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Hvert semester 

Introduksjonskveld skal holdes i lokalforbundene hvert semester. Dette er for å sikre at alle 

medlemmer kjenner til de grunnleggende formelle strukturene i Forbundet, Forbundets 

historie og kjernesaker i dag. Det vil variere hvor mange nye medlemmer som kommer på 

disse introduksjonskveldene. Men selv om de fleste har hør presentasjonen før, er det viktig at 

de som ikke har hørt det før får muligheten til å tilegne seg samme kunnskap som de andre. 

 

Tilpass opplegget i samarbeid med lokalstyret 

Introduksjonskveldene er i starten av hvert semester og kombineres ofte med 

semesterstartkveld. Det er lokalstyrene som arrangerer kvelden. Styreinstruktørene kommer 

inn med selve presentasjonen av Forbundet. Utover at det som står i powerpointen skal 

gjennomgås/diskuteres på en eller annen måte, kan kvelden legges opp på hvilken som helst 

måte. Vær gjerne kreative og tilpass opplegget etter hvor mange nye medlemmer som er der, 

og om lokalstyret også har lyst til å bruke kvelden til et slags åpent møte om hvilke aktiviteter 

medlemmer ønsker seg, eller temamøte om noe som går inn under kategorien hva Forbundet 

er, kirkemangfold i Norge, hva skal et kristent fellesskap være, Formålsparagrafen, 

grunnlagsdokumentene i Forbundet osv. Mulighetene for å koble dette foredraget med andre 

spennende aktiviteter er mange. 

 

Introduksjonskveldene på våren kan godt ha et annet preg enn på høsten. Kanskje kan høstens 

kveld være mer som et miniforedrag, men vårens kveld kan være samtalebasert. 

Erfaringsmessig er det flest nye folk på introduksjonskveldene på høsten.  

 

Det går også an å lage en quiz eller kahoot om Forbundet for å gjøre foredraget mer 

aktiviserende.  

 

Skap en dialog med lokalstyrene 

Det er både lokalstyrene og ditt ansvar for at du blir invitert til å holde introduksjonskveld. 

Men siden det er styreinstruktørene som best vet hva en introduksjonskveld er og kan være, 

kan det være lurt at styreinstruktøren minner lokalstyret om at du må inviteres og hjelper dem 

å planlegge kvelden. Finn dato og lag opplegget sammen. 

 

 


