Vervekampanjen
2018
Verving på 1-2-3

praktiske tips | premier | Q&A

Hvorfor verve, og hvorfor nå?
Alle organisasjoner må verve nye medlemmer for ikke å dø. Ja, det høres
brutalt ut – men slik er det. La oss ikke dvele ved det, la oss heller komme i
gang!
Oppgave: Lag en liste over hva du synes er bra med Forbundet, og skriv ned
topp tre her.

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

Godt! Se på listen, og tenk for deg selv: Er dette noe som blir enda bedre om vi
blir flere? Er dette noe som jeg unner andre å få oppleve? Om svaret er ja, les
videre. Om svaret er nei, begynn på nytt.
Nå som du vet hvorfor du selv bruker tiden din her i Forbundet skjønner du
også hvorfor andre bør gjøre det samme. Vervekampanjen gjør det ekstra
gunstig å verve akkurat nå, da finfine premier venter superververe og flinke
lokalforbund.

Vervepremier og regler
Til sammen har alle lokalforbundene satt som mål å verve 100 nye medlemmer
i 2018. 30 i Trondheim og Oslo, 10 i alle andre lokalforbund. Vi er på god vei!
Vervekampanjen gjelder fra og med 6. oktober til og med 28. oktober. Nye
medlemmer må registrere seg på www.forbundet.no og betale kontingenten på
50 kr for å bli regnet med i kampanjen.
Premiene er grisefine:
-

3 nye medlemmer: Forbundets handlenett, trykt
5 nye medlemmer: Forbundets handlenett, håndsydd i Abu Dis (Palestina)
7 nye medlemmer: Forbundets genser, valgfritt trykk

Verver du 7 nye medlemmer får du alle premiene. Den aller beste ververen får
et pensumgavekort på 1000 kr, og det lokalforbundet som verver flest (ift.
medlemstall) får den gjeveste prisen av alle – det gullforgylte geviret til
selveste Forbundselgen! Ja, og en pizzafest da. Vi sier som svenskene: Nu kör
vi!
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Her er noen av premiene du kan sikre deg! Øverst ser du et knippe flotte
forbundere ikledd vår nye Kristenprogressiv-kolleksjon. Under ser du
Forbundselgens forgylte gevir, den gjeveste av alle premier.
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Verving på 1-2-3 – hva kan du og lokalforbundet ditt
gjøre?
Her er noen ideer til hva dere kan gjøre som lokalforbund under
vervekampanjen:
-

Stå på stand på campus
Arrangere en aktivitet, for eksempel en messe, sammen med
studentprestene
Opplyse om vervekampanjen på hvert arrangement
Lage små videosnutter som forteller hvorfor Forbundet er verdens beste
organisasjon
Invitere til vervekveld hvor dere samles for å ringe eller sende melding til
venner som dere har lyst til å invitere inn i fellesskapet. Gjerne med en
gulrot etter på, som for eksempel en middag!

Målet med å stå på stand er å gjøre oss synlig, gjenkjennelig og attraktiv for
studenter. Følg denne listen for å arrangere stand:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Finn en sentral plassering og et godt tidspunkt
Ta kontakt med administrasjonen og reserver plass
Skaff et bord og pynt det med plakater, AKT, løpesedler osv.
Kle dere opp i Forbundets nye kristenprogressiv-kolleksjon
Stå alltid flere sammen, minimum to stykker
Husk å ta med: Plakater, AKT, løpesedler, semesterprogram, roll-up, epostlister,
7) Dersom dere har tid: Husk at studenter trekkes mot gratis mat. Ta gjerne
med en kake, muffins, twist osv.!
Husk: Vær aktivt inviterende, hyggelig og høflig – så blir standen garantert en
suksess!
Dersom du synes det er skummelt å stå på
stand, tenk at du skal representere
Forbundet – du representerer ikke deg selv
og kan «gjemme» deg bak Forbundets logo
og integritet. Bakerst i denne blekka finner
du ting du kan svare dersom noen forsøker
å stille deg til veggs. Husk at du ikke må
snakke med folk du ikke vil snakke med, og
at dere er sammen om det. Du kan også
arrangere et lite rollespill med andre i
lokalforbundet ditt for å øve deg.
Det oppfordres til å aktivt bruke lokalforbundets sosiale medier, særlig under
vervekampanjen! Del bilder, særlig fra arrangement, tag folk, og vis til verden
hvor flott forbundstilværelsen er!
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Vervekampanjen er ikke bare for lokalforbundet. Som medlem er du en
kjemperessurs i arbeidet med å gjøre Forbundet enda større og bedre. Nye
medlemmer er ofte nærmere enn man skulle tro. Tenk på dine egne venner. Er
det noen du har lyst til å invitere inn i forbundsfellesskapet? Ja? Flott, da går vi
løs på neste oppgave.
Oppgave: Skriv ned fem venner som du har lyst til å verve til Forbundet.

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

4. ______________________________________

5. ______________________________________

Nå som du vet hvem du har lyst til å verve gjenstår bare det viktigste: Selve
invitasjonen. Her er vi ulike. Hvordan foretrekker du å invitere venner med i
Forbundet?
Oppgave: Skriv ned noen ideer til hvordan du kan invitere vennene dine.
Skriv her:

Det er, som regel, enklest å invitere venner når du har et konkret arrangement
å invitere til. En spillveld, en messe, eller en temakveld kanskje? Eller kanskje
ta en kaffe med vedkommende og fortelle om Forbundet? Eller hva med å rett
og slett bare ringe eller sende melding?
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Q&A: Hva kan jeg svare når folk spør hvem vi er, hva vi tror
på, og hvorfor vi gjør som vi gjør?
Husk: Dette er bare forslag for å hjelpe deg litt på vei!

Hva er egentlig Forbundet?
Forbundet er Norges eldste kristelige studentforening (119 år!). Vi er et
møtested og fellesskap for troende, tvilende, undrende og engasjerte
studenter. Noe av det som kjennetegner oss, er at vi ser det som et uttrykk for
vår kristne tro å kjempe for en bedre verden. Derfor engasjerer vi oss i/mot/for
[LHBT-rettigheter, Palestina, miljø, fredsarbeid, feminisme, tiggerforbud,
rasisme etc] (her kan du nevne de tingene du selv er mest interessert i å
snakke om). Også er vi et åpent og inkluderende studentmiljø som rett og slett
har det veldig gøy sammen!

Hva gjør Forbundet?
Vi arrangerer messer, fester, temakvelder, hytteturer, spillkvelder, filmkvelder,
debatter, bibel&børst osv. Forbundet er studentstyrt, så om du har en sak du
er engasjert i eller et arrangement du vil gjennomføre er det nesten helt
sikkert rom for det. Tips: Her er det lurt å ha lokalforbundets program
tilgjengelig.

Hvem kan være med i Forbundet?
Forbundet er åpent for alle. Primært er vi et studentmiljø. Vi har ingen krav til
bekjennelsesplikt. Så lenge du har lyst til å være en del av et åpent og
inkluderende studentmiljø med rom for tro og tvil, diskusjoner, fest, fellesskap
og sosialt engasjement, er du hjertelig velkommen!
Gamlinger som har pusha 34 runder rundt solen blir støttemedlemmer, eller
«Forbundsvenner» som vi kaller det.

Er Forbundet en del av den norske kirke?
Vi er en selvstendig organisasjon, og et økumenisk (tverrkirkelig) fellesskap. Vi
har medlemmer fra mange forskjellige kirkesamfunn. Men som i resten av
Norge, er en overvekt av medlemmene i Forbundet medlemmer i Den norske
kirke, og vi har historisk tettere bånd til Den norske kirke enn til andre
kirkesamfunn (det betyr blant annet at Den norske kirke helt klart er det
kirkesamfunnet vi har brukt mest tid på å forandre til det bedre).
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Hva gjør dere konkret for palestinerne?








Vi har et årlig utvekslingsprogram med vår palestinske søsterorganisasjon
Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM).
Vi har vært med på å oversette og utgi det palestinske Kairos-dokumentet,
et opprop fra palestinske kristne som krever en slutt på okkupasjonen. Nå
jobber vi for å gjøre innholdet i dette dokumentet kjent og i norske
kirkesamfunn.
Vi støtter et palestinsk kvinnesenter i Abu Dis på Vestbredden økonomisk.
Vi støtter den internasjonale BDS-kampanjen (Boycott, Divestements and
Sanctions) mot Israel.
Vi arrangerer møter og debatter for å informere om palestinernes situasjon.
Vi deltar i protester og demonstrasjoner, skriver leserbrev og uttalelser og
forsøker på andre måter å påvirke norske politikere til å legge press på
Israel.

Støtter dere en boikott av Israel?
Forbundet støtter en full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
Erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika under apartheid viser at dette kan være
en effektiv, ikke-voldelig framgangsmåte. Boikott er også i tråd med de kristne
palestinernes råd til Vesten. Forbundet stiller seg bak den internasjonal BDSkampanjen.

Bibelen sier at Israel er jødenes land, eller hva?
Det gamle testamente beskriver det historiske nomadiske israelittfolket som er
på flukt og med Guds hjelp søker seg tilbake til landet de en gang rømte fra.
Som kristne tror vi på Jesus, som slo fast at Gud er Gud for alle mennesker –
ikke for ett utvalgt folk. Alle mennesker – palestinere som israelere – er skapt i
Guds bilde og har derfor et ukrenkelig menneskeverd. En teologi som
legitimerer vold og okkupasjon og støtter den sterkeste, er ikke i tråd med
kristen lære.
Forbundet har blant annet vært med på å oversette Kairos-dokumentet til
norsk. Dette er et opprop fra palestinske kristne, som leser tekstene om
israelittenes flukt og løftene om land i et helt annet perspektiv enn som en
legitimering av den moderne staten Israels krigsforbrytelser. For dem er dette
en universell fortelling om frigjøring og flyktningers rett til et sted å bo.

Har ikke Israel rett til å forsvare seg?
Det er ikke «selvforsvar» å stjele land ved å bygge ulovlige bosettinger, eller å
mure en hel befolkning inne og nekte dem grunnleggende behov som rent
vann, medisiner eller helsehjelp. Det er ikke «selvforsvar» når en av verdens
største militærmakter bomber en innemurt befolkning. Det er i det hele tatt litt
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rart å beskrive det som «selvforsvar» når den mektigste parten i en konflikt
bruker brutal makt for å presse sin vilje gjennom.
Det blir ikke fred i Midtøsten uten at okkupasjonen opphører og palestinerne
oppnår rettferdighet. Derfor er Israels fortsatte okkupasjon, annektering av
land og stadige bruk av militærmakt overfor palestinerne det motsatte av
selvforsvar.

Støtter dere Hamas?
Forbundet støtter ikke Hamas, og vi fordømmer alle angrep på sivile, uansett
hvem som står bak. Men Palestina er mye mer enn Hamas. Vi samarbeider med
vår kristne palestinske søsterorganisasjon Palestine Youth Ecumenical
Movement (PYEM), som definitivt ikke er terrorister, men tvert imot bedriver
tålmodig, ikke-voldelig arbeid mot okkupasjonen.

Hva mener dere med «kjønnsretferdighet»?
Vi bruker «kjønnsrettferdighet» som et samlebegrep som oppsummerer vårt
engasjement for både feminisme, skeiv teori, homokamp og en bredere
kjønnsforståelse.

Er Forbundet en feministisk organisasjon?
Vi kjemper for et mangfoldig og rettferdig samfunn. Det innebærer blant annet
et feministisk engasjement for reell sosial, politisk og økonomisk likestilling
mellom kvinner og menn, både i Norge, globalt og innad i vår egen
organisasjon.

Sier ikke Bibelen at homofili er synd?
Det finnes passasjer i Det gamle testamente og hos Paulus som stempler
homoseksualitet som en styggedom. Jesus selv sier aldri noe om homofili. Det
står også i Bibelen at man ikke skal spise svinekjøtt. Og at man ikke skal ha på
seg klær laget av to forskjellige stoffer. Og at kvinnen skal tie i forsamlingen.
Og at den som rører en fjellgrevling skal ofre en hunngeit til Gud.
Det er i det hele tatt en rekke bud, lover og regler i Bibelen som kristne ikke
følger lenger, fordi de tilhører en annen tid og et annet samfunn. Det er
respektløst overfor bibeltekstene å late som om man kan lese og tolke dem
«bokstavelig» og overføre alt som står der direkte til vår tid. Det er det da
heller ingen som gjør, som eksemplene over viser. For ikke mange tiår siden,
ble ganske nøyaktig de samme argumentene brukt mot kvinnelige prester som
mot homofili i dag. Men i dag sier selv de fleste konservative at bibelversene
7

som ble brukt mot kvinnelige prester må forstås i lys av sin tid. Det kan
kanskje tyde på at noen plukker ut akkurat de bibelpassasjene som passer
deres fordommer og krever at nettopp disse skal leses og tolkes helt
bokstavelig?

Hvorfor er dere imot det bibelske ekteskapet?
Bibelen ble skrevet i en helt annen tid og et helt annet samfunn enn vårt.
Bibelen beskriver mange forskjellige former for ekteskap – den eneste
fellesnevneren ved de «bibelske ekteskapene» er at det knapt er noe der som
minner om det vi i dag ville ansett som et godt ekteskap. For eksempel:
- Unge jenter blir giftet bort til (eldre) menn.
- Kvinnen skal underordne seg mannen, og han skal være hennes «hode».
- Kvinnen er mannens eiendom, på linje med buskap, slaver og andre eiendeler.
- Kun mannen har rett til skilsmisse.
- En mann kan ha flere koner.
- En mann kan gifte seg med sin kones slave.
- Om en mann voldtar en kvinne, skal han gifte seg med henne etterpå.
- En mannlig soldat har rett til å gifte seg med kvinnelige krigsfanger som han
finner attraktive.
De bibelske forfatterne hadde like dårlige forutsetninger for å lage kjøreregler
for gjensidige, likestilte ekteskap mellom to av samme kjønn som de hadde for
å utarbeide trafikkregler for en moderne storby. Heller enn å finne
enkeltstående bibelvers som skal beskrive hva et godt ekteskap er, mener vi
det er verdt å bruke noen bibelske verdier, som kjærlighet, respekt og likeverd
som utgangspunkt for å snakke om gode samliv.

Skapte Gud transpersoner også?
Gud har skapt alle mennesker, og selv om det ikke står noe om transpersoner i
Første Mosebok, betyr ikke det at transpersoner ikke er skapt av Gud! Det står
heller ikke noe om mennesker med ulik hudfarge, for eksempel, eller andre
variasjoner.

Hvorfor gidder du å være kristen, kristne gjør jo bare dumme ting?
«Jeg er kristen fordi ... (f. eks. jeg tror at Jesus er Guds sønn). Også religiøse
mennesker er bare mennesker, og ingen av oss er perfekte. Kirken og kristne
har gjort mange dumme ting, mot for eksempel homofile, og det er mange
kristne jeg ikke er enig med. Men kristne har også, inspirert av sin tro, utført
fantastisk sosialt arbeid, skapt rettferdige småsamfunn, stått i spissen for
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politiske frigjøringsbevegelser og på mange andre måter bidratt til en bedre og
mer rettferdig verden.

Hvordan leser dere Bibelen?
Vi er opptatt av å lese Bibelen som en helhet og i lys av Jesu lære. Du kan finne
enkeltsitater i Bibelen som argumenterer for det meste. Vi vil lese hele Bibelen
i lys av Jesu lære om kjærlighet, nåde og alle menneskers likeverd. Også
forsøker vi hele tiden å lese og diskutere Bibelen kontekstuelt – det vil si på en
måte som gir tekstene liv og mening i vårt samfunn i dag.

Hvorfor blander dere religion og politikk?
Jesus oppsummerte Loven og profetene med at du skal elske Gud og du skal
elske din neste som deg selv. Med dét utgangspunktet utfordret han lover,
autoriteter, tradisjoner, dogmer og fordommer som virket undertrykkende og
sto i veien for nestekjærligheten. Som kristelig studentforbund ønsker vi å
følge Jesu eksempel. Det innebærer å engasjere seg politisk for å forandre
verden. Samtidig Forbundet er ikke partipolitisk, og vi støtter ingen spesiell
ideologi. Vi ønsker helle ikke å bygge et «kristent» samfunn – vi ønsker å
kjempe for nestekjærligheten og skape et samfunn med rom for alle.
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NOTATER:
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NOTATER:
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