Baptistsamfundet och
Kristna Fredsrörelsen. Sedan några
år har också KRISS varit med och
uppmärksammat dagen på olika
sätt, bla genom lokala arrangemang.
2010 hade KRISS i Lund en ickevåldsworkshop medan G-KRISS
gjorde en aktion på stan och delade
ut i lappar med tankeställare som
”varför öva i krig när det är fred
vi vill ha?”, ”Sverige säljer vapen

till militärdiktaturer, hur neutralt är
det?” samt ”många dör i kampen
för mänskliga rättigheter, vad är
du beredd att göra?”. I Stockholm
deltog KRISS:are vid den traditionella utdelningen av Martin Luther
King-priset som gick till Jason Diakité, mer känd som Timbuktu.

B

efriande teologiskt forum
Kan befrielseteologi vara ett
verktyg mot de krafter som vill
stänga in och fundamentalisera religionerna idag? Det var temat för
Befriande teologiskt forum som
KRISS var med och arrangerade i
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Lund. Konferensen gav tillfälle att
hedra Oscar Romeros minne, trettio år efter hans död. I seminarier,
gudstjänster och kulturprogram
utforskades befrielseteologins roll
i Sverige och världen. I samband
med denna konferens bildades nätverket Befriande forum som under
året tog form på seglorasmedja.se/
befriandeforum.

K

airos Palestina
Kairos Palestina är ett dokument taget av kyrkorna i Palestina,
ett upprop om fred och om ett slut
på förtrycket av det palestinska
folket. Detta dokument och situationen i Palestina diskuterades utifrån det befrielseteologiska mönstret se-analysera-handla under en
söndag i Norra Nöbbelövs församling i Lund. Söndagen började med
ärldens fest
gudstjänst där KRISS bidrog med
KRISS deltog både med bok- musiken och fortsatte med lunch
bord och workshop under Världens och miniföredrag av KG Hammar,
fest i Växjö. Workshopen hölls av Martin Smedjeback, Ulla Karin
Sara Ytterbrink och Joakim Petters- Holgersson, Mats Högelius samt
son på temat ”Är gränser våld?”. KRISS:aren Joakim Pettersson.
Vid bokbordet fick vi möjlighet
att synliggöra KRISS som organilimatarbete
sation. Det pratades vapenexport,
KRISS har som vanligt tänkt
hbtq-frågor, miljöfrågor och gam- in klimatpåverkan i de aktiviteter
la KRISS-minnen. Bland annat som genomförts. Styrelsen har ungenom att projektet HBT hjärta der året försökt konkretisera detta
Religion deltog med sitt material genom att ta fram ett förslag till klipå bokbordet fick KRISS bidra matpolicy, vilket innefattar främst
med en av få delar i programmet mat och resor. Vi har även valt att
som tog upp hbtq-frågor, vilket gav använda det gröna webbhotellet
positiva kommentarer från många Greenio för att bygga vår hemsida.
förbipasserande.
Något konkret samarbete (med tex
Etik och energi) eller nätverk har
tockholm Pride
inte funnits under året, men KRISS
Traditionsenligt deltog KRISS- har genom enskilda medlemmar
medlemmar i paraden som avs- funnits med i klimatrörelsens olika
lutade Stockholm Pride, dock var delar. Detta beskrevs bland annat
sträckningen ny för året, från Tan- i ett reportage om ”Omställning
tolunden på Södermalm till Sjöhis- Sverige” i KRISS tidskrift.
toriska på Djurgården. Det kändes
lite ovant, men paraden var som
ästsaharaaktionen
vanligt en stor folkfest och en anKRISS har under året varit med
gelägen manifestation för
och stöttat Västsaharaaktioen som
kärleken.
är en bred samling av organisationer (vid årsskiftet 27) som arbetar
för Västsaharas självständighet

V

K

S

V
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KRISS bokbord på Världens fest. Foto: Stina Svan

från Marocko. Under året har man
bla protesterat mot utfiskningen
av Västsaharas vatten och KRISS
ordförande har skrivit under debattartiklar.

(FARR) riksårsmöte i Norrköping,
27-28:e mars 2010. Mötet var uppdelat på två dagar, en utbildningsdag med fest på kvällen och
en årsmötesdag. Utbildningsdagen
var späckad med intressanta föreapenexport
drag och seminarium om nya lagar
Flera KRISS:are har deltagit i och kampanjer. Mötets andra dag,
aktiviteter tillsammans med Krist- själva mötesdagen, upptogs av ett
na Fredsrörelsen mot den svenska reguljärt årsmöte där budget och
vapenexporten och fredsaktivisten motioner diskuterades och antogs.
Annika Spalde lyfte frågan på in- Frida Johansson Metso valdes till
Terdependence.
ny ordförande för FARR.

V
F

lyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd
Joakim Pettersson representerade
KRISS på Flyktinggruppernas
och asylkommittéernas riksråds
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Trons gemenskap

K

RISS riksmöte
Den 5-7 mars träffades KRISSmedlemmarna för att ha riksmöte
i Björklinge utanför Uppsala. Det
blev en helg med många bra beslut
och mycket god mat. Värdar för
riksmötet var Unitas som gjorde
ett fenomenalt arbete som värdar. Diskussionerna i plenum kom
att handla om vanliga KRISSiga
frågor och mycket om relationen
mellan riksKRISS och lokalavdelningarna. Under mötet valdes nya
KRISS-medlemmar in i riksstyrelsen. Riksmötet 2011 avslutades med
mellanstadiedisco på lördagskvällen och mässa med KRISSdeltagande på söndagen.

W

SCF Europe staff and officersmeeting
Den 21-25 mars var Sverige och
närmare bestämt Lund värd för
det årliga mötet för anställda i de
kristna studentrörelserna i Europa.
Ett 10-tal deltagare, från Sverige,
Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Georgien och Ungern diskuterade hur vi kan stödja varandra
och stärka våra rörelser. Programmet innehöll såväl bibelstudie,
workshop om strategisk planering
som andakter och middag i det
KRISSiga kollektivet på Trädgårdsgatan 12A. Mötet avslutades med
att ta del av konferensen Befriande
teologiskt forum.

Lunch på KRISS riksmöte 2010. Foto: Jonathan Wiksten
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BCC - Nordisk-baltiskt
samarbetsråd
Är miljön vår nästa? Denna fråga
var bara en av de frågor som diskuterades på det nordisk-baltiska
sommarmötet som ägde rum på
Samsø i Danmark. Temat var ”Climate - Theology & Action” och
därför var valet av plats speciellt
passande då Samsø är självförsörjande med hjälp av förnyelsebarenergi. Under veckan fick deltagarna,
som kom från fyra olika nordiskbaltiska länder, lyssna på en rad
intressanta föredrag samt diskutera
hur vi som kristna kan arbeta för
ett bättre klimat. Diskussionerna
under mötet resulterade i ett manifest med punkter om vad enskilda
individer samt vad den lokala och
globala kyrkan kan göra för att förbättra klimatet. Manifestet är tänkt
att vara en inspirationskälla för
ökad miljömedveten såväl hos enskilda individer som hos den lokala
och globala kyrkan.

en rad kyrkor och ekumeniska organisationer träffas.

S

tudieförbundet Bilda
KRISS är medlemsorganisation
i Bilda (fd Frikyrkliga Studieförbundet). Detta innebär att vi gärna samarbetar med Bilda och kan
även få pengar och annat stöd till
vårverksamhet. Vi har även rösträtt
i Bilda. Under året använde vi oss
av Bilda bla på riksmötet i Uppsala
och inTerdependence i Göteborg.

K

HS - Förbundet för Kristen
Humanism och Samhällssyn
Sedan länge står KRISS och KHS
varandra nära, inte minst då en
hel del av KHS medlemmar tidigare varit medlemmar i KRISS. Vi
har också en plats i deras styrelse.
Tyvärr stod den platsen tom från
riksmötet, men i slutet på året tackade Marta Gustavsson ja till att bli
KRISS representant. Vi gjorde också ett byte där alla i KRISS styrelse
fick KHS årsbok medan alla i KHS
kumenik
styrelse fick en prenumeration på
Klas Corbelius representerade KRISS tidskrift.
KRISS på årsmötet med Sveriges
Kristna Råd (SKR) som den här
nterreligiösa samarbeten
gången ägde rum i Södertälje, i
Under året har vi försökt få igång
den syrisk-ortodoxa kyrkan S:t ett ökat interreligiöst samarbete. Vi
Afrem. För första gången någonsin har haft en inledande kontakt med
var SKR:s årsmöte parallellt med Sveriges Muslimer för fred och rätSvenska Missionsrådets årsmöte, tvisa samt gjort upp planer på ett
detta som ett sätt att uppmärk- ökat ekumeniskt arbete genom att
samma att det gått 100 år sedan till exempel föreslå att represenden viktiga missionskonferensen tanter för ortodoxa kyrkan besöker
i Edinburgh. De båda årsmötena KRISS egen teologifestival inTergästades också av biståndsminister dependence-festivalen och hjälper
Gunilla Carlsson. SKR är i övrigt till som föreläsare.
en viktig mötesplats där ledare från

E

I
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KRISS i rörelse

M

edlemsvärvning
KRISS
arbetsgrupp
för
medlemsvärvning har löpande
diskuterat medlemsvärvningstrategier och tagit fram flera kreativa
förslag som presenterats för lokalavdelningarna i en artikel i KRISS
medlemstidning. På riksnivå har
KRISS använt olika forum, till exempel KRISS egen teologifestival
inTerdependence-festivalen
och
Världens fest, för att synliggöra organisationen. Lokalavdelningarna
själva har också deltagit vid olika
arrangemang som exempelvis
välkomstmässor för nyblivna studenter.

ceptet “Senior Friends” som syftar
till att utöka antalet bidragsgivare
bland tidigare/äldre KRISS:are
och andra möjligt intresserade av
att stötta rörelsen. En rikskollekt
tillföll också KRISS i år vilket
gav gott resultat på inkomstsidan.
Likaså har flertalet fondmedel
sökts bland annat för att finansiera
retreaten i Vadstena, vilket föll ut
mycket väl.

S

tyrelse
Vid riksmötet valdes en styrelse
bestående av: Kristoffer Moldéus,
Umeå (ordförande), Anna Burenius, Lund (vice ordförande), Elin
Roxne, Stockholm (kassör), JonaRISS och andra ungdomsor- than Wiksten, Uppsala/Göteborg
ganisationer
(ledamot), Stina Svan, Stockholm
Under året har KRISS funnits med (ledamot) samt Katarina Lamos,
i arbetet inför Rätt Vis helg, en eku- Uppsala/Nederländerna (ledamot).
menisk inspirationshelg för unga Ständigt adjungerad till styrelsen
som är intresserade av globala rät- har Klas Corbelius, Norrköping,
tvisefrågor utifrån sin kristna tro. varit i egenskap av rörelsesekreterHelgen planerades av representan- are. Styrelsen har sammanträtt enter från flera kristna ungdomsor- ligt följande:
ganisationer. Tyvärr blev helgen
inställd p.g.a. för få anmälda. Vi ser Styrelsemöte, Björklinge,
dock ett stort värde i att ha en god 2010-03-07
relation med andra organisationer Skypemöte, 2010-04-19
med liknande verksamheter för att Styrelsemöte, Lund,
kunna samarbeta och byta erfaren- 2010-05-14—16
heter, där har arbetet med Rätt Vis Styrelsemöte, Stockholm,
helg fyllt en funktion.
2010-07-03
Styrelsemöte, Norrköping,
nsamling
2010-09-04—05
KRISS har arbetat aktivt under Skypemöte, 2010-10-24
året med att utöka sina inkomster, Skypemöte, 2010-11-03
bland annat genom det nya kon- Styrelsemöte, Lund, 2010-11-13

K
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Styrelsemöte, Stockholm,
2010-12-11
Styrelsemöte, Göteborg,
2011-01-22--23
Skypemöte, 2011-02-09

att vara redaktör för varsitt nummer av KRISS tidskrift.

E

xpedition
Under året fungerade Bäckgatan 30 i Norrköping som officiell
nställda
adress för KRISS och som arUnder året var Klas Corbe- betsplats för rörelsesekreteraren.
lius anställd som rörelsesekreter- Frågan om en mer permanent naare på 50 procent. Utöver detta tionell mötesplats diskuterades,
arvoderades David Blomqvist för främst kring vissa möjligheter i
att göra om hemsidan samt Jennie Lund, men processen är bara i sin
Wadman och Jonathan Wiksten för början.

A

Lokalt arbete

G

öteborg
Under året har G-KRISS haft
träffar på söndagskvällar ungefär
två gånger i månaden och ofta
också deltagit i Studentprästernas
taizémässor. Vi har haft verksamhet på Martin Luther King-dagen,
deltagit i arrangemang kring festivalen HBT GBG samt varit aktiva i

samband med inTerdependencefestivalen. Vi har också deltagit i studentprästernas rabatthäfte för nya
studenter. Gruppen har även funderat mycket på vad man vill göra
och försökt öka både sina kontakter med andra och sitt sociala engagemang.

Unitas i Uppsala. Foto: Joakim Johansson
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L

und
KRISS i Lund har som vanligt
firat Taizéinspirerad mässa tillsammans med studentprästerna i kryptan varje torsdag, med efterföljande
KRISS-träff. Upplägget för vårens
torsdagsträffar var att medlemmarna själva fick hålla i en kväll
var, på valfritt tema. Vi avverkade
ämnen som: Helig Ande, Kristen och Feminist, Kristen musik,
Fasta, (Svenska) Kyrkans framtid
osv. Under hösten återgick vi till
att läsa ur boken Stororden tillsammans. Vi har även haft inbjudna
gäster, till exempel KG Hammar
som pratade om kristen aktivism,
Anna Alebo och Lars-Erik Axelsson som pratade om reträtt, Broder
Björn som pratade om böneliv och
Dominikanerna och Ingrid Waern
som berättade om möten med änglar utifrån sina böcker på samma
tema.
På måndagskvällarna har vi haft en
bönecirkel där vi utforskat vad bön
kan tänkas vara. Vi har mött olika
traditioner och prövat på nya sätt,
så som Lectio Divina, Måleribön,
Soaking, Ignatius andliga övningar, tidegärdsbön och lovsång.
Under några lördagskvällar har vi
haft kafé på Pilgrimsplats Liberiet,
med eko och fairtradefika och livemusik. I november genomförde vi
ett psalmdygn tillsammans med
Credo. Detta innebar 24 timmars
psalmsång i KRISS lokal- uppskattat och uppmärksammat! Under
året har KRISS i Lund bytt lokal
och delar nu lokaler med Studentprästerna på Krafts torg 12.
12

S

tockholm
Under året har verksamheten
rullat på, bla i samarbete med Seglora Smedja och queermässan
i S:t Jacob. Vi har också haft en
bokcirkel utifrån Annika Spaldes
bok Leva etiskt.

U

meå
Under 2010 har medlemmarna
i Umeå varit med vid Taizémässorna i Ålidhemskyrkan och fortsatt
funderingarna kring uppstart av en
lokalavdelning.

U

nitas
Under det gångna året har Unitas, KRISS lokalavdelning i Uppsala, träffats varje onsdag efter Stilla
mässan i Helga trefaldighetskyrka.
Samtalsämnena har varit många,
diskussionerna har bitvis varit livliga och taket alltid högt. Unitas
träffar har sedvanligt inletts med
fika. Efter att smörgåsarna och teet
har gått ett par varv runt bordet har
vi haft olika teman och inbjudna
gäster. Exempel på de aktiviteter
vi har haft under året är tema frälsarkransen, pysselkvällar och bibelsamtal enligt lectio divina i samarbete med universitetskyrkan.
Varje träff avslutas med en kort
andakt som vi turas om att hålla
i. Vi har även haft en pilgrimsvandring till
Gamla
Uppsala
kyrka där vi gick
på Gudstjänst och
besökte en meditationsplats för
frälsarkransen.

