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Styrelsen bestod under året av: 

 

Sofie Söderin (ordförande) 

Tove Helminen (kassör) 

Simon Aspberg (vice ordförande) 
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Sofia Springare (ledamot) 
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16 april 
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20 december 
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16 januari 
9 februari 

9 mars 
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1. Introduktion 
 
År 2020 har, som för resten av världen, varit ett speciellt år där mycket av KRISS 
verksamhet både nationellt och internationellt tvingats ställas in. Styrelsen har 
dock fortsatt arbete med planering för kommande events och några 
månadsträffar samt ett helgläger har också kunnat genomföras.  
 
Stockholms-KRISS ligger fortsatt vilande, och Riks-KRISS har fortsatt ansvaret 
för lokalavdelningen. Planen framöver är att ha skilda aktivitetsgrupper för olika 
lokalavdelningar, men under 2020 har det i praktiken fortsatt fungerat så att de 
styrelsemedlemmar som bor i Stockholm har skött aktiviteterna i Stockholm, 
men också delat ut ansvar för vissa träffar till aktiva medlemmar.  
 
Det är endast i Stockholm som det i nuläget finns en aktiv KRISS-grupp men 
aktiva medlemmar finns också på andra platser i Sverige.  

2. Årsmöte 
På lördagen den 14 mars träffades riksstyrelsen och medlemmar i St Eriks kapell 
i Stockholm. Några av deltagarna deltog via länk som en följd av de då nya 
corona-direktiven. Mötet inleddes med mässfirande lett av biskop emerita tillika 
KRISS-medlemmen Eva Brunne och följdes av lunch innan mötet började. 
 
Vi såg tillbaka på verksamhetsåret 2019, visionerade tillsammans inför 
framtiden och drog upp gemensamma riktlinjer för 2020. Förbundet kristen 
humanism och Universitetskyrkan närvarade genom representanter och 
presenterade sin verksamhet och möjliga samarbetsområden diskuterades. 
Styrelsens ekonomiska redovisning godkändes av riksmötet. Tidigare 
internationell samordnare avtackades och flera nya styrelsemedlemmar valdes 
in. Årsmötet beslutade att fortsatt låta Stockholms-KRISS vara vilande. 

3. Kommunikation 

3.1 Sociala medier 
På Facebook och vår hemsida www.kriss.se har vi under året regelbundet 
informerat våra medlemmar om olika saker som händer. Det gäller våra egna 
aktiviteter, men också vad som händer internationellt (nyheter från WSCF och 
andra SCM) och med berättelser från nuvarande och tidigare medlemmar som 
berättat om sin tid i KRISS. 
 

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. Detta år har styrelsens 
ledamöter turats om att författa och skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickades 
ut 2020-04-01, 2020-06-06, 2020-08-28, 2020-10-18, 2020-11-30, 2020-12-22 
och 2021-01-30.  

http://www.kriss.se/
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4. Ställningstaganden och opinionsarbete 

 

4.1 Debattartikel om kyrka och klimat 
I december publicerades en artikel skriven av Sofie Söderin och Stina Tysk från KRISS 

styrelse i Kyrkans tidning. Artikeln var inspirerad av ett internationellt upprop för 

klimaträttvisa som bland annat WSCF-E stod bakom, och uppmanade kyrkan att ta 

klimatkrisen på större allvar. Artikeln kan läsas i sin helhet här: 

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/dags-kyrkan-att-lata-klimatkrisen-vaga-tyngst 

4.2 Solidaritet med Myanmar 
I samband med statskuppen i Myanmar i början av 2021 delade vi ett ställningstagande 

från SCM Myanmar på KRISS facebook-sida, och personlig kontakt har också tagits med 

medlemmar i SCM Myanmar för att erbjuda stöd.  

 

5. Internationella evenemang  
Planer för året fanns för en resa till vårt systerförbund i Norge som en del av det årliga 

utbyte vi haft de senaste åren samt WSCF stora sammanträde General Assembly som 

skulle ha ägt rum i Berlin i juni. Båda dessa fick dock ställas in/skjutas upp på grund av 

Corona-pandemin i och inga andra internationella evenemang har kunnat genomföras.  

Under året har dock planering fortgått för ett internationellt evenemang om Kristen 

feminism som ska äga rum 2021 i samarbete med WSCF-E och Sveriges Ekumeniska 

Kvinnoråd. Tanken var först att genomföra det i Sverige under våren 2021, nu planeras 

istället en digital version till augusti 2021.  

6. Nationella evenemang 

 

6.1. Helgläger 

Helgen 25-27 september arrangerade KRISS ett helgläger på Frustuna gård utanför 

Stockholm. Temat var ung och troende i en tid av utmaningar, och fokus låg i hög 

utsträckning på klimatet. 

 

Lägret inleddes på fredagskvällen med middag, samtal, mys framför brasan och 

kvällsbön i Frustuna kyrka. På lördagen kom Jennie Högberg, präst i Frustuna 

församling, för att föreläsa och leda samtal om förhållandet mellan våra erfarenheter, 

våra värderingar och våra handlingar i relation till frågor som vi anser viktiga. Hur 

formas vår teologi av akuta kriser? Och hur påverkar vår tro och Gudsbild vår 

uppfattning och hantering av kriser? Vilka resurser finns att hämta i Bibeln och i vår 

kristna tolkningstradition när vi ställs inför nya frågor i vår samtid? 

 

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/dags-kyrkan-att-lata-klimatkrisen-vaga-tyngst
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Samtalet följdes av en workshop i vegansk matlagning då vi samarbetade över 

skärbräda, spis och ugn. Eftermiddagen avlöpte i retreatens tecken då det fanns 

möjlighet till måleri, läsning, promenad och vila. Innan middagen samlades vi för ett 

informativt och framåtblickande pass om Kristna studentrörelsen i Sverige, dess historia 

och våra förhoppningar om rörelsens fortsatta verksamhet. Kvällen avslutades i kyrkan 

med kvällsandakt.  

 

Efter söndagens frukost bar det återigen av till Frustuna kyrka där vi medverkade i 

gudstjänsten. Tjänstgörande präst var sjuk och följaktligen fick lägerdeltagarna frågan 

om vi ville leda både betraktelse och bön. Därtill hade vi förberett ett par sånger som vi 

framförde i gudstjänsten. Trevliga möten med församlingen följde vid kyrkkaffet, vilket 

blev ett fint slut på en rolig, givande och tankeväckande lägerhelg! 

 

7. Stockholm 

 

7.1 Månadsträffar  
Den nya styrelsen bestämde att fortsätta med de regelbundna träffar som KRISS haft i 

Stockholm, för att skapa en trygg och inspirerande rytm under året. KRISS har sina 

träffar i St Eriks kapell på Kungsholmen, som tillhör Västermalms församling. På grund 

av corona-pandemin fick majoriteten av månadsträffarna ställas in, men några av 

träffarna i början av året samt i september och oktober kunde genomföras. Den 12/2 

firades mässa tillsammans med Jennie Fredblad och var en uppstartsträff inför året. Den 

11/3 var det månadsträff med filmkväll och efterföljande samtal. Sedan dröjde det till 

den 2/9 innan nästa träff kunde genomföras med spelkväll och taizesång. Även i oktober 

anordnades en träff med kreativt tema den 7 oktober. Därefter infördes återigen strikta 

restriktioner och resterande träffar fick ställas in.  

 

7. 2 Digitala träffar 
Under våren anordnade KRISS en digital månadsträff och en digital Lectio Divina-träff, 

den 15/4 respektive 20/5.  

 

 


