Verksamhetsberättelse 2011

Årets tema: En mänsklighet
Temat för 2011 ville belysa att människor
över hela världen hör ihop, att mångfalden
berikar och att vi alltid är och kommer vara
beroende av varandra. Det är ett tema som
kan kännas självklart, men som ständigt
behöver lyftas och reflekteras kring. Temat
har funnits med i planering av flera
aktiviteter,
inte
minst
inTerdependencefestivalen och retreaten.

Vi har även arbetat med ett nummer av
KRISS tidskrift på temat, som kom ut i
februari 2012. I kampen för en enad
mänsklighet har vi organiserat ett
julupprop mot den israeliska regimens
förtryck mot det palestinska folket där vi
förespråkat BDS (boycott, divestments and
sanctions).

Trons reflektion
Retreat
10 deltagare samlades i novembermörkret
på Åkerögården utanför Norrtälje för att gå
in i en tyst retreat under en helg. Retreaten
planerades och genomfördes tillsammans
med Studentprästerna i Uppsala och
Unitas. Med hjälp av tystnad, andakter på
temat ”En mänsklighet”, Iotakorsmålning
och möjlighet till enskilda samtal gavs
möjlighet att stanna upp och stressa av från
livets krav under en helg.
inTerdependencefestivalen
Interdependence-festivalen gick i år från att
vara en vana till att bli en tradition när
festivalen gick in på sin tredje årgång.
Festivalen var i år mer centralt placerad i
Hagakyrkans församlingshem i Göteborg
och blev annonserad både genom närvaro
på Frizon-festivalen samt med en annons i
tidningen tro och politik. Festivalen
fortsatte ha en bred inriktning med ett
övergripande tema av att undersöka kritiska
perspektiv på vart kyrkan är på väg, med
workshops om bland annat existentiell
ensamhet, veganmatlagning, Salaams
Vänner och besök från kommuniteten
Oikos. Vi hade även en öppen scen kväll
med god uppslutning och en musik- och
poesikväll. Festivalarbetet var uppdelat på
två grupper där gudstjänstgruppen planerat
en filmgudstjänst och andakter för hela
helgen. Under festivalen föddes en tanke
om att festivalens styrka är möten och
samtal mellan deltagarna och detta kunde
kanske att vara någonting att bygga vidare
på inför kommande år.

Reflekterande samtal under inTerdependence. Foto:
Jonathan Wiksten

Taizéresa
KRISS planerade under året, under ledning
av avgående riksordföranden Kristoffer
Moldéus som varit många gånger i Taizé,
att göra en gemensam resa till Taizé i
Frankrike. Inbjudningar skickades men på
grund av svalt intresse blev man tvungen att
ställa in resan. Taizébröderna och främst
broder Johan är positiva till KRISS och ser
fram emot att välkomna oss dit i framtiden
om intresse finns.
KRISS tidskrift
Likt tidigare år har KRISS tidskrift strävat
efter mångfald, efter att
belysa ett ämne på nya
sätt. För att göra detta
har vi tagit hjälp av
skribenter inom och
utanför KRISS. Teman
för årets nummer var
Hunger och Helgon.
Hunger har behandlat
temat på det konkreta

sättet såsom svält, men berörde även den
fysiska och spirituella hungern/längtan.
Helgonnumret diskuterade bland annat om
det finns en skillnad mellan oss och helgon
och innehöll bilder och texter från Lars
Gårdfeldts och Elisabeth Ohlson Wallins
helgonkalender.

Parad genom Götborg under HBTQ-festivalen.

Religion ♥ HBT
KRISS har genomfört ett par gemensamma
projekt tillsammans med Religion ♥ HBT
under året. Några av KRISS medlemmar
deltog i Religion ♥ HBT:s konferens i
Stockholm. Under HBT-Q festivalen i
Göteborg var både KRISS och Religion ♥
HBT engagerade. Under Frizon-festivalen
hyrde KRISS och Religion ♥ HBT en
gemensam
monterplats
där
organisationernas representanter hade en
god erfarenhet av att vara på plats. Det
kändes relevant att lyfta frågor om

mötespunkten mellan religion och hbtqfrågor samt synliggöra hbtq-personers
situation i det sammanhang Frizon
utgör/representerar. Representanter för
Religion ♥ HBT:s RUT-bildnings projekt
fanns även med på inTerdependencefestivalen och höll i en workshop.

Foto: Anna Burenius

Deltagande i WSCF-konferenser och
European Regional Assembly
Under det gångna verksamhetsåret har
KRISS sänt deltagare till WSCF-E:s två
konferenser. 29/3-4/4 var Martin Bergman,
från Göteborg, på Culture and Higher
Education Conference i Läyliäinen, Finland.
Det mötet hade temat ”Living in a World of
Technology – The changes in social
behaviour”. 24-28/10 var det Gender
Conference i Løgumkloster, Danmark med
temat ”Communicating Gender – Gender
Identities in a Globalised Europe”. Vid
denna konferens deltog Robin Vidén och
Helena Karlsson, båda från Göteborg. Dessa
två var även KRISS representanter vid det
efterföljande European Regional Assembly i
Løgumkloster, den 29-30/10.

www.kriss.se
Efter att ha legat nere och ersatts av en
tillfällig sida under längre tid har hemsidan
genomgått två revideringar och har nu fått
tillbaka ett gränssnitt som liknar det

ursprungliga utseendet. Hemsidan har
också genomgått omfattande ändringar för
att bli mer funktionell samt för att integrera
twitter samt ge nyheter och aktuella
händelser ett större fokus på sidan.

Trons efterföljelse
Befriande Teologiskt Forum
I vårsolen, 8-10 april, arrangerades
Befriande teologiskt forum på stiftsgården
Åkersberg i Höör. Temat var ”Fri och
beroende – tro som befriar till mångfald”
och kring detta funderades det över under
seminarium och workshops. KRISS var med
som delarrangör och bidrog på olika sätt till
programmet. Bland annat bjöd KRISS på
fredagskvällen upp till dans med det queera
dansbandet
Klas-Ingelaz
och
ledde
pilgrimsmässa utifrån Dag Hammarskjölds
Vägmärken på söndagen, tillsammans med
Susanne Grimheden. En viktig och värdefull
del av forumet var nätverkandet med
människor från andra organisationer och
sammanhang
som
sysslar
med
befrielseteologi. Fyra KRISSare deltog.
PAX 2011 - Pilgrimsvandring för
människovärde
Under sommaren vandrade pilgrimer, i
olika sträckor, från Uppsala, genom hela
södra Sverige ner till Backåkra i Skåne.
Detta till minne av Dag Hammarskjöld, som
avled för 50 år sedan. Den ursprungliga
idén om att vara med och leda en del av
vandringen gick tyvärr inte igenom, men
flera KRISSare var med och vandrade
delsträckor.
Stockholm Pride
Isak Gerson fick uppdraget att undersöka
möjligheten att delta i Stockholm Pride
tillsammans med Religion♥HBT. Eftersom
Religion♥HBT inte hade en fast
utställningsplats, fanns det inte rum för
KRISS att delta, annat än som en del utav
projektet Religion♥HBT.
Befriande forum
Befriande forum har inte varit särskilt
aktivt under året som gått. KRISS har
därför inte lagt ner energi på detta.

Rätt Vis helg
Kristoffer Moldeus var med i den lokala
planeringsgruppen för helgen i Umeå. Man
försökte att ta nya tag efter de inställda
konferenserna tidigare år. Tyvärr tvingades
man dock att ställa in i år igen, på grund av
för få anmälda.
Frizon
Tillsammans med projektet Religion♥HBT
fanns KRISS med på den kristna
ungdomsfestivalen Frizon. Totalt var det
sex personer från projektet och KRISS med
på plats. Med banderoller, kuddar och ett
överflöd av syrliga klubbor omvandlades
snabbt båset i den ombyggda lada som
tjänade som utställningshall till något av en
myshörna. Samtalen med besökarna kom
till stor del att handla om HBTQ-frågor,
vilket i sammanhanget kändes viktigt och
värdefullt.

Mys hos KRISS på Frizon. Foto: Jonathan Wiksten

FARR – Flyktinggruppernas och
asylkommittéernas riksråd
KRISS är en av medlemsgrupperna i FARR
(Flyktinggruppernas
och
asylkommittéernas riksråd) som samlar
bland annat asylgrupper och grupper
anslutna till Ingen människa är illegal.
Som medlemsgrupp i FARR har vi
möjlighet att både lära oss om asyl- och

migrationsfrågor, samt att påverka arbetet
kring dessa.
Tyvärr valdes ingen
representant från KRISS sida att deltaga i
FARRs årsmöte detta år, något vi hoppas
förändras till nästa år.
Martin Luther King-dagen 2012
Martin Luther King-dagen
uppmärksammas tredje måndagen varje
januari i sammanband med Martin Luther
Kings födelsedag. 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, bland annat genom
lokala arrangemang. 2011
uppmärksammades dagen bland annat hos
KRISS i Lund genom ett föredrag av Daniel
Fritzon som berättade om Christian
Peacemaker Teams arbete i Palestina. I
Stockholm deltog KRISS:are vid den
traditionella utdelningen av Martin Luther
King-priset som i år gick till KRISS-vännen
Annika Spalde.
Internationella frågor
Som en del av den globala kristna
studentrörelsen
WSCF
är
det
en
självklarhet och ett privilegium för KRISS
att ha ett internationellt och globalt
perspektiv i mycket av det vi gör. KRISS vill
även fortsättningsvis vara en aktör som
proklamerar
internationell
solidaritet,
kristna värden och kompromisslöst hävda
en människosyn där människans rätt till ett
värdigt liv sätts i centrum.
Under årets gång har vi tyvärr fått erfara
hur bräckligt det mänskliga livet är, och hur
destruktiva krafter fått stort utrymme i
människors vardag och medvetenhet.
Under
våren
drabbades
tusentals
människor i Japan av en naturkatastrof
som
dessutom
ledde
till
en
kärnkraftsolycka. Den hopplöshet och
känsla av otillräcklighet inför situationen
som många av oss kände var befogad. Trots
detta har vi inom KRISS arbetat för ett
uppmärksammande av det lidande som
många människor upplevde, och ett tydligt
markerande av att vi har de drabbade i
åtanke, och ber för dem. Händelserna på

Utøya i Norge påminde oss om vikten av att
jobba för fred och ickevåldsliga metoder.
Trots dessa oförståeligt mörka händelser
påverkan på människors liv hoppas vi att de
för oss närmre våra syskon, och ökar den
känsla av enhet som vi upplever inom
WSCF. KRISS har också under året skrivit
på olika protestlistor mot händelser där
människors integritet och frihet har
kränkts, samt listor som stöder freds- och
ickevåldsarbete. Vi kommer fortsättningsvis
att göra detsamma.
Västsahara
KRISS har fortsatt med sitt stöd till
Västsaharaaktionen. Västsaharaaktionen är
en organisation som arbetar för Västsaharas
självständighet från Marocko. 2011 har varit
ett lyckosamt år för organisationen och för
Västsahara, då de vann striden kring
förläggningen av Fiskeavtalet. Detta har
varit ett problem som Västsaharaaktionen
länge har arbetat med, utfiskningen av
Västsaharas vatten.
Ship to Gaza
Ship to Gaza genomfördes utan vår
medverkan. Vi har agerat på andra sätt för
fredsprocessen i Israel/Palestina, bl.a.
genom KRISS-initiativet Juluppropet.
KRISS
Julupprop
I
december
startade KRISS
ett julupprop
för att stödja
Kairos
Palestinadokumentet
fullt ut och att få ett stopp av ockupationen
av Palestina. Uppropet startades i samband
med en konferens i Betlehem om Kairos
Palestina-dokumentet,
där
även
en
genusanalys av dokumentet lades fram.
Drygt 80 personer skrev på uppropet som
uppmanade världssamfundet till BDS
(boycott, divestments och sanctions) mot
staten Israel, däribland många anställda i
Svenska kyrkan. Uppropet skickas under
2012 bland annat till Svenska kyrkans
internationella nämnd.

Trons gemenskap
NBCC - Nordic-Baltic Cooperation
Council
Det har inte genomförts något vintermöte
eller sommarmöte under det gångna året.
Mycket för att situationen för den litauiska
rörelsen vars tur det var att arrangera har
varit svajig både ekonomiskt och
organisationsmässigt. Men NBCC har mötts
två gånger, en gång i samband med WSCFE-konferensen om teknik i Finland i april
och en gång i november genom en Skypekonferens. När vi möts delar vi vad som
händer i våra nationella rörelser,
erfarenheter, idéer, och har pratat om
möjligheter till ökat utbyte mellan våra
rörelser.
Ekumenik och religionsdialog
Under året har KRISS tagit flera initiativ till
ett ökat samarbete med ungdoms/studentorganisationer från ortodoxa och
katolska kyrkan, främst i samband med
inTerdependence-festivalen. Detta har dock
mötts av mycket liten respons. Däremot
fanns religionsdialogprojektet Salaams
vänner med på inTerdependence och höll
en workshop.
Studieförbundet 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 vår
verksamhet. Vi har även rösträtt i Bilda.
Riksstyrelsen har under året försökt att
peppa lokalavdelningarna till att ta hjälp
utav Bilda. Vi har fått hjälp av Bilda inför
InTerdependence-festivalen.
Relationen mellan lokalavdelningar
och riksKRISS
KRISS
riksorganisation
anordnade
tillsammans med Lunds lokalavdelning en
lokalavdelningshelg i Lund. Vi nådde inte
önskat resultat kring antalet deltagare från
de olika lokalavdelningarna, men vi hade en
viss
representation
och
lokalavdelningshelgen genomfördes såsom
planerat. Vi samtalade om förhållandet
mellan
riksorganisationen
och

lokalavdelningarna, hur det ser ut idag och
hur vi vill att det ska se ut. Helgen
resluterade, som väntat, inte i några färdiga
svar, men vi fick en möjlighet att lyfta
tankar och frågor tillsammans, vilket
kändes värdefullt.
KRISS 40 år
I samband med lokalavdelningshelgen
firades att KRISS funnits som just KRISS i
40 år (rörelsen är äldre än så, men har sett
lite olika ut i olika tider). Ett tjugotal gamla
och nya KRISSare träffades i Västerkyrkan i
Lund för att njuta av en hemlagad vegansk
buffé, ett överflöd av tårtor, och nostalgiska
minnen.
Biskop
Martin
Lind
berättade om sitt
engagemang
i
KRISS under 70talet
och
Klas
Corbelius höll tal
om KRISS historia.
Det blev tydligt under kvällen att KRISS har
en rik historia att inspireras av.
Riksmötet 2011
Riksmötet 2011 hölls 4-6 mars i Farsta i
Stockholm. Det blev som vanligt ett
spännande årsmöte, där det diskuterades
alltifrån mat och klimat-policy till hur vi får
ett bredare internationellt engagemang. SKRISS hjälpte till med god mat och Eva
Lindqvist Hotz från Seglora Smedja var
med och höll i KRISS pilgrimsmässa
”Vägmärken”. Dessutom hade vi besök av
ansvariga för projektet ”Guds hus”, en
gemensam byggnad med både moské och
kyrka, i Fisksätra, Stockholm.
Förbundet Kristen Humanism
Förbundet Kristen humanism blev under
året det nya namnet för vad som tidigare
varit Förbundet för kristen humanism och
samhällssyn.
Detta
antogs
under
sommarmötet i Sigtuna, med temat
Berättelser som bryter och bär. Förbundet
antog då också ett manifest, Att vara
kristen är att vara humanist, som sedan
legat
till
grund
för
ett
par

inspirationstillfällen under året, bland
annat
på
inTerdependencefestivalen.
Förbundet planerar också för närvaro under
Bok- och biblioteksmässan 2012. KRISS har
en adjungerad representant i Kristen
humanisms styrelse, som under året har
varit Marta Gustavsson. Dessutom har ett
par arrangemang gjorts, inte minst i
Stockholmstrakten, där Kristen humanism
och KRISS har funnits med som arrangörer.

Sammankomströrelsen
Det fanns inget större intresse från
sammankomströrelsen om att ordna en
träff tillsammans med KRISS, däremot
kommer sammankomströrelsen att hålla en
träff under 2012 för intresserade av kristet
liv i gemenskap.

KRISS i rörelse
Medlemsvärvning
Under 2011 har ett nytt
medlemsvärvningsmaterial tagits fram som
kan börja distribueras under 2012 . KRISS
fanns på plats på Frizon-festivalen, bland
annat för att värva medlemmar.
InTerdependence-festivalen har också
utgjort ett medlemsvärvningsinitiativ.
Insamling
Vi har arbetat med ”Senior friends”medlemskap, där människor som inte
längre är studenter kan vara med och stötta
KRISS ekonomiskt. Det har inte gjorts
någon stor satsning på detta projekt, men
projektet pågår och genererar en del pengar
till organisationen. Eftersom vi inte fått in
någon
rikskollekt
under
året
har
riksstyrelsen arbetat mycket med att söka
stifts- och församlingskollekter. Vi har sökt
4
stiftskollekter
och
ett
trettiotal
församlingskollekter.
Styrelse
Vid riksmötet valdes en styrelse
bestående av: Anna Burenius, Lund
(ordförande), Jonathan Wiksten, Göteborg
(vice ordförande), Isak Gerson, Uppsala
(kassör), Helena Eriksson, Lund (ledamot),
Christian Sturesson, Lund (ledamot) samt
Robin Vidén, Göteborg (ledamot).
Adjungerad till styrelsen har Klas Corbelius,
Norrköping,
varit
i
egenskap
av
rörelsesekreterare fram till och med
september.

Styrelsen har sammanträtt enligt följande:
Styrelsemöte, Farsta
2011-03-06
Styrelsemöte, Lund
2011-04-01—03
Styrelsemöte, Stockholm
2010-07-03
Skypemöte
2011-05-08
Styrelsemöte, Uppsala
2011-07-15 – 17
Styrelsemöte, Göteborg
2011-08-26 – 28
Styrelsemöte, Göteborg
2011-10-08
Styrelsemöte, Stockholm
2011-10-21 – 23
Styrelsemöte, Lund,
2011-12-02 – 04
KRISS organisation och anställda
Riksmötet
2010
beslutade
att
rörelsesekreterarens
tjänst
skulle
utvärderas, vilket det togs ansatser för att
göra under våren. I juni meddelade dock
innehavaren av tjänsten, Klas Corbelius, att
han blivit erbjuden och tackat ja till ett
annat jobb. Utifrån beslutet om indragen
rikskollekt för 2012 så bestämdes att det
inte är aktuellt att tillsätta någon ny på
tjänsten. Istället delades ansvarsområdena
för rörelsesekreteraren upp på styrelsens
medlemmar. Kassaförvaltningen sköts från
och med september, då Klas avslutade sin
tjänst, av kassören Isak Gerson som för
detta får ett arvode på 10 % av en
heltidstjänst. Utöver detta har även Jennie
Wadman arvoderats för att vara redaktör
för KRISS tidskrift.

Kansli
Då
Klas
Corbelius
slutade
som
rörelsesekreterare blev det än mer aktuellt
med ett kansli, dit post kunde gå till
exempel. KRISS i Lund var gästfria nog att
upplåta deras adress även för riks-KRISS
post. Posten tas om hand av de
styrelsemedlemmar som bor i Lund. Den
ekonomiska kanslibiten sker hemma hos
kassören, som i nuläget bor i Uppsala.

Lokalt arbete
Göteborg
Det har varit ett år med både
bibelstudieträffar
under
våren
och
regelbundna träffar i studentprästernas
lokaler i Haga under hela året. G-KRISS
deltog under HBTQ-festivalen där vi
uppmanade till ett återtagande av Kristus.
Under hösten har G-KRISS styrelsearbete
genomgått en reform vilket har lätt till ett
ambitiöst arbete för större deltagande i
riksarrangemang, bättre planering samt att
växa som organisation.
Lund
KRISS i Lund har under verksamhetsåret
verkat för att leva ut den vision som
föreningen vilar på. Vi har haft
torsdagskvällarna som basverksamhet, med
deltagande i den Taizeinspirierade mässan i
Lunds Domkyrka och därefter gå över till
våra lokaler för att fortsätta kvällen.
Torsdagskvällarnas upplägg har bestått i
olika föredrag, med inbjudna gäster, eller
hållna av KRISS i Lunds egna medlemmar
med det kristna livet som utgångspunkt.
Efter föredrag har fika erbjudits och samtal
angående ämnet förts. De kvällar vi inte
haft föredrag har vi samtalat utifrån olika
tema. Några kvällar har vi utgått från boken
”Jag litar på din kärlek” av broder Roger i
samtal och dialog. Under hösten utgick vi
från temat ”Varför är jag kristen” med
utgångspunkt i en bok där flera olika
författare skriver utifrån sina erfarenheter.
Utöver basverksamheten har KRISS i Lund
haft bön på måndagskvällar efter olika
traditioner. Några måndagskvällar har vi
även i samarbete med studentprästerna och
dominikanerna i Lund träffats på
Pilgrimsplats Liberiet och samtalat kring

tro med utgångspunkt i Ernesto Cardenals
bok ”Kärleken övergår allt”, som ett led i
KRISS i Lunds ekumeniska strävanden.
I mitten av september fick KRISS i Lund
besök från ESG (evangelische
Studierendengemeinden), KRISS
motsvarighet i Tyskland, som stannade en
vecka i Lund. Under denna vecka
anordnade KRISS i Lund diverse aktiviteter
för att visa upp både Lunds kulturella och
andliga sidor, med besök i kyrkor såväl som
övriga delar av staden, samt utbyte i form
av tankar och idéer kring den kristna tron
och verksamheter som berör denna. KRISS
i Lund har även fått en inbjudan att komma
till Tyskland för att där hälsa på ESG och få
en vidare inblick i deras verksamhet.
KRISS i Lund har även anordnat
Kaféverksamhet under 2011. Vid två av
tillfällena har vi samarbetat med
studentprästerna och förlagt vårt Kafé på
Athen i AF-borgen. Ena tillfället var temat
”En kväll av lycka” med Ann Heberlein och
Bob Hansson som inbjudna talare och vid
andra tillfället ”Toner av tro” där Christian
Sturesson inbjöds att spela och tala med
efterföljande fika och fortsatta samtal. Vid
två tillfällen anordnade KRISS i Lund ett
psalmdygn med efterföljande Kafé, den 25:e
februari och den 2:a december, något som
både blev uppskattat och uppmärksammat
även utanför KRISS i Lunds vanliga
besökarskara.
Uppsala: Unitas
Unitas (Kristna studentrörelsen i Uppsala)
har under det gångna verksamhetsåret
träffats under terminerna på onsdagkvällar
efter universitetskyrkans Stilla mässa i
Helga trefaldighets kyrka. Träffarna har
besökts av ca 5-15 personer. Under året har
vi haft olika aktiviteter och inbjudna gäster.
Några exempel på aktiviteter är
iotakorsmålning, kristen meditation och
boksamtal kring boken ”Gud kan bara
älska” av broder Roger. Vi har haft besök av
bland annat en polispräst och en
sjukhuspräst som har pratat om sina
arbeten. En av medlemmarna har pratat om
sin pilgrimsvandring till Santiago de
Compostela. I samband med

teologifestivalen har vi också haft besök av
Anna May från Burma, som är
feministteolog och pratade om studenters
utsatta situation i Burma. Under våren 2011
åkte några medlemmar från Unitas på en
helg i Taizéanda i Lund för att tillsammans
med lokalavdelningen i Lund delta i en helg
i bön och sång. Under hösten 2011
anordnade vi en tyst retreat med temat ”En
mänsklighet” på Åkerögården utanför
Norrtälje. Retreaten anordnades
tillsammans med universitetskyrkan och
KRISS nationellt. Studenter deltog till ett
subventionerat pris och därmed gav vi
möjlighet för studenter med annars
ansträngd ekonomi att få komma till ro en
stund och söka Gud i tystnad och i
gemenskap med andra.
Umeå
Det har inte funnits några regelbundna
KRISS-träffar i Umeå under året. Kristoffer
Moldeus har dock varit KRISS representant
i den lokala planeringsgruppen för Rätt Vis
Helg som planerades att genomföras i
Umeå. Finns intresse för att starta upp en
mer stabil KRISS-grupp i Umeå, ta kontakt
med Kristoffer Moldeus!
Stockholm
KRISS Stockholm deltog under hösten 2011
i föreläsningsserien Befriande Forum
tillsammans med Förbundet Kristen
Humanism och Seglora smedja. Bland
annat bjöds queerteologen Karin Tillberg in
för att berätta om olika sorters feminism
och sätta dem i ett teologiskt perspektiv.
Hela föreläsningsserien spände över 10
tillfällen under hösten.

