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 Forbundet til folket! 
Forbundet trenger flere folk. Og flere folk trenger Forbundet.  
 

Vi er kanskje ikke landets største kristne organisasjon. Vi har ikke flest medlemmer, 
egen TV-kanal eller egne karismatiske bibelskoler. Vi arrengerer heller ikke leirer 
med tusener av tilreisende fra jordens mange kriker og kroker.  
 
Men vi våger å stille vanskelige spørsmål, å utfordre etablerte sannehter og 
dogmer. Vi roper mot urett, men kan samtidig samles til stille stunder der tro og tvil 
kan diskuteres. Vi har rom for flere, og det er nettopp derfor du har denne blekka 
mellom hendene. Vi vil at flere skal ta del i, forme, og bli formet av fellesskapet i 
Forbundet. Og for at vi skal ha større tyngde i arbeidet for fred, rettferdighet og 
likestilling.     
 
For å få til dette trenger Forbundet hjelp fra deg og lokalforbundet ditt. Dette heftet 
er ment som en ressurs, og ikke som en fiks ferdig flight plan: Det er dere som 
kjenner studentbyene og som driver det lokale arbeidet fremover. Kanskje dere har 
langt bedre ideer enn hva vi har klart å koke sammen?  
 

 
 

Praktiske verveting  
 

Forbundet har tre ulike medlemskategorier:  
1. Studentmedlem. Ordinært medlemskap med fulle rettigheter i organisasjonen, 

åpent for alle mellom 18 og 34 år. Medlemskapet koster 50 kr første 
kalenderår, deretter 100 kr i året.  

2. Junior. Medlemskap for alle under 18 år. Medlemskapet koster 50 kr i året.  
3. Forbudsvenn. Støttemedlemskap for de som har passert 34 år.  
4.  

Det er ikke alltid like enkelt å verve nye medlemmer fra en stand. Dette er egentlig 
ikke så rart; ville du meldt deg inn i en organisasjon du aldri har hørt om for en flyer 
og en twist? Det viktigste med Forbunds-standen er synlighet. Folk skal få vite om 
oss, hvem vi er, og hva vi driver med. Standen du har brukt noen timer på er derfor 
viktig uavhengig av hvor mange nye medlemmer som verves. Husk det! 
 
Det er tre ting som trengs for å verve et nytt medlem: 

1. Betalt medlemskontingent 
2. Personalia til det nye medlemmet 

 
1. Medlemskontingenten må betales, enten til 

a. Vipps til nr. 103444 
b. Bankoverføring til kontonummer 3000.17.18602 

2. Personalia fylles ut ved å gå inn på forbundet.no og trykke på overskriften «Bli 
medlem i Forbundet» (forbundet.no/norges-kristelige-studentforbund/meld-
deg-inn-i-nks/) 

 

https://forbundet.no/norges-kristelige-studentforbund/meld-deg-inn-i-nks/
https://forbundet.no/norges-kristelige-studentforbund/meld-deg-inn-i-nks/
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Forbundsstanden på 1-2-3 

 
Stand er enkelt, ufarlig, sosialt og et effektivt grep for å profilere 
Forbundet og rekruttere nye forbundere. For en oppfinnelse! 

 
En «stand» er verdens enkleste form 
for organisasjonsaktivisme. Den 
består i at to eller flere mennesker 
deler ut materiell med informasjon 
om en bestemt sak eller 
organisasjon, for å informere om 
organisasjonen og aller helst 
rekruttere nye medlemmer. 
 
Målet med standen er å gjøre flere 
oppmerksomme på Forbundets 
eksisterens og hva vi jobber med.  
Dessuten vil vi rekruttere 
medlemmer og deltakere på 
arrangementene våre. 

 
Det viktigste med en stand er at den lett abstrakte størrelsen "Norges Kristelige 
Studentforbund" blir nær, ufarlig og tilgjengelig gjennom møtet med dere som står 
på stand. 
 

Så enkelt er stand: 
 

1. Finn en sentral plassering og et godt tidspunkt. Finn ut når det er 
studentfestival/studiestart ved ditt studiested. De første ukene av semesteret er 
campus som regel full av folk alle dager, men se an 
når på dagen man når flest folk. Om det er tomt før 
lunsj er det ingen vits i å bruke opp engasjementet 
med å stå på stand før folk dukker opp.  

 
2. Ta kontakt med administrasjonen på det aktuelle 
studiestedet og få tillatelse til å ha stand. Merk at 
mange studiesteder har satt av bestemte tider og 
steder for organisasjoner som vil stå på stand 
 
3. Lån et bord og pynt det med plakater, AKT og 
løpesedler. Ha på Forbundet-trøyer eller genesere. 
 
4. Stå flere sammen! Det er lurt å dele seg opp i 
vakter slik at man kan holde standen lengst mulig, 
men det er mye hyggeligere å stå på stand om man 
er flere sammen. Husk: Aldri færre en to stykker 
samtidig! Mens vi snakker om huskelister, her er en 
utfyllende liste over ting som kan være greit å ha 
med: 

STAND-TIPS: 

Vær aktivt inviterende! Ikke 
”gjem deg” bak bordet dere har 
med, men still deg foran bordet, 
der folk passerer, og vær aktiv 
med å tilby forbipasserende en 
løpeseddel.  

Vær alltid høflig og vennlig! 
Ikke still deg i veien for folk, 
forfølg noen med en løpeseddel, 
eller begynn å krangle med noen 
som er uenige med Forbundet 
eller ikke vil ha løpeseddel. 

Flere tar imot løpeseddel om 
du deler ut godteri eller noe 
annet godt sammen med 
løpeseddelen.  



 5 

o Plakater 
o AKT 
o Løpesedler, nasjonale og lokale 
o Program for lokalforbundet 
o Roll-up 
o Ark for å skrive seg på e-postliste 
o Viktigst av alt: Frukt, kjeks, kake, vafler eller 
godteri – med dertil egnet serveringsutstyr. Noe som 
smaker godt. En liten «godbit» lemper terskelen for å 
ta imot promoteringsmateriell betraktelig. Om du 
sitter på en softismaskin, ta den med! 

 
Brownie eller muffins er såre enkelt og lage, og kan 
pyntes om ønskelig med, for eksempel, 

regnbuefarger, Palestinaflagg-farger, feministsymbol, eller vår egen logo (eller bare 
masse farger). Det er også mulig å kjøpe små regnbueflagg som kan plantes i 
kakene. Her er det mye rom for fantasi!  
 
Brownies lages enkelt i samarbeid med TORO. Er du sulten på en større utfordring, 
kan muligens denne oppskriften på regnbuekake fra godt.no være noe for deg: 
http://www.godt.no/#!/oppskrift/8083/regnbuekake-kake-i-regnbuens-farger 
 
Og husk, om dere legger ut et bilde fra standen på Facebook, deler dere 
engasjementet med enda flere! Desto mer synlig dere er, desto flere får med seg 
det fantastiske arbeidet dere gjør. Mer om dette i neste kapittel. 

 
Stand er ikke farlig!  
 

Om man ikke har gjort det før, kan det være 
litt halvskummelt å skulle stå på stand. 
Noen misliker å skulle "stå på utstilling", 
noen er redde for ikke å kunne svare 
skikkelig for seg, andre føler at de rett og 
slett plager folk. Alle slike engstelser er 
forståelige, men sjeldent reelle.  
 
For det første er forbipasserende sørgelig 
lite opptatt av akkurat deg som person: De 
ser en stand med noen tilfeldige mennesker 
som befolker den. Dessuten er det ingen 
som forventer at du er et orakel. Så lenge 
du har noen setninger om hva Forbundet er 
og gjør, og et program i hånda, er du langt 
på vei. Og på stand for Forbundet kommer 

man stort sett i snakk med folk som er mer eller mindre interesserte i Forbundet, 
Jesus, studentaktiviteter eller solidaritet, og som det bare er hyggelig å snakke med 
(Iblant kanskje også en og annen kverulant som skal motbevise Gud, evt. forklare 
inngående at Gud synes hetero er bedre enn homo, men i så fall er det helt greit å 
høflig avbryte samtalen og gå litt unna for å dele ut flere program). 
 

VERVETIPS: 

Ikke helt fan av å starte en 
samtale med helt fremmede? 
Start med din personlige 
omgangskrets – kanskje du har 
venner  som Forbundet trenger, 
og venner som trenger 
Forbundet? 

http://www.godt.no/#!/oppskrift/8083/regnbuekake-kake-i-regnbuens-farger
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Bakerst i dette heftet finner du noen tips til hva du 
kan svare på eventuelle vanskelige spørsmål du 
måtte møte. Vi oppfordrer lokalforbundene til å 
legge til rette for at mange kan stå på stand 
samtidig, og vær aldri mindre enn to stykker 
samtidig.  
 
Til slutt, en liten oppmuntring: Husk at du 
representerer organisasjonen Forbundet når du 
står på stand, ikke deg selv. Du er vårt ansikt utad 
for et par timer, og du er ikke alene. Du trenger 
ikke en gang stå inne for absolutt alt forbundet 
mener, så lenge du er villig til å representere oss 
utad. Og du, tusen takk for at du gidder!  
 
 
  
 
 
 
 

 
Afterstand 
 
 

Å stå på stand og komme i kontakt med nye folk er bare første del av jobben.  
 
Sørg for å få kontaktinformasjon til alle interesserte når dere står på stand. Og så 
må dere bruke informasjonen til å faktiske kontakte alle som har vært interesserte. 
Send dem en melding eller en mail, og si at det var hyggelig å møte dem på stand, 
at dere håper å se dem på neste arrangement – med tydelig informasjon om hvor, 
når og hva dette arrangementet er.  
 
Dere vil motta kontaktinformasjon til alle nye medlemmer per epost. Nye 
medlemmer får en e-post med praktisk informasjon og ev. betalingsinformasjon fra 
sentralkontoret. Men den mest effektive kontakten er den som kommer fra dere i 
lokalforbundet. Derfor er det fint om dere mailer, melder eller ringer de nye 
medlemmene og ønsker dem velkommen til neste arrangement i lokalforbundet. 
 
Vær aktive og inkluderende overfor nye medlemmer og folk som kommer på 
arrangementene!  Målet er at nye og potensielle medlemmer skal få lyst til å bli 
aktive forbundere. Neste skritt er verving og aktivisering av det nye medlemmet, 
slik at hen føler seg hjemme i Forbundet.  
 
Husk at man er aldri så ivrig på å bli aktiv som når man akkurat har meldt seg inn – 
så benytt anledningen! 
 

STAND-EMPOWERMENT-TIPS: 

Om man synes det er ubehagelig å 
stå på stand, er det ekstra lurt å 
være godt forberedt. 

Øv dere gjerne ved å «leke stand»: 
Dere kan bytte på å være 
forbunderen og den som spiller 
den interesserte studenten, den 
irriterende, kverulanten, den 
rasende ateisten, den måpende 
konservative eller hvem det måtte 
være du gruer deg til å støte på. 

Tenk gjennom åpningsreplikker 
og prøv dem gjerne på hverandre. 

Les gjennom forslagene til svar 
bakerst i dette heftet – særlig på de 
sakene du er usikker på. 
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Husk at det er lurt å profilere Forbundet jevnlig 
gjennom hele semesteret. Stand ved semesterstart 
har også en potensiell langsiktig effekt ved at 
Forbundet gjøres til en størrelse som fester seg i 
folks underbevissthet. Det er det samme som 
prinsippet som ligger bak sjampo-reklamer: Det er 
ingen som ser en Wella-reklame og sporenstreks 
beiner til butikken i håp om å få en lett orgastisk 
opplevelse av hårvasken. Men har vi sett reklamen 
mange nok ganger, velger vi likevel Wella neste gang 
vi er på butikken, fordi merket er kjent for oss. På 
samme måte vil terskelen for å komme på et 
forbundsarrangement bli mindre og mindre jo oftere 
folk møter Forbundet, gjennom plakater, løpesedler, 
stands eller sosiale medier.  

 
Ved å opprettholde profileringen av Forbundet gjennom semesteret får vi flere 
interessert i Forbundet – og sånn kan vi overbevise de som bare ble litt nysgjerrige 
av kampanjen ved semesterstart til å faktisk ta turen på et arrangement senere i 
semesteret. 
 
 

Sosiale medier og outreach 
 
La oss begynne med en viktig kjensgjerning: Vanlige mennesker er ikke først og 
fremst på Facebook eller Instagram for å bli pepra med promoteringsmateriell fra 
hyggelige studentorganisasjoner. I dette kapitlet ser vi på hva som kan gjøres for å 
holde tritt med the Kardashians.  
 
Praktisk 
Bruk følgende emneknagg: #forbundet_NKS 
 
Merk (tag) bildene til personer (spør om lov) og 
organisasjoner som befinner seg innenfor 
bilderammen. Med organisasjoner menes andre 
organisasjoner som vi for eksempel samarbeider 
med under et arrangement, som f.eks 
Palestinakomiteen i Norge eller studentprestene i 
din by. Merk også siden til Norges Kristelige 
Studentforbund når dere publiserer på 
lokalforbundssidene, slik at bildene også kan vises 
her.  
 
Husk: Bilder- og mediafiler er bedre enn bare 
tekst! 
 
Bilder, videoer og tekster kan gjerne sendes til 
post@forbundet.no, slik at vi får publisert de på 
både nettside og i sosiale medier.   

VERVETIPS: 

Lag møter, middager, 
filmkvelder eller annet som er 
gratis for forbundsmedlemmer, 
og koster en femtilapp for ikke-
medlemmer. Den som vil, kan 
selvsagt betale en femtilapp for 
å bli medlem i Forbundet og 
dermed få møtet eller maten 
gratis. 

AKTIVISERE MEDLEMMER-TIPS: 

Det kan være skummelt å være ny 
i en organisasjon eller et miljø. 
Om dere rekrutterer nye 
medlemmer, vær oppmerksomme 
på disse når de kommer på sitt 
første arrangement. Vær 
hyggelige, oppmerksomme og 
inkluderende!  

Velg gjerne en sosialt ansvarlig 
som har et spesielt ansvar for å 
sørge for at alle nye blir møtt med 
et velkommen og føler seg 
inkludert og ivaretatt.  
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En i hvert lokalforbund skal ha tilgang til Forbundets konto på Instagram. Pass på å 
gjøre det klart i bildeteksten hvor i landet dere er, og merk gjerne lokalene deres 
under «sted» dersom bildet er tatt der. Til sist, husk at Instagram først og fremst er 
et estetisk medium, hvor folk kappes om å legge ut de beste, fineste, og mest crazy 
bildene. Prøv så langt det lar seg gjøre å legge ut bilder som sier noe om enten 
hvem vi er, hva vi gjør, eller hvor fantastisk vi har det.  
 
Hvorfor? 
Det er fire grunner til at vi ønsker å profilere oss i sosiale medier: 

1. Vi kan nå ut til potensielle medlemmer når innleggene våre deles og likes, ev. 
gjennom betalt plassering og sponsing. 

2. Allerede engasjerte forbundere oppmuntres til videre innsats i Forbundet. 
3. Vi gjør det enkelt for eksterne å søke opp organisasjonen, skaffe seg 

informasjon, og ev. ta kontakt med oss. 
4. Vi gjør det mulig å kommunisere med både forbundere og eksterne, og det 

gjør oss bedre i stand til å delta i det offentlige ordskiftet hvor vi sloss for å 
gjøre verden til et litt bedre sted. 

 
Hva og hvem? 
Vi i Vervekampanjekomiteen oppfordrer derfor alle lokalforbund til å legge ut 
oppdateringer fra:  

- Standaktivitet 
- Forbundsktiviteter og -samlinger 
- Planleggingmøter (AKA «noe stort er i vente») 

Husk at bilder og videoer når ut langt bredere enn bare tekst, så finn frem kameraet 
og knips i vei! Bilder av mennesker er også langt mer dele-vennlige enn bilder av 
sakspapirer. Engasjerte forbundere tar seg rett og slett bra ut, enten det er på 
stand, på spillekveld, eller på barrikadene. Dersom dere får besøk av kjente 
personligheter er det også kjekt om det publiseres et bilde av hen i aksjon eller 
sammen med forbundere, jo flere jo bedre.  
 
Når? 
Det finnes mange analyser av når det er best å publisere i sosiale medier. Generelt 
anbefales det å publisere utenfor arbeidstiden, altså morgen eller kveld, men vi 
oppfordrer dere likevel til å dele ting når det skjer. Nå er vi på stand. Nå diskuterer 
vi okkupasjonen på Vestbredden. Akkurat nå marsjerer vi for likestilling. 
 
Underveis i vervekampanjen kommer vi til å publisere bilder og historier fra det 
lokale arbeidet i NKS sine nasjonale kanaler; se opp for kollasj!  
 
Kalendere og events 
Desto tidligere en har mulighet til å spikre semesterets program, desto bedre! Vi 
anbefaler å lage facebook-events til alle arrangementer så tidlig så mulig. Husk å 
lage arrangementene slik at lokalforbundet står som vert! Da kan folk lett ha 
oversikt over når ting skjer, og dere kan lett kommunisere med deltakere i forkant.  
 
Det er også lurt å sørge for at arrangementene deres finnes i relevante kalendere, 
f.eks. «Det skjer i Bergen» på detskjer.bt.no. 
 
Øvrig media 

http://detskjer.bt.no/
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Dersom dere mener et gitt arrangement kan være en nyhetssak, ikke nøl med å 
kontakte lokale aviser eller andre som kunne være interesserte. Viktig: Se seksjonen 
om «uttalelsesrett» under. Skulle det komme opp en lokal sak hvor Forbundet kunne 
fått litt blest, ikke nøl med å ta kontakt med sentralkontoret, så kan vi sammen 
skrive en kronikk eller delta i debatten på andre måter.  
 
Nettvett og etikk 
Husk at alt som legges ut under Forbundets media-paraply reflekteres tilbake på 
organisasjonen. Og, som du sikkert har hørt tusen ganger før, når noe er publisert 
på internett er det ikke rent enkelt å få det bort. Her kommer noen viktige 
konsepter du må huske på. 
 
Samtykke: Ikke legg ut bilder uten samtykke av personene som er avbildet. Dette er 
ekstra viktig i møte med barn. Vi fraråder å legge ut bilder av barn med mindre det 
er veldig nødvendig for å få frem budskapet. 
 
Bildets innhold: Alkohol eller andre rusmidler skal ikke være i fokus, og menneskene 
skal fremstilles på en verdig måte.  
 
Opphavsrett: Spør om lov før du re-publiserer et bilde eller en tekst fra f.eks. en 
annen Forbunder. Husk å alltid gi kreditt (eks. «Foto: Per Høyland»)!  
 
 
 

Hva er Forbundet? 

 
Ja, hva er egentlig Forbundet? Forbundet er så mangt, og mange blir 
usikre på hvordan de skal presentere organisasjonen. Her er noen tips til 
hva du kan trekke fram. 

 

 
 
Gammelt. Tverrkirkelig. Mangfoldig 
Norges Kristelige Studentforbund har siden 1899 vært et møtested for tenkende og 
engasjerte unge mennesker. Vårt formål er å «vekke og styrke kristen tro og 
identitet blant studerende ungdom, samle dem om arbeid for Guds rike, blant 
gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats 
for fred, rettferdighet og likestilling».  
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Studentforbundet er økumenisk (tverrkirkelig), og tilhører World Student Christian 
Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over 
hele verden.  
 
Vi jobber særlig med spørsmål i skjæringspunktet mellom tro, politikk, aktivisme og 
kultur. Da snakker vi gjerne om fredsarbeid, internasjonal solidaritet, feminisme, 
homokamp og kirkepolitiske spørsmål. Vi ser det som en kristelig handling å 
engasjere seg i kampen for en bedre verden. 
 
Sosialt studentliv 
Forbundet er møteplass for et mangfold av studenter. Vi møtes til fester, messer, 
temamøter, filmkvelder, hytteturer, spillekvelder, politiske debatter eller 
diskusjoner om tro, tvil og undring.  
 
Liturgi- og messearbeid 
Vi møtes til åpne, økumeniske og inkluderende fellesskap rundt nattverden. Mange 
forbundere er engasjert i å finne nye ord og nye måter å feire messe på, og noen 
lokalforbund har egne grupper som jobber med å lage nye stadig måter å feire 
gudstjeneste på.  
 
Palestina og internasjonal solidaritet 
Internasjonal solidaritet har lenge vært en bærebjelke i Forbundets arbeid. Gjennom 
2000-tallet engasjerte vi oss i et solidaritetsprosjekt på Sri Lanka, der vi støttet 
kvinnelige teplantasje-arbeideres kamp for rettigheter og bedrete levekår. I dag er 
det Palestina som har hovedfokus i det internasjonale arbeidet. Palestinaarbeidet 
har dype røtter i Forbundet: Vi var de første i Norge som brøt med den kirkelige 
støtten til Israel, da vi startet bevegelsen Kristne for Palestina på 70-tallet. 
 

 
 
Kjønnsrettferdighet 
Forbundet har historisk vært en pådriver for kjønnsrettferdighet både i kirken og i 
samfunnet for øvrig. Vi har vært med i fronten i kampen for kvinnelige prester, i 
kvinnekampen generelt, og for LHBT-rettigheter. Vi var den første kristne 
organisasjonen som sa ja til likekjønnete ekteskap. Mye god feministisk og skeiv 
teologi og liturgi har blitt skapt i Forbundet.  
 
Kirkepolitikk 
Forbundet er økumenisk og har medlemmer fra en rekke kirkesamfunn. Men 
tradisjonen og medlemsmassen har alltid gitt oss et spesielt nært forhold til Den 
norske kirke. Vi er en tydelig og radikal stemme for forandring i kirka. For tiden er 
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ekteskap for alle den viktigste enkeltsaken vi jobber med, men vi har er også 
pådriver for å demokratisere kirken, og vi deltar aktivt i kirkevalgene. 
 
AKT 
AKT (Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift) er Forbundets blad og kommer ut tre ganger 
i året med aktuelt temastoff. AKT lages av en betalt redaktør og frivillige 
forbundere fra alle lokalforbund. En spennende mulighet for spirende skribenter og 
fotografer!  
 
Religionsdialog 
Forbundet har tradisjon for å engasjere seg i religionsdialog. Gjennom temamøter og 
andre møteplasser jobber vi for å skape forståelse og åpenhet og bryte ned 
fordommer og vrangforestillinger. 
 
Forbundshelga 
Hvert år samles forbundere fra hele landet – og gjerne noen fra Forbundet i 
Palestina eller andre land – til en hyggelig, inspirerende og sosial helg. Alle gamle og 
nye og forbundere er invitert! 
 

 
 

Hva svarer jeg om… 

 

 
Noen spørsmål er gjengangere når man står på stand for Forbundet. Her er 
«løsningsforslag» på noen av dem.  
 
Dette er ment som kjappe tips, og er verken en utfyllende fasit over hva Forbundet 
mener, eller hvordan du er pålagt å ordlegge deg når du står på stand. Husk at 
ingen forventer at du skal vite alt om Forbundet – og at du er en veldig viktig del av 
Forbundet. Så om det dukker opp et spørsmål du ikke vet svaret på, er det veldig 
lov å svare at «jeg vet faktisk ikke hva Forbundet mener om dette, men selv mener 
jeg i hvert fall at…». Det vil være helt sant, og mest sannsynlig er det til og med helt 
i tråd med Forbundets verdigrunnlag  

 
 
…Forbundet? 
 
 

«Hva er egentlig Forbundet?» 
Forbundet er Norges eldste kristelige studentforening (118 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?» 
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(Her er det lurt å ha lokalforbundets program for høsten klart for hånden. Ha klart 
for deg hva som er første arrangement, og inviter den som spør til å komme på 
dette. Nevn gjerne Forbundshelga 19.-21. september!) 
 
I tillegg arrangerer vi [messer, fester, temamøter, hytteturer, spillekvelder, 
filmkvelder, politiske debatter, bibel & børst, friends & food, etc] (her kan du nevne 
de tingene du selv er mest interessert i å snakke om). Forbundet er studentstyrt, og 
det er medlemmene som bestemmer hva til enhver tid skal drive med – så hvis du 
har en sak du er engasjert i eller et arrangement du vil gjennomføre, er det nesten 
helt sikkert rom for dét! 
 
«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!  
Ikke-studenter eller studenter som har fylt 34 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). 

 
...Palestina? 

 
 

«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 BDS-
kampanjen (boycott, disvestment, sanctions).  
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«Bibelen sier at Israel er jødenes land!» 
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. 
 
«Israel har 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 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.  
 

 

…kjønnsrettferdighet? 

 
 

«Hva mener dere med ’kjønnsrettferdighet’?» 
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.  
 
«Bibelen sier at homofili er synd!» 
Det finnes passasjer i Det gamle testamente og hos Paulus som stempler 
homoseksualitet som en styggedom (Jesus 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 
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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 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. 

 

…alt mulig rart? 
 
«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 politiske 
frigjøringsbevegelser og på mange andre måter bidratt til en bedre og mer 
rettferdig verden.  
 
«Religion er undertrykkende!» 
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I likhet med alle ideologier eller institusjoner, kan religion fungere undertrykkende. 
Opp gjennom historien har religion fungert både frigjørende og undertrykkende. 
Forbundet jobber for at den makta som ligger i religionen skal brukes frigjørende.  
 
«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.  
 
«Hva tenker dere om [islam/buddhisme/new age/hekseordenen jeg er med i]?» 
Forbundet er kristelig bevegelse. Men vi har også drevet mye aktiv religionsdialog, 
og vi er et åpent og nysgjerrig miljø, der vi gjerne diskuterer spørsmål om tro, tvil, 
Gud, religion og samfunn – og vi synes det er viktig og spennende å lære av 
hverandre! 
 
«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. Og 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. Vi ønsker å kjempe for 
nestekjærligheten og skape et samfunn med rom for alle.  

PROFILERINGSTIPS: 

Sosiale medier 
Alle arrangement bør som et minstemål være godt profilert på Facebook, og gjerne også på Instagram. 

Epost 
Organisasjonsutvikler Aurora kan sørge for epost-lister over medlemmene i lokalforbundet. Hent også inn 
epost-adresser fra interesserte mens dere står på stand.  

Plakater 
Sørg for at det alltid henger Forbundet-plakater og program på studiestedene.  

Løpesedler 
Løpesedlene egner seg godt til å gi ut på stand, og inneholder generell informasjon om Forbundet. Nye 
løpesedler kommer i løpet av året. Det oppfordres selvsagt til å lage egne, lokale løpesedler med tilpasset 
informasjon til deres aktuelle lokalforbund. Ta kontakt med sentralkontoret om dere trenger hjelp til dette. 
Løpesedlene egner seg godt på stand, men kan også gjerne være tilgjengelige på steder der studenter befinner 
seg, som kantiner, lesesaler, utesteder, biblioteker og informasjonsskranker.  

Stand 
Stå på stand flere ganger i løpet av semesteret. Gjerne i forbindelse med større arrangement, eller for å 
rekruttere til for eksempel Forbundshelga. 

Studentmedia og kalendere 
Mange studentaviser har ”Det skjer”-spalter eller lignende der studentorganisasjoner kan annonsere gratis 
for arrangementene sine. Ved større arrangement er det også mulig å få studentavisa eller -radioen til å lage 
en reportasje på dette i forkant eller etterkant. Kontakt sentralkontoret om dere vil ha hjelp til dette! 
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Lurer du på noe? Kontakt oss! 
 

Torkil Hvidsten (generalsekretær) 
post@forbundet.no 
409 00 661 / 414 78 657 
 
Aurora Marie Nome (organisasjonsutvikler) 
aurora@forbundet.no 
409 00 662 
 
Ingvild Yrke (leder i NKS) 
ingvild@forbundet.no 
994 89 214 

mailto:post@forbundet.no
mailto:post@forbundet.no
mailto:aurora@forbundet.no
mailto:ingvild@forbundet.no

