
Verksamhetsberättelse KRISS 2015 
 

Styrelsen  
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av: 
 
Paula Dubbink (ordförande) 
Sara Ytterbrink (kassör) 
Are Kaspersen (vice ordförande) 
Klas Corbelius  

 
Styrelsen har haft möte: 
Alla möten har hållits digitalt (antingen på Skype eller Google Hangout) om inte annat anges: 
 
2015: 
31 mars (konstituerande möte) 
6 juni, på plats i Stockholm 
25 augusti 
9 november  
7 december  
 
2016: 
16 mars  
 

  



Lokalt 
 
Stockholm 
S-KRISS kickade igång verksamhetsåret genom att tillsammans se den estnisk-georgiska filmen 
”Mandarinodlaren”, för att sedan samtala om filmen över fika. Tillsammans med Kungsholmens 
Teologgrupp och Ersta Sköndal högskola bjöd man vid ett tillfälle gemensamt in till föredraget 
”Luthers betydelse idag” med professor Carl-Henric Grenholm i St:Eriks kapell på Kungsholmen. En 
annan träff hade temat ”Längtan” och inbjöd medlemmarna till att samtala om och utforska detta. 
Träffen utmynnade i beslutet att utlysa ett mini-stipendium för att tillmötesgå medlemmarnas 
längtan efter andlig fördjupning. Ett flertal medlemmar nappade och arbetet med att samla in 
dokumentationen av de samlade erfarenheterna pågår, för att detta sedan ska kunna presenteras i 
form av en folder för framtida engagemang i frågan. Att underlätta studenters andliga fördjupning är 
ett syfta som har funnits ända sedan studentfederationens grundande för 120 år sedan och S-KRISS 
vill utforska vad detta kan innebära i vår tid. Vid en annan träff tog man emot vår senior friend 
Elisabeth Petterson (Svenska kyrkans Utbildningsinstitut) som ledde ett samtal om ”Ideellt arbete – 
hållbar inåt, hållbar utåt”. Ett annat tema som behandlats är ”Internationellt engagemang och 
solidaritet”, med Margareta Wennlund från Stockholms stift som inbjuden gäst. I skrivande stund 
laddar medlemmarna för den årliga retreaten på Sigtunastiftelsen i samarbete med 
Universitetskyrkan. 

 
Unitas - Uppsala  
Under verksamhetsåret 2015 har Unitas haft regelbundna träffar på onsdagskvällar med olika 
aktiviteter, bl.a. iotakorsmålning, bibel- och boksamtal, film och pilgrimsvandring. I våren 2016 har 
Unitas bestämt att (tillfälligt) lägga ner verksamheten på grund av att styrelsen bestod av personer 
som inte längre var studenter.  

 
Lund 
KRISS i Lund har under VT 2015 haft några enstaka träffar (med enkla aktiviteter, som att läsa en bok 
tillsammans) som tyvärr inte var välbesökta. På grund av en brist på engagemang bestämde styrelsen 
(Anne Sjölin och Paula Dubbink) att lägga verksamheten under HT 2015 på is, med en möjligt åter-
uppstart under 2016.  

  



Nationellt  
 
Retreat  
I januari bjöd S-KRISS in till retreat för alla KRISS:are i samarbete med Universitetskyrkan. Retreatens 
tema var ”Vishet” och den ägde rum på Sigtunastiftelsens refugium. I stillhet och natursköna 
omgivningar gavs tillfälle till kontemplativ bön, promenader, sång i kapellet och högläsning vid 
brasan i biblioteket om kvällarna. Nästa retreat är redan fulltecknad och äger rum i april 2016. 

 
Årsmöte  
På söndagen den 29 mars 2015 hölls Riks-KRISS årsmöte i Marieviks kvarterskyrka i Stockholm. 2014 
års möte blev inställt på grund av sjukdom, vilket innebar att det fanns mycket att tala om under 
detta möte, som dock blev både effektivt och trevligt. Särskilt diskuterades KRISS framtid; flera 
lokalavdelningar har haft det kämpigt under de senaste  
åren, framförallt när det kommer till rekrytering av nya medlemmar. Riksstyrelsen har stått inför 
flera utmaningar och det har blivit uppenbart att man behöver finna nya sätt att organisera sig. 
Mötets mening var dock att KRISS både kan och ska fortsätta att vara en viktig röst i samhället, såväl 
lokalt som globalt. Riksstyrelsen ska underlätta och möjliggöra detta, men även en särskild 
Framtidsgrupp bildades, med uppdraget att visionera och fördjupa sig i frågan om rörelsens framtida 
organisation och uttryck. 

 
Bokrelease  
Den 26 augusti 2015 arrangerade KRISS, tillsammans med Katedralakademin och TvM förlag, en 
releasefest i Storkyrkan för boken ”Kristendomens hjärta – att återupptäcka den kristna tron och leva 
ett helhjärtat liv”. Are är bokens översättare och S-KRISS har använt sig av boken som 
samtalsunderlag vid sina träffar. Runt 160 besökare deltog och bland annat ärkebiskop emeritus KG 
Hammar medverkade i panelsamtalet som Susanne från S-KRISS modererade. Ett lustfyllt och lärorikt 
samarbete, och en värdefull och inspirerande kväll för många.  

 
KRISS nyhetsbrev  
Vid årsmötet 2015 bestämdes det att tillfälligt lägga ner tidskrift KRISSaren, på grund av brist på 
engagemang och det stora arbetet som krävs för att få till ett nummer av KRISSaren. I stället togs 
beslutet att skriva ett digitalt nyhetsbrev som skulle skickas ut till alla medlemmar tre eller fyra 
gånger om året. Hittills har ett nyhetsbrev skrivits och skickats ut i oktober 2015, ”Hösten 2015”. 

 
Framtidsgruppen  
På riksmötet tillsattes en framtidsgrupp bestående av Kristoffer Moldéus och Emma Svensson (nu 
Ahlm). Senare tillkom Klas Corbelius medan Emma lämnade gruppen på grund av tidsbrist. Gruppen 
tog under våren kontakt med lokalgrupperna i Lund och Stockholm. Där framkom att Lund skulle 
komma att bli vilande samt att Stockholm vill ha stöd med rekrytering och material. Gruppen 
rapporterade resultatet till styrelsen som ser utmaningarna och fortsätter att arbeta med dem. 
 

  



Internationellt 
 
WSCF’s generalförsamling 
Den 27 februari – 5 mars i år hölls World Student Christian Federations generalförsamling i Bogotá, 
Colombia. Studentfederationen utgörs av 107 olika rörelser och en stor andel av dessa var 
representerade med varsin delegat, men närvarade gjorde även många senior friends, liksom 
representanter från organisationer såsom Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och 
Karibu-stiftelsen. ”We are many, we are one – sent out to build God ́s peace”, löd mötets tema och 
stora beslut om federationens framtid fattades i auditoriet. Det var intensiva mötesdagar med 
späckat program, men även studiebesök hos olika colombianska organisationer hanns med, liksom 
berörande ekumeniska gudstjänster och dans, sång & fantastiska fester på kvällarna. Två historiska 
beslut som fattades var att gemensamt verka för det palestinska folkets rättigheter och att värna 
sexuella minoriteter i de olika medlemsländerna. Are Kaspersen representerade KRISS. 
 

Europa-besök   
5-10 juni kom WSCF´s Europa-styrelse på besök till Stockholm. S-KRISS kunde i samarbete med 
Stockholms stifts Centrum för religionsdialog erbjuda dem en mysig möteslokal i Vasastan och KRISS 
riksstyrelse passade på att sammanträda i samband med detta. Universitetskyrkan, på initiativ av vår 
senior friend Inger Lise Olsen, bjöd in dem och kriss:are från hela landet till en gemensam middag 
som blev mycket lyckad. Nya vänskapsband knöts, inte minst mellan vår nuvarande Europa-
sekreterare Natia från Georgien och Inger Lise, som innehade samma post under 80-talet. Det hanns 
även med ett besök i Storkyrkan och hos jesuiterna i Kungsträdgården under våra dagar tillsammans. 

 
WSCF´s 120-årsjubileum  
I år är det 120 år sedan den världsvida kristna studentrörelsen grundades i Vadstena och då 
regionssekreterarna från Mellanöstern, Nordamerika, Asien och Latinamerika + Karibien, samt 
KRISS:are från hela världen var samlade på det ekumeniska centret Agape, Turin, 15-22 augusti för 
att delta i en konferens om fredspedagogik, beslöts att firandet skulle ske där. Are var inbjuden som 
svensk representant och höll ett tal om hur allting började – tillsammans med representanter från 
varje region - innan tårtan skars upp och dansgolvet drog igång. Under konferensen passade alla 
KRISS:are från olika länder på att samlas då och då för egna möten då tillfälle gavs.  

 
E-WSCF´s generalförsamling  
24-26 oktober arrangerades den europeiska generalförsamlingen i Lytomysl, Tjeckien, och från KRISS 
sände vi Magnus Ahlqvist och Linn Asplund som delegater. Are anlitades av E-WSCF som 
församlingens kaplan. Den europeiska regionen av WSCF har denna sammankomst vartannat år då 
representanter från alla länders lokalföreningar bjuds in för att utvärdera de senaste årens arbete 
och planera för de kommande. Den bestod dels av formella sittningar då verksamhetsberättelse och 
årsredovisningar gick igenom och godkändes och då den kommande styrelsen valdes, dels av mer fria 
samtal om framtidsvisioner, och dels av social och andlig gemenskap vid middagar och andakter. En 
stor del av mötet tillägnades samtal i arbetsgrupper enligt ett antal ämnesområden som den 
dåvarande styrelsen ställt upp. Dessa samtal mynnade sedan ut i åtta policy papers som ska guida 
regionens arbete de kommande två åren. Fem av dem är tematiska: genus, solidaritet, ekorättvisa, 
spiritualitet och religionsdialog. De andra mera praktiskt inriktade: globalt nätverkande, regionalt 
nätverkande och fundraising. 
 

Religioner för fred 
Religioner för fred bjöd in till Peace Youth Seminar 2015 (27 oktober – 2 november)  i Castel 
Gandolfo, Italien och KRISS sände Rebecca Klitgaard Nelson som representant. På plats från E-WSCF 
var även Annika Foltin (Österrike) och Krista Autio (Finland). Europas religiösa ledare sammanträdde 
samtidigt som de unga delegaterna från hela Europa samtalade och genomförde workshops några 



trappor ned. ”En intensiv och intressant vecka”, sammanfattar Rebecca i sin rapport. ”Det var inte så 
mycket fredsarbete i teorin som i praktiken.”. 

 
Staff & officers meeting 
Årets S&O-möte (2-6 mars 2016); ett tillfälle för studenter aktiva i Europas alla kristna 
studentrörelser att tillgodogöra sig nya erfarenheter och kompetens, samt nätverka och bekanta sig 
med en av medlemsrörelserna, hölls i Oslo. Marianne Ejdersten och Annegret Kapp; kommunikatörer 
i vår partnerorganisation Kyrkornas världsråd höll workshops i kommunikation och sociala medier. 
Francois David Freschi, belgisk projektkoordinator, drillade deltagarna i mötesteknik och Natia 
Tsintsadze från E-WSCF informerade om möjligheter till fundraising. Are representerade KRISS och 
utgjorde tillsammans med Pavlina Manavska (Polen) mötets pastorala team.  
 
 


