Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 18.30-20.30

Møtedato: 25.11.2015

Referent: Sophie Panknin
Innkalt: Frida Sofie Øyen, Christopher Knudsen, Miriam Berntsen, Edvard Berntzen, Sophie
Panknin, Rasmus B. Rustad.
Meldt forfall: Kristina Bjåstad, Torkild Enstad Hausken.

Sak nr.:
17.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent. Eventuelt: program eventuelt.

17.2.15

Godkjenning av referat fra 11 november
Godkjent.

17.3.15

Gjennomførte arrangementer
•
13 november- Messe & Fest Sophie og Edvard: 10/ 14 stykker,
•
18 november- Hva er kristne grunnverdier - Edvard: fornøyd med Berit, spennende
samtale, gode tilbakemeldinger, tema blir kristne verdier i norsk politikk, mest fokus på
flyktningkrisen, bevissthet, nye mennesker gjennom FB, 10 stykker.
•
20 november- Temamøte: Nattverden Sophie og Torkild: Frida overtok Sophies del, pga
arbeid, lagt på lavt nivå, men det var 10 teologi-studenter, gikk bort fra manus, Nattverd i
Forbundet?, vidt perspektiv, Ide: dåp-temakveld. Passe på samtalen, det ble fort TF relatert.

17.4.15

Kommende arrangementer
•
Aftensang i Grønland menighet – Frida: Programmet er ferdig. Delt på FB, pilot til neste
semester. God kommunikasjon med prest. 19:30 i morgen.
•
Bibel og børst: Kjønn: Kristina og Miriam: Alt i orden, valgt tekst, kjønn istedenfor
seksualitet. Plakater er hengt opp.
•
Adventsmåltid: Frida, Kristina: Frida sender ut invitasjonen og hører med Andreas.
•
Semesteravslutningsmesse- Frida og Sophie: Prest og musiker på plass. Møtet på
kommende tirsdag.
Mail fra Astri:
Når skal vi ha Introduksjonskveld: 29.01.2016 Når skal vi ha styrekurs: 27.02.2016

17.5.15

17.6.15

Piano og Mikrofonledning.
- Kjøp av ny mikrofonledning: godkjent. Forutsett at det lages skjema når musikkanlegg
blir leiet/lånt.
- Flere av musikerne vi har spilt for oss mener vi må stemme instrumentene. Hvor mye
koster det? Når skal vi evt gjøre det? Frida tar kontakt med kontoret. Resten finner vi ut
via mail.

17.7.15

Markeringer
 FNs internasjonale solidaritetsdag for palestinske folket: Frida publiserer noe på FB på
søndag.
 Folkets klimamarsj 28 november. Deler det på FB. For kortvarsel. Frida hører med
nasjonale om de har muligheten til å samle folk i U20.
 Fakkeltog i forbindelse med nobels fredspris 10 desember. Lager en event på FB. Frida
lager det, samles kl. 17.

17.7.15

Orienteringer:
 Møte med Studentprestene: Sophie og Rasmus
 Samlende gudstjeneste i slottskapellet med kirkekaffe i u20 istedenfor ekstra messe hos
oss. Vil rekruttere for oss. Studentprestene skal se på vårprogrammet. Anbefaler PgD fra
MF og TF.

17.8.15

Eventuelt:
 Stand i januar/februar: MF - Frida, TF - Frida, Diakonhjemmet - Sophie, BI - Edvard,
HiOA – Sophie. Astri – Standkurs.
 Når skal vi ha årets siste styremøte: 13.12.2015 kl. 14:00.
 Rekruteringskveld med introduksjonskveld: Sophie tar Kontakt med Torkil og Astri.
 Publisering av vårprogrammet: Frida og Sophie setter det fast etter møtet.

