
Vedlegg sak 3.2 Nytt mobiliseringsmateriell 
 

Vedlegg 1: Tekstforslag kort løpeseddel (2 sider, 12x17 cm) 

 

Siden 1899 har Norges kristelige studentforbund (Forbundet) vært et nytenkende og progressivt 

felleskap. Vi har for eksempel gått foran i spørsmål om skeives rettigheter i samfunn og kirke, aktivt 

jobbet for likestilling, og lenge støttet den palestinske frigjøringskampen. Fortsatt er vi et annerledes, 

provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.  

 

Hvem er vi?  

 Vi samles til fellesskap og aktivisme 

 Mesteparten av aktivitetene er organisert av lokalforbundene 

 Sammen skaper vi et sosialt og åndelig fristed 

 Vi er et økumenisk fellesskap: Vi har ingen bekjennelsesplikt 

 Forbundet er en del av World Student Christian Federation 

Hva mener vi?  

 Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av for eksempel kjønn, 

seksuell legning, hudfarge, funksjonsnivå eller sosial bakgrunn. 

 Bibelen må tolkes kontekstuelt; evangeliet taler ulike språk til ulike mennesker til ulike tider. 

Dette betyr at vi til stadighet må utfordre etablerte dogmer og sannheter. 

 Vi vil arbeide for fred, rettferdighet, likestilling og likeverd, slik at Guds rike skapes midt i 

blant oss. 

 Vi støtter den palestinske frigjøringskampen, og stiller oss bak den internasjonale BDS-

kampanjen (boikott, deinvesteringer, sanksjoner) 

Hva gjør vi?  

 Messer med mening 

 Aksjoner og markeringer 

 Solidaritetsarbeid 

 Bibel & børst – vårt eget bibelstudiekonsept 

 Tro- og livssynsdialog 

 Temakvelder 

 Hytteturer 

 Studentutveksling til Palestina 

 Forbundshelga, vår egen mini-landsleir 

Hvordan blir du med? 

I Forbundet kan du engasjere deg på mange ulike måter. Det første du må gjøre er å melde deg inn via 

www.forbundet.no. Her finner du også mer informasjon om oss og hva som skjer i lokalforbundene. 

Mesteparten av aktivitetene arrangeres av lokale styrer, men du kan også engasjere deg i utvalg for 

Palestina eller utvalg for likestilling, eller delta i andre komiteer. Eventer og oppdateringer finner du 

på Facebook. Velkommen! 

 

post@forbundet.no | 22405080 | Facebook og Instagram: «Norges kristelige studentforbund» 

 

The Student Christian Movement in Norway is an ecumenical community, and a member of the World 

Student Christian Federation. We are an open community believing in faith in action. To learn more 

about us, visit www.forbundet.no/english and find us on Facebook. 



Vedlegg 2: Tekstforslag lang løpeseddel (A4 falset til 10x21 cm, tilsvarer dagens 

høyreiste løpeseddel) 

 

Siden 1899 har Norges kristelige studentforbund (Forbundet) vært et nytenkende og progressivt 

felleskap. Vi har for eksempel gått foran i spørsmål om skeives rettigheter i samfunn og kirke, aktivt 

jobbet for likestilling, og lenge støttet den palestinske frigjøringskampen. Fortsatt er vi et annerledes, 

provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.  

 

[Menneskeverdet]1 

Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er uavhengig 

av hudfarge, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Vi er alle én i Jesus 

Kristus.  

 

Derfor går vi i tog på kvinnedagen, arbeiderdagen og under Pride. Vi arrangerer temakvelder om kjønn 

og seksualitet, møtes til 1. mai-frokost, og jobber aktivt for å gjøre kirka enda mer inkluderende.   

 

[Teologi] 

Jesu budskap er frigjøring. Vi tror på Den treenige Gud; Skaper, Frigjører og Livgiver, hvis kjærlighet 

overskrider grenser. Vi vil delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige 

stemmer stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres.  

 

Derfor feirer vi messe sammen. Det være seg en vanlig kveldsmesse, grønn messe, regnbuemesse, 

feministiske messe, eller solidaritetsmesse. Vi bevisstgjøres vårt ansvar som medmennesker, 

fellesskap og aktivister.  

 

[Økumenisk] 

Forbundet er en kristelig organisasjon på tvers av kirkegrenser. Vi ønsker å utfordre etablerte 

sannheter. Invitasjonen til nattverdbordet går ut til alle. Vi tror på en gud som sprenger grenser, en gud 

som river tak og vegger av enhver teologi – inkludert vår egen. 

 

Derfor ønsker vi alle velkommen uavhengig av livssyn. Vi engasjerer oss i tros- og livssynsdialoger, 

og skaper et rom hvor tro ikke måles i fromhet. Døren er høy, porten er vid; brødet og vinen tilhører 

alle. 

 

[Tro og tvil] 

Vi er et sosialt og åndelig fristed med rom for hele mennesket, et rom hvor tro kan møte erfaringene 

fra hverdagen.  

 

Derfor arrangerer vi bibel & børst, vårt eget bibelstudiekonsept, hvor spørsmål er viktigere enn svar. I 

tillegg arrangerer vi temakvelder, spillekvelder, hytteturer, håndarbeidskvelder og middager. Det gode 

fellesskapet gjør Forbundet til et godt sted å være, lære, og ta del i byggingen av Guds rike.  

 

[Palestina] 

Forbundet har engasjert seg i palestinernes kamp i mer enn 40 år. Vi har et nært samarbeid med vår 

palestinske søsterorganisasjon Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM), og sammen 

arrangerer vi et gjensidig utvekslingsprogram. Vi tror på en frigjørende Gud. En Gud som viste seg 

                                                
1 «[…]» indikerer tema o.l., og tas ikke nødvendigvis med i den ferdige løpeseddelen. 



gjennom Jesu radikale solidaritet med de marginaliserte, og som kaller oss til å bryte ned stengsler, 

reise opp mennesker og kjempe sammen med de undertrykte. En teologi som legitimerer vold og 

okkupasjon og støtter den sterkestes rett, er ikke i tråd med kristen lære.  

 

Derfor arbeider vi for å få slutt på okkupasjonen, og stiller oss bak den internasjonale BDS-kampanjen 

(boikott, deinvesteringer, sanksjoner), ettersom diplomatisk press ikke synes å ha noen effekt på 

Israelske myndigheter. Vi driver skolering og opplysningsarbeid, og arrangerer temamøter, aksjoner, 

og kampanjer. I flere år har vi særlig støttet et kvinnesenter i Abu Dis på vestbredden som gir jobb til 

rundt 50 kvinner, og vi har tilsluttet oss Fellesutvalget for Palestina i Norge. 

 

Hvordan engasjere deg? 

Det første du må gjøre er å melde deg inn via www.forbundet.no. Medlemskap koster 50 kr første året, 

deretter 100 kr hvert år. Her finner du også mer informasjon om Forbundet og hva som skjer i 

lokalforbundene. Mesteparten av aktivitetene arrangeres av lokale styrer. Du kan også engasjere deg i 

utvalg for Palestina eller utvalg for likestilling, eller delta i andre komiteer. Eventer og oppdateringer 

finner du på Facebook.  

 

post@forbundet.no | 22405080 | Facebook og Instagram: «Norges kristelige studentforbund» 

 

The Student Christian Movement in Norway is an ecumenical community, and a member of the World 

Student Christian Federation. We are an open community believing in faith in action. To learn more 

about us, visit www.forbundet.no/english and find us on Facebook.   



Vedlegg 3: Forslag til engelsk løpeseddel (8 sider, A6, tilsvarer dagens buttons-flyer) 

 

[Forside] The Student Christian Movement in Norway 

 

Who are we? 

The Student Christian Movement in Norway (SCM in Norway) is a student-led, democratic, and 

ecumenic organization. We believe in faith in action by fighting for LGBT+ rights, working for 

international solidarity, and demands for a free Palestine. Progressive since 1899, we remain a 

liberating alternative to other Christian communities.  

 

We have local chapters in Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, and Kristiansand. 

 

What do we do? 

Most of our activities are organized by our local chapters, where students come together to discuss 

extracts from the Bible, engage in ecumenical dialogue and discussions, celebrate services, or organize 

solidarity campaigns. All members are welcome to join our annual cabin trip, and each year we 

organize a joint exchange program with our sister organization in Palestine. 

 

We believe the Kingdom of God is built through solidarity with the suppressed. We shout out when 

people are discriminated and treated unfairly.  

 

How to get involved? 

Activities are organized and led by students, and there is always room for innovative ideas. All our 

activities are free and open, and you are most welcome to drop by at any of our events. Some of our 

members have formal positions in local boards, as a part of the national leadership, or as members of 

different issue specific committees, all elected for one year at a time. Our elections are democratic, and 

all members who want formal positions are encouraged to run for election. 

 

Membership costs 50 kr for the first calendar year, and 100 kr each following year. You can sign up 

for a membership at www.forbundet.no. Membership is open for all aged 18 to 34. 

 

Check out our website and Facebook page for more information about us and our upcoming events! 

 

[Bakside]  

www.forbundet.no / post@forbundet.no / Facebook and Instagram: «Norges kristelige 

studentforbund» 

 

Norges kristelige studentforbund 

Universitetsgata 20 

0162 Oslo 

 


