
...Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte 
och spinner inte. Men jag säger er att inte ens 
Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om 
nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står 
på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket 
mer skall han då inte klä er?

KRIS-stödförening
Gåbo Industriväg 2 C

443 40 Gråbo

info@kris.se

www.kris.se

Ordet kris betyder fl era saker:
prövning, strid, kamp, fara

men också möjlighet!
Märkliga saker kan hända

med människor i kris.
En kris kan var dörren 

som leder till något nytt. 
Vi vill hjälpa till

att öppna denna dörr.

Krisernas tid är
möjligheternas tid!
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KRISTNA SJÄLAVÅRDSINSTITUTET



Ja, jag vill bli medlem i KRIS och betalar
100 kr i medlemsavgift till pg 51 34 31-7.

Ja, jag vill ha utskick om verksamheten,
aktuella kurser och seminarier.

Ja, jag vill stödja de konfi dnenter som ej kan 
betala hela samtalsavgiften, genom att ge en 
gåva till samtalsfonden.

Ja, jag vill vara förebejdare och stödja
hjälpsökande/själavårdare genom bön.

Namn:

Adress:

Postadress:

Mailadress:

Telefon:
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Kris är en stiftelse som bedriver själavård, i form av 
individ, familje och gruppterapi, utifrån en kristen 
grundsyn. Själavården/terapin är öppen för alla. De 
som arbetar på Kris är utbildade samtalsterapeuter 
och man bedriver även själavårdsutbildning. Kris är 
inte samfundsbundet.

År 1989 bildades stiftelsen Kris - kristna själavårds-
institutet. Stiftarna hade funnit ett behov av en 
terapiform som bygger på vårt kristna arv och 
som integrerar klassisk kristendom och psykologi 
i samtalsterapi.  Stiftarna som i olika sammanhang 
upplevt detta började att samarbeta som team i 
slutet av 80-talet. De besökte bland annat Belgien 
och USA där liknande arbete redan var etablerat, 
och fann att det fanns behov av samma typ av själa-
vård i dessa båda länder. För att sondera terrängen 
i Sverige arrangerade Kris vid två olika tillfällen kon-
ferenser med föreläsare från både Belgien och USA. 
Därefter grundandes stiftelsen Kris.

Kris har även en stödförening, dit du kan lämna 
ekonomska bidrag, för att stötta personer som inte 
har ekonomiska möjligheter till samtalshjälp. Fyll i 
talongen här intill och skicka till oss. Det du gör 
förändrar människors liv. TACK!
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