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Innledning 

Perioden fra landsmøtet 2020 har vært preget av coronapandemien. Aktiviteten i lokalforbundene 

har blitt sterkt preget av dette, og dermed har det vært få fysiske arrangementer sammenlignet med 

andre år. Noen lokalforbund har hatt digitale arrangementer i stedet. Landsstyremøtene har også i 

stor grad blitt holdt digitalt. Til tross for dette, ble Forbundshelga på Utøya arrangert med flest 

deltakere fra Osloområdet. I tillegg dro flere forbundere fra Bergen, Oslo og Trondheim på tur til 

Larsbu i oktober. Det er første tur på flere år. Palestinautvekslinga, samarbeidsarrangement med 

Forbundet i Sverige (KRISS) og General Assembly (årsmøtet) i World Student Christian 

Federation (WSCF) også avlyst.  

Forbundet har i utgangspunktet seks lokalforbund og tre faste sammenslutninger, i tillegg til 

gruppa med styreinstruktører.  

Forbundet trenger stadig å verve nye medlemmer for å opprettholde medlemsmassen, og i løpet av 

året som har gått har verving vært utfordrende i alle lokalforbund. De små og sårbare 

lokalforbundene har særlig vært utsatt under coronapandemien. Lokalforbundene i Oslo og 

Trondheim, som er de største, har i hatt høyest gjennomføringsevne av arrangementer også etter 

smitteutrbuddet. Forhåpentligvis vil restriksjonene pandemien bringer med seg lettes i året som 

kommer. Da vil folk være hungrige på sosiale møteplasser, så Forbundet må være synlige slik at vi 

får så mange nye medlemmer som mulig.  

I denne perioden har vi vært mer synlige i media enn året før. Vi har uttalt oss om klima, 

antirasisme, Palestina og flyktningepolitikk som en tydelig kristenprogressiv stemme på 

verdidebatt i Vårt Land og i Dagen.  

Vi har tre Forbundskollektiv i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber nå aktivt med å utnytte dette 

enda bedre ved å aktivisere nyinnflyttere i Forbundskollektiv i lokalforbundet med en gang de 

flytter inn. Vi håper at kollektivet i Kristiansand og Stavanger kan bli Forbundskollektiv over tid.  
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1. Landsstyret 

Sammensetning 

 

Landsstyret består av leder, nestleder og lokale representanter. 

Landsmøtet 2020 valgte følgende landsstyre for ett år: 

 

Leder: Eilif Tanberg 

Nestleder: Henriette A. Smeby 

Styremedlemmer: 

Mathias Helseth (Bergen) 

Ingrid von Harling Lien (Kristiansand) 

Kristian Sløgedal (Oslo) 

Synne Anbjørg Dagestad (Trondheim) 

Varamedlemmer: 

Andreas T. Eggesvik  (vara, Oslo) 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen (1. vara, Tromsø) 

Cecilie Therese Hansen (2. vara, Tromsø) 

Silvia Consonni (3. vara, Tromsø) 

Konrad Owe Roykiewicz (4. vara, Tromsø) 

Laura Maria Jimenez (Vara, Trondheim) 

Aurora Marie Nome har vært ansatt som generalsekretær hele perioden og har fungert som 

sekretærer for landsstyret. 

Fire av seks lokalforbund har vært representert i landsstyret denne perioden. Basert på oppmøte, har 

i praksis tre lokalforbund vært representert.  

Om arbeidet i landsstyret 
 

Landsstyret har i perioden hatt sju landsstyremøter. Grunnet koronapandemien, ble tre møter holdt 

heldigitalt, tre møter holdt delvis digitalt og fysisk, og ett møte fysisk. Da møtene ble holdt fysisk, 

skjedde dette i Universitetsgata 20 i Oslo. Ett av møtene var planlagt å holdes i Kristiansand, men 

måtte heller legges til Oslo og på nett. Seks av møtene har vært fysiske møter, mens ett av møtene har 

vært over internett. 

Landsstyret startet perioden med å lage en fremdriftsplan for året og har jobbet opp mot 

«Arbeidsprogram NKS 2019-2021». I tillegg har landsstyret jobbet forslag til nytt arbeidsprogram 

2021-2022 og Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023. 
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Alle faste representanter bortsett fra representanten fra Kristiansand, var nye i landsstyret. Blant 

vararepresentantene, hadde to av representantene sittet i landsstyret tidligere.  

Landsstyret hadde skolering i landsstyrearbeid på sitt møte i april. Vi ser at det er viktig for resten 

av perioden at landsstyret får en god start, slik at alle blir kjent og får den samme skoleringen. 

Oppmøtet i landsstyret har stort sett vært godt, da det er de faste har møtt opp, men noen få som har 

uteblitt. De fleste av styremedlemmene i landsstyret har lokale verv i tillegg til å sitte i landsstyret. 

Vi ser at det kan være en utfordring for arbeidskapasiteten at mange verv faller på få personer. 

Samtidig er det bra at de som sitter i landsstyret har god kontakt med lokalforbundene, for det er 

nettopp lokalforbundene landsstyremedlemmene skal representere.  

Landsstyret hadde et kort overlappingsmøte med det forrige landsstyret. 

Arrangementer i regi av Landsstyret 

Landsmøtet 2020 
Landsmøtet ble på bakgrunn av utbruddet av koronaviruset avholdt over whereby.com/forbundet 21. 

mars 2020.  

Det var 13 delegater med stemmerett og 9 deltakere uten stemmerett. Vi hadde fem lokalforbund 

representert på landsmøtet. 

Dagsorden for landsmøtet 2020, måtte kortes kraftig ned, da landsstyret vedtok å forkorte og holde 

møtet over nett. Dermed ble kun de nødvendigste sakene behandlet. Det var blant annet vedtak av 

NKS’ budsjett 2020, vedtak av tentativ Treårsplan 2020-2023 og vedtak av tentative etiske 

retningslinjer. I tillegg ble valg av landsstyre og ledere for faste sammentslutninger gjennomført. 

Forbundshelga 2020 

Forbundshelga ble arrangert på Utøya 11-13. september. Utøya ble valgt på grunnlag av gode 

erfaringer fra Forbundshelga 2019. 23 deltakere var påmeldt, og 19 personer deltok. Dette er en 

nedgang sammenlignet med de tre siste årene, men likevel ikke så dårlig i et pandemiår.  

Det var kun deltakere fra Oslo og Trondheim med en stor overvekt av deltakere fra Oslo. Dette 

gjenspeiler Forbundshelgkomiteens lokalforbundstilknytning. Til seinere år, er det lurt å ha 

komitémedlemmer med tilknytning til ulike lokalforbund. I tillegg er det mulig å bruke tildligere 

deltakere for å “hype” helga i ulike lokalforbund.  

Basert på tilbakemeldingene fra året før, bestemte 2020-komiteen å ha mindre program og mer 

fritid. Denne balansen mellom program og fritid viste seg også positivt under evalueringene fra 

Forbundshelga 2020. Hovedseminaret på lørdagen, ble holdt av Thor Due og handlet om kristnes 

ansvar for klima. I tillegg ble det holdt andre parallelle verksteder om AKT, 

kartonglommeboklaging, dumpsterdiving, gudstjeneste og Palestina. På lørdag kveld gikk 

Forbundsolympiaden av stabelen med en rekke uteaktiviteter. På søndag holdt Osloforbunderen, 



 
 

4 
 

Helene Lunder Eriksen, gudstjenesten. Noe som kan forbedres til neste år er sette “stilletid”som alle 

skal forholde seg til. 

Vervekampanje 

Landsstyret arrangerte vervekampanje høsten 2020, som varte fra semesterstart og fram til 

Forbundshelga - altså fra 10. august til 13. september. På grunn av restriksjoner rundt smittevern var 

det på mange studiesteder forbudt å stå på stand, noe som gjorde vervinga vanskeligere. Vi var 

likevel tilstede på studiesteder i alle byer vi har lokalforbund, og der det var forbudt å stå på stand, 

hang vi opp plakater eller sto på stand andre steder i byen. Vervekampanjen pågikk også gjennom 

sosiale medier, og folk ble oppfordret til å rekruttere i sitt eget nettverk og sende meldinger til folk de 

allerede kjente. 

Landsstyret vedtok følgende individuelle vervepremier: 

1 nytt medlem - Forbundet-kaffekopp 

2 nye medlemmer - velg mellom Gavekort på Plantasjen (à kr 150,-) og Forbundet-

handlenett 

5 nye medlemmer - velg mellom Gavekort på Coop (à kr 400,-) og Forbundet-genser 

7 nye medlemmer - med i trekningen av en naturopplevelse til en verdi av 2000,- 

I tillegg fikk det lokalforbundet som vervet flest sponset en pizzafest/silent disco i sitt lokale, samt 

overtakelse av vandrepokalen Forbundselgen, som Osloforbundet denne gangen tok over fra 

Trondheimsforbundet. 

Totalt ble 12 nye medlemmer vervet, fordelt på 8 i Osloforbundet, 2 i Stavangerforbundet, 1 i 

Trondheimsforbundet og 1 i Kristiansandsforbundet. 

Palestinautveksling 

I starten av året ble det søkt inn penger til å gjennomføre utveksling der ungdommer fra Forbundet 

reiser bort til Palestina, og ungdommer fra PYEM deretter reiser til Norge, slik at alle ungdommene 

sammen kan drive informasjonsarbeid om okkupasjonen her til lands. Vi endte imidlertid opp med å 

betale tilbake pengene fordi utvekslinga måtte avlyses som følge av pandemien. 

Temaet for årets utveksling skulle være BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), og deltakerne i 

utvekslinga skulle fordype seg i hvordan norske forbrukere kan dra nytte av BDS som virkemiddel 

for å påvirke palestinernes situasjon. Selv om utvekslinga ikke ble gjennomført, ble temaet satt fokus 

på. Sammen med Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina arrangerte Forbundet en sending 

om BDS på årets digitale utgave av Globaliseringskonferansen. 

Forbundet har også vært en (noe passiv) medarrangør av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og 

hatt foredrag om okkupasjonen på Forbundshelga.  
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2. Organisasjonsutvikling – i lys av  

«Treårsplan 2020-2023» 

På landsmøtet i 2020 ble det vedtatt en treårsplan for utvikling av Forbundet i perioden 2020-2022. 

Sentrale punkter her var å: 

1. Styrke forbundsidentiteten 

2. Utvidelse av medlemsmasse 

3. Samarbeid med andre organisasjoner 

Styrke forbundsidentiteten 

 Arrangere tur til Larsbu hvert år der minst to lokalforbund deltar. 

Høsten 2020 arrangerte ledelsen tur til Larsbu med deltakere fra lokalforbundene i Bergen, Oslo 

og Trondheim.  

 Lokalforbund publiserer i Aktiv i Forbundet gruppa med bilder etter at de har arrangert et 

arrangement. 

Dette har ikke blitt gjort. 

 

Forbundsinditeten styrkes også gjennom nasjonale arrangementer som landsmøtet og 

Forbundshelga. 

Utvidelse av medlemsmasse 

   Lokalforbund har aktivistiske arrangement hvert semester. 

Lokalforbundene i Bergen, Oslo og Trondheim. 

Under planlegging av arrangement skal medlem med ulik kirkelig bakgrunn inkluderes i 

arbeidet for å lage arrangement som er tilpasset dem. 

Dette har ikke blitt gjort.  

 Lage arrangement i samarbeid med andre organisasjoner som kan bidra til å gjøre 

arrangement mer mangfoldige. 

På nasjonalt nivå har Forbundet holdt to samarbeidsarrangementer: 

I samarbeid med Paulus og Sofienberg menighet, arrangerte vi Uro i Paulus med tema:  

Korona - krise eller mulighet? 

I samarbeid med Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen, holdt vi et nettarrangement 

under Globaliseringskonferansen 2020 med tema: BDS - hva nå? 

Ha 300 betalende medlemmer innen utgangen av 2023. 

Per 31.12.20 har Forbundet 161 betalende medlemmer. 

Forbundet skal stå på stand på minst to folkehøgskoler hver vår. 

Dette var ikke mulig våren 2020 grunnet korona.  
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Forbundet skal stå på stand på minst to videregående skoler hver vår. 

Dette var ikke mulig våren 2020 grunnet korona.  

Ressursbanken utvides hvert semester med 2 nye arrangement med veiledning til hvordan å 

utføre dem. Arrangementene her skal gjøre det enklere for lokalforbund å appellere til en 

heterogen medlemsmasse. 

Dette har ikke blitt gjort, men arbeidet med dette startes i løpet av våren 2021. 

Gi en premie til det lokalforbundet som verver flest mannlige medlemmer, f.eks. en «action 

man» som en vandrepokal. 

Dette har ikke blitt gjort.  

 

Samarbeid med andre organisasjoner 

 

   Skape en kultur for at medlemmer drar på arrangement i regi av WSCF. 

 Dette har ikke vært mulig i 2020. Invitasjon til arrangementer i WSCF og WSCF-E videresendes 

til landsstyret. 

 

       Lage fellesarrangement med andre organisasjoner der det er naturlig. 

På nasjonalt nivå har Forbundet holdt to samarbeidsarrangementer: 

I samarbeid med Paulus og Sofienberg menighet, arrangerte vi Uro i Paulus med tema:  

Korona - krise eller mulighet? 

I samarbeid med Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen, holdt vi et nettarrangement 

under Globaliseringskonferansen 2020 med tema: BDS - hva nå? 
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3. Medlemsutvikling 

Da «den første fasen» av organisasjonsutviklingsprosjektet startet i 2013, hadde Forbundet 88 

medlemmer, etter å ha hatt kraftig synkende medlemstall over flere år. Plan for 

organisasjonsutvikling fra 2014 satte som mål at vi skulle ha 200 medlemmer ved utgangen av 

2016. Det målet nådde vi ikke helt – men vi har over flere år lyktes med å snu en negativ trend til en 

positiv trend, der vi øker medlemstallet hvert år.  

Siden 2013 har vi økt medlemstallet hvert år, men i løpet 2019 var det en nedgang i medlemstall. I 

2020 gikk tallet noe opp igjen, men vi er fortsatt under 2018-nivå. Vi har ikke klart å følge opp 

rekrutteringen av nye medlemmer som vi hadde i årene 2014-2016. En liten oppgang i medlemstall 

i 2017 og 2018 skyldes primært at vi over tid har fått en styrket betalingsdisiplin; det er rett og slett 

flere som husker å fornye kontingenten nå enn før. Dette henger nok også sammen med innføring 

av Vipps-betaling i 2017 og overgang til medlemsregisteret Zubarus i 2020, som automatiserer og 

effektiviserer noe av purringene og betalingsoppfølgingen. 

I år, som flere tidligere år, har vi hatt vervekampanje ved starten av høstsemesteret, med 

premieutdeling, heder og ære tildelt på Forbundshelga. Denne kampanjen resulterte i 12 nye 

medlemmer. Det har over tid vist seg at Forbundet har et smalt nedslagsfelt på stand hos vanlige 

studiesteder. Nedslagsfeltet er bredere på stand hos menigheter eller på kristne 

studiesteder/studieretninger. 

Med det som bakteppe har den utadrettede vervekulturen i Forbundet ikke stått sterkt. I en 

medlemsundersøkelse gjennomført i september 2020 viste det seg at de aller fleste blir medlem etter 

å ha hørt om Forbundet gjennom en venn, ikke gjennom en fremmed på stand. I november evaluerte 

landsstyret vervekampanjen som konsept og kom fram til at et forslag om å ha vervekampanjen 

gjennom et helt år (fra landsmøte til landsmøte) vil fremmes i nytt arbeidsprogram 2021-2022.  
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Medlemsutvikling: 

Lokalforbund 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bergen 40 23 16 10 8 19 20 32 30 19 22 

Kristiansand 16 10 6 1 1 0 1 1 3 3 3 

Oslo 136 105 66 59 70 74 70 91 87 68 76 

Stavanger 11 9 5 0 0 2 9 14 12 11 11 

Tromsø 18 16 4 2 3 3 8 14 13 10 11 

Trondheim 21 19 21 16 40 53 63 48 60 42 38 

TOTALT 249 186 118 88 122 151 174 203 205 153 161 

Forbundsvenner - 211 240 143 265 252 252 253 154  187 211 
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Nyinnmeldte medlemmer: 

Lokalforbund 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bergen: 17 0 2 4 4 12 7 9 3 4 3 

Kristiansand:  1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 

Oslo: 46 20 12 14 40 25 16 20 13 16 17 

Stavanger: 7 0 0 0 1 2 7 1 2 2 7 

Tromsø: 1 2 0 0 0 1 6 1 2 4 0 

Trondheim: 2 4 10 2 31 23 28 9 17 11 4 

TOTALT 76 26 24 21 78 63 66 40 39 37 32 
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Kjønnsfordeling: 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lokalforbund K M K M K M K M K M A K M A 

Bergen 12 7 12 8 20 12 18 12 14 5  15 7  

Kristiansand 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1  2 1  

Oslo 43 31 42 28 55 36 56 31 43 25  42 34  

Stavanger 2 0 6 3 10 4 7 5 8 3  7 4  

Tromsø 3 0 6 2 9 5 9 4 4 6  6 5  

Trondheim 31 22 35 28 32 16 41 19 28 12  27 9  

Totalt 91 60 102 72 127 76 133 72 99 52 2 99 60 2 

 

NB: Vi pleide å ha et medlemsregister som kun opererte med to kjønn, så når det gjelder 

medlemmer som meldte seg inn mens vi brukte det, har vi ikke sikker statistikk på medlemmer som 

definerer seg innenfor andre kjønnskategorier enn de binære. 
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4. Administrasjon 

Ansatte 

Aurora Marie Nome har vært ansatt som generalsekretær i 100 % stilling i hele perioden.  

Solveig Skaugvoll Foss var ansatt som organisasjonsrådgiver fram til 31. desember 2020.  

Rogjella Anne Nydal overtok stillingen som organisasjonsrådgiver 11. januar 2021. 

I tillegg til de to fulltidsansatte i NKS, består kontorfellesskapet av eiendomsforvalter i NSKF. 

Helena Lilja Markan gikk over i fast stilling som eiendomsforvalter 01. oktober 2020 etter å ha 

vikariert i stillingen siden august 2018. Ranveig Aamodt som i utgangspunktet hadde stillingen, 

valgte å si opp i september 2020. 

Økonomi 

Forbundets økonomi er i all hovedsak fundert på overføringer fra NSKF, i tillegg til 

medlemskontingent fra forbundere og forbundsvenner. Vi får også inntekter fra offergaver fra 

menigheter i Den norske kirke, og fra ekstern prosjektstøtte.  

Lokalforbundenes viktigste inntektskilde er leieinntekter fra Universitetsgata 20. Lokalene er eid av 

NSKF og utleie administreres av de ansatte. Landsstyret fordeler forventede inntekter herfra (basert 

på foregående års regnskap) til hvert enkelt lokalforbund på årets første LS-møte. 

Se ellers regnskap. 

Norske Studenter Kristelige Forbund (NSKF)  

Aurora Marie Nome er av landsstyret valgt som NKS’ fast møtende medlem av arbeidsutvalget 

(AU) i NSKF. De to andre medlemmene av AU er eiendomsforvalter, Helena Lilja Markan, og 

styreleder, Olav Nomeland. 

Landsstyret valgte leder av NKS, Eilif Tanberg, som vara for NKS’ medlem i AU. Tanberg pleier 

når han har anledning å møte på AU-møtene.  

I januar 2020 ble det avholdt et fellesmøte mellom styret i NSKF og landsstyret i NKS. 

Samarbeidet med NSKF oppleves fra NKS’ side som godt. 

Se ellers egen årsberetning fra NSKF. 
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5. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer 

I: Moderorganisasjonen 

World Student Christian Federation (WSCF) 

WSCF er Forbundets internasjonale paraplyorganisasjon som ble opprettet 1895. Blant 

grunnleggerne av WSCF var de samme personene som grunnla Norges kristelige studentforbund i 

1899. WSCF har medlemsorganisasjoner i over 100 land. Gjennom WSCF er vi også medlem i de 

regionale nettverkene World Student Christian Federation Europe (WSCF-E) og Nordic-Baltic 

Cooperation Council (NBCC). Sistnevnte har ikke hatt aktivitet eller et valgt styre på flere år. Vår 

tilslutning til WSCF er regulert i NKS’ vedtekter, der det heter (§ 2): NKS er tilknyttet World 

Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens økumeniske profil. 

Aktivitet:  

Når det ikke en pandemi, blir vi hvert år invitert til flere møter og arrangementer i WSCF og 

WSCF-E. Vi deltar vanligvis på WSCF-Es Staff & Officers Meeting og på «årsmøtene» i 

henholdsvis WSCF og WSCF-E. WSCF pg WSCF-E har i løpet av perioden arrangert digitale 

møter, men her har vi ikke hatt mulighet til å delta. I 2020 ble årsmøtet/General Assembly i WSCF 

avlyst. Vi har foreløpig ikke fått noen ny dato. 

Vi har også bilaterale samarbeid med andre medlemsorganisasjoner i WSCF – viktigst blant disse er 

utvekslingsprogrammet med PYEM.  

Vi har også i flere år vært en sentral intern kritiker av organiseringen av og økonomistyringen i 

WSCF, da organisasjonen styrer rett mot konkurs. Flere forbund har fått øynene opp for dette, blant 

annet Forbundet i Hong Kong, Sverige og Storbritannia.  

 

II: Praktiske og økonomiske støttespillere 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

LNU er paraply- og interesseorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. De 

forvalter også statsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom ulike støtteordninger. 

LNU tilbyr også kurs og opplæring i organisasjonsarbeid. 

Aktivitet: I 2020 fikk vi støtte til Palestinautvekslinga fra LNU: Infostøtta på 75 000,-, men måtte 

tilbakebetale størstedelen av dette, da utvekslinga i 2020 ble avlyst. Vi deltar vanligvis på LNUs 

årsmøte, det såkalte «Barne- og Ungdomstinget», og vi har sporadisk brukt LNU til kursing og lånt 

ordstyrere etc derfra. 

 

Kristelig Studieforbund 

K-Stud er et studieforbund, en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og 

som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. K-Stud er studieforbund for de kristelige 
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organisasjonene i Norge, som en fusjon av studieforbundene for Den norske kirke og frikirkene i 

Norge. 

Aktivitet: K-Stud gir pengestøtte til lokalforbundene basert på aktivitet. I 2020 fikk vi også 

pengestøtte til styreinstruktørkurs/styrekurs. 

Hovedorganisasjonen Virke 

Virke er Norges nest største arbeidsgiverorganisasjon. Forbundet er medlem her fordi det er de som 

organiserer virksomheter innen frivillighetsfeltet. Vi bruker Virke til kursing av ansatte, til 

rådgivning innen jus og personalpolitikk, og vi er tilsluttet den tariffavtalen de fremforhandler med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

III. Politiske og teologiske partnere: 

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 

Kirkenes Verdensråd inviterer hvert år sine medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å 

delta i markeringen av en uke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og Israel. I 

Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å planlegge og arrangere 

aktiviteter under Kirkeuka.  

Aktivitet: Medlemmer i Utvalg for Palestina har tidligere representert NKS i koordineringsgruppa 

for Kirkeuka for Fred. I 2020 var Henriette A. Smeby NKS’ representant i koordineringsgruppa, 

men 2021 representerer generalsekretær, Aurora Marie Nome, NKS. Fordi utvekslingen i år ble 

avlyst, deltok ingen lokalforbund med arrangementer under Kirkeuka for fred. 

Fellesutvalget for Palestina (FuP) 

FuP er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. I underkant 

av 30 organisasjoner er medlemmer. Forbundet var blant stifterne av FuP i 1980. Fellesutvalget er 

primært viktig for oss som nettverk og «kunnskapsbank» om Palestina. 

Aktivitet: Under globaliseringskonferansen 2020, holdt vi sammen med FuP og Palestinakomiteen 

en panelsamtale om BDS. Aurora Marie Nome, generalsekretær, representerer NKS’ i 

representantskapet i FuP. Ellers, har vi vært aktive i å tilslutte oss markeringer og kampanjer fra 

FuP gjennom 2020 og 2021.  

Norges Sosiale Forum (NSF) 

NSF er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og 

mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. NSF er en norsk 

avlegger av World Social Forum. NSFs primære formål er å arrangere Globaliseringskonferansen 

annethvert år. Dette er et møtested for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte. Det er til sammen 

65 medlemsorganisasjoner i NSF. 

Aktivitet: Forbundet har denne perioden bidratt med et møte under den digitale kortversjonen av 
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globaliseringskonferansen i 2020. I tillegg låner NSF lokaler av oss til styremøter, årsmøter og 

allmøter. 

Norges Fredsråd 

Norges Fredsråd et nettverk av cirka 20 organisasjoner som arbeider for nedrustning, 

konflikthåndtering og fredsbygging. Fredsrådet arrangerer seminarer, debatter og åpne møter.  

Aktivitet: Vi promoterer ofte arrangementer fra Fredsrådet, og har deltatt på flere av medlemsmøter 

i rådet. 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN Norge) 

ICAN Norge er den norske grenen av en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle 

land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale 

som forbyr atomvåpen.  

Aktivitet: I 2020 har vi promotert arrangementer og kampanjer og deltatt på flere markeringer i 

forbindelse med at atomvåpenforbudet trådte i kraft i januar 2021. 

Andre politiske og teologiske partnere 

● Palestinakomiteen i Norge:  

Under globaliseringskonferansen i 2020, holdt vi panelsamtale sammen med 

Palestinakomiteen og FuP. 

● Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG):  

I 2020 signerte vi et brev til utviklingsminister Dag Inge Ulstein.  

● KFUK-KFUM Global:  

I 2020 skrev vi under på et brev som ble sendt til biskopen i Oslo om at kirka, må leve opp til 

sitt vedtak om å boikotte varer som bidrar til okkupasjonen av Palestina.  

● Frihet 21 (mot trafficking, menneskehandel og moderne slavearbeid) 

● Støttekomiteen for Vest-Sahara 

● Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep 

● Skaperverk og bærekraft 

● Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd 
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6. Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 

 

Om arbeidsprogrammet: 

Fra vedtektene §11.7 

“Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid” 

Landsmøtet gir sin instruks til landsstyret, lokalstyrene og utvalgene om hva de skal jobbe med for 

å drive organisasjonsutviklingen fremover. 

Arbeidsprogrammet 2019-2021 skal sluttføre Treårsplanen 2017-2020, og fortsetter inn i neste 

planperiode. 

Rapportering 

● Landsstyret skal svare på punktene under «Landsstyret skal» i sin årsberetning. 

● Utvalgene skal svare på punktene under «[Utvalg] skal» i sine årsberetninger. 

● Lokalforbundene oppfordres til å svare på punktene under «Lokalforbundene skal» i sine 

årsberetninger. 

Dokumentet har følgende kapitler 

1.     Landsstyret skal 

2.     Utvalg for likestilling skal 

3.     Utvalg for Palestina skal 

4.     Teologismia skal 

5.     Lokalforbundene skal 
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1. Landsstyret skal: 

1.1 Styrke lokalforbundene 

1.1.1 Sørge for at lokalstyrer skjønner at det er de som er Forbundet. 

Dette gjennomføres hovedsakelig gjennom kommunikasjonen via generalsekretær og 

organisasjonsrådgiver, ved å få inn oppdateringer til landsstyremøter gjennom sine 

landsstyrerepresentanter. I tillegg bevisstgjøres lokalforbundene på at Forbundet har 

gjennomgående demokratiske strukturer som kommer nedenfra og opp, ved at det kun er delegater 

fra lokalforbundene som har stemmerett på landsmøtet. 

1.1.2 Lage en bedre struktur for kommunikasjon mellom lokalstyre og landsstyre. 

Det finnes en facebookchatgruppe ledelsen, sekretariatet og lokalforbundsstyret, men vi ser at dette 

ikke nødvendigvis bringer landsstyret nærmere lokalforbundene. Samtidig sitter flere av 

representantene i landsstyret i et lokalforbundsstyre og bidrar dermed til kommunikasjonen mellom 

leddene. Dette er riktignok ikke helt ideelt, da mye arbeidsmengde havner på få personer. 

1.1.3 Sørge for at alle lokalstyrer får styrekurs. 

Landsstyret har delegert til styreinstruktørene å holde styrekurs. Instruktørkurs er delegert til 

ansatte, i samarbeid med styreinstruktørene. 

2019: Styreinstruktørene holdt ett kurs i Bergen for deltakere fra lokalstyrene i Bergen, 

Kristiansand og Stavanger. For de resterende lokalstyrene ble det holdt separate styrekurs i løpet 

av våren 2019. 

2020: Styreinstruktørene holdt et samlet kurs i Oslo høsten 2020, men kun med deltakere fra 

Oslostyret til tross for at de andre lokalstyrene var invitert. Ingvild Yrke holdt styreinstruktørkurs 

for Trondheimsstyret.  

1.1.4 Etablere en forståelse for at rekruttering og verving er viktig. 

Hver semesterstart står lokalforbundene på stand og hver høst arrangerer landsstyret 

vervekampanje. Landsstyret jobber kontinuerlig med å øke bevisstheten av hvor viktig verving og 

rekruttering er. Våren 2021 sto ingen lokalforbund på stand.  

1.1.5 Evaluere og revidere innholdet i styrekursene. 

Kun små justeringer ble gjort av de ansatte i forkant av styreinstruktørkurset i 2020. En større 

revidering må gjøres i løpet av 2021. 

1.1.6 Leder skal besøke alle lokalforbund i løpet av en landsstyreperiode. 

2019-2020: Leder besøkte lokalforbundene i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim.  

2020-2021: Leder besøkte lokalforbundene i Bergen og Oslo. 

1.1.7 Utarbeide mal for kjernearrangementene til Forbundet, som skal legges i ressursbanken. 

Dette er ikke gjort, men foreslås videreført til neste arbeidsprogram. 

1.1.8 Arrangere samling for lokalstyreledere under Forbundshelga. 

Dette ble gjort på Forbundshelga i 2019 og 2020 og ble holdt av generalsekretær. 
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1.1.9 Arrangere landsstyremøte i et lokalforbund utenfor Oslo minst én gang i året. 

2019-2020: Ett landsstyremøte ble arrangert i Stavanger. 

2020-2021: Ett landsstyremøte var planlagt arrangert i Kristiansand, men ble avlyst grunnet 

coronapandemien.  

1.1.10 Tilby alle lokalforbund standkurs hver august. 

Alle lokalforbund har fått tilbud om standkurs.  

I august 2019 var det lokalforbundene i Oslo og Stavanger som benyttet seg av tilbudet.  

I januar 2020 ble det avholdt standkurs i Stavanger- og Trondheimsforbundet. 

Høsten 2020 og våren 2021 ble det ikke avholdt standkurs. 

1.1.11 Utvikle programmateriell for årstemaet, for bruk i lokalforbundene. 

Dette har ikke landsstyret gjort i noen av landsstyreperiodene.   

1.1.12 Utarbeide flere ressurser til bruk i lokalforbund som skolerer i Forbundets teologi og 

politikk. 

Landsstyret delegerte deler av dette arbeidet til Teologismia, og i desember 2019 lanserte ble heftet 

“Bibelbabbel” lansert. 

1.1.13 Følge opp lokalforbundene sitt ansvar i arbeidsprogrammet. 

Dette blir fulgt opp gjennom kommunikasjon gjennom ledelsen og ansatte, i tillegg til orienteringer 

som sendes inn til landsstyret. 

1.2 Etablere Forbundsgrupper på VGS og Folkehøgskoler 

1.2.1 Utvikle materiell som kan brukes i grupper av elever på VGS og Folkehøgskoler. 

Denne perioden har Teologismia produsert heftet Bibelbabbel som er egnet til bruk på VGS og 

Folkehøgskoler. 

1.2.2 Lage en struktur for hvordan Forbundet jobber inn mot VGS og Folkehøgskoler og 

definere disse gruppenes plassering i organisasjonen. 

Dette har ikke blitt gjort av landsstyret, da våre sårbare lokalforbund heller har blitt prioritert.  

1.3 Forbundshelg 

1.3.1 Arrangere Forbundshelg årlig. 

I 2019 ble Forbundshelga arrangert på Utøya 20.-22. september 

I 2020 ble Forbundshelga arrangert på Utøya 11.-13. september. 

1.3.2 Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år. 

2019: 28 av Forbundets medlemmer deltok, som utgjør 18-19 %.  

2020: 19 av Forbundets medlemmer deltok, som utgjør ca. 12 %. 
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1.3.3 Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under Forbundshelga. 

Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og Forbundet skal tilby 

alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens retningslinjer for seksuell 

trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av helga. 

Under begge Forbundshelgene var det flere fra landsstyret som hadde et ekstra sosialt ansvar på 

kveldene og som derfor ikke drakk alkohol. Vi opplyste også om våre retningslinjer mot seksuell 

trakassering/etiske retningslinjer.  

1.3.4 Ha en helhetlig vurdering av Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept, 

organisering). 

På landsstyremøtet i november 2020 ble dette gjort, og landsstyret konkluderte med at 

Forbundshelga er et godt konsept. 

1.3.5 Ha seminar om Forbundets historie under Forbundshelga. 

2019: Daværende generalsekretær Torkil Hvidsten holdt seminar om Forbundets historie. 

2020: Dette ble ikke gjort i 2020.  

1.3.6 Sørge for at minst 70% av alle måltider under Forbundshelga er vegetariske av 

klimahensyn. 

2019: Personalet på Utøya laget mat, etter våre bestillinger. Det ble etterstrebet å ha vegetarmat. 

2020: Personalet på Utøya laget vegetarmat etter våre bestillinger.  

1.3.7 Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på Forbundshelga 

holder samme standard som øvrig mat. 

Det var like bra standard på all mat i 2019 og 2020. 

1.3.8 Det skal være nulltoleranse for mobbing under Forbundshelga, og Forbundet skal bygge 

opp en kultur hvor det er lov å si ifra. 

2019: Komiteen som jobbet med helga hadde stort fokus på at folk skulle ha det fint i løpet av helga, 

og det var hadde også fokus på dette under formøtene. 

2020: Komiteen som jobbet med helga hadde stort fokus på at folk skulle ha det fint i løpet av helga 

ved å ha fordelt sosialt ansvar. 

1.4 Landsmøtet 

Landsmøtet i 2020, ble arrangert digitalt, derfor er gjelder svar angående fysisk landsmøte, 

landsmøtet i 2021.  

1.4.1 Arrangere formøte, med fokus på makt, roller og god møtekultur. Dette skal også 

forberede delegatene på gjennomføringen av Landsmøtet. 

2021: Landsstyret planlegger å gjennomføre dette.  

1.4.2 Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av grunnlagsdokumentet på Landsmøtet i 2020. 

Målet skal være at dokumentet blir mer oversiktlig, kortfattede og med mulighet for å utvide 

flere politikkområder. 

I perioden 2019-2020 gjennomgikk landsstyret dokumentene, men grunnet forkortet møte i 2020, 
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blir forslaget presentert på landsmøtet i 2021:  

Et helhetlig dokument under navnet Prinsipprogram. Det inneholder de tidligere dokumentene: 

Prinsipprogram, teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for 

Palestinaengasjement.  

1.4.3 Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under landsmøtehelga. 

Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og Forbundet skal tilby 

alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens retningslinjer for seksuell 

trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av helga. 

Om landsmøtet 2021 arrangeres fysisk, det flere fra landsstyret som har et ekstra sosialt ansvar på 

kveldene og som derfor ikke drikker alkohol. Vi opplyser også om våre etiske retningslinjer under 

formøtene. 

1.4.4 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én 

landsstyreperiode. Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet. 

2020: Landsstyret presenterte følgende forslag som årstema:“Et liv før døden” og “Å bevare Guds 

skaperverk”. 

2021: 

1.4.5 Legge frem på Landsmøtet i 2020 en ny treårsplan med fokus på å styrke 

forbundsidentiteten, og opprette en prosjektstilling som er knyttet til dette prosjektet. 

2020: Forslag til Treårsplan 2020-2023 ble vedtatt tentativt. Solveig Skaugvoll Foss var ansatt som 

organisasjonsrådgiver i perioden.  

2021: Treårsplanen 2020-2023 foreslås kraftig revidert og legges fram for Landsmøtet 2021. 

Rogjella Anne Nydal er ansatt som organisasjonsrådgiver i perioden.  

1.4.6 Sørge for at minst 70% av alle måltider under Landsmøtet er vegetariske av 

klimahensyn. 

2021: All mat er vegetarisk.  

1.4.7 Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på landsmøtet holder 

samme standard som øvrig mat. 

2021: All maten på landsmøtet holder samme standard. 

1.4.8 Det skal være nulltoleranse for mobbing under landsmøtet, og Forbundet skal bygge opp 

en kultur hvor det er lov å si ifra. 

2021: Det vil være noen fra landsstyret med særskilt ansvar for dette, samtidig som det er et felles 

ansvar hos alle deltagende på landsmøtet å bidra til en god kultur. 

1.5 Akt 

1.5.1 Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 

2019-2020: Eilif Tanberg var AKT-redaktør denne landsstyreperioden. 

2020-2021: Patrick Justad var AKT-redaktør i denne perioden.  
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1.5.2 Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år. 

AKT ble gitt ut i trykket format i desember 2019 og 2020. 

 1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

Vi har arbeidet med å få AKT ut til flest mulig ved f.eks. å dele AKT ut på stand.  

1.6 Styreinstruktørkurs 

1.6.1 Rekruttere nye styreinstruktører. 

2020: Kristian Sløgedal, Andreas Torgrimsen Eggesvik, Ingvild Yrke og organisasjonsrådgvier 

Solveig Skaugvoll Foss er styreinstruktører i 2020. 

2021: Andreas Torgrimsen Eggesvik, Ingvild Yrke, Eilif Tanberg og organisasjonsrådgiver 

Rogjella Anne Nydal er styreinstruktører i 2021. 

1.6.2 Arrangere styreinstruktørkurs hvert år. 

2020: Styreinstruktørkurs ble avholdt 8.-9. februar i Oslo. 

2021: Styreinstruktørkurs ble avholdt 6.-7. februar i Oslo.  

1.6.3 Dele ut diplom til årets styreinstruktører under Forbundshelga og reklamere for 

styreinstruktørvervet. 

Dette ble dessverre glemt under Forbundshelga 2019 og i 2020, noe som er veldig beklagelig da vi 

ikke fikk uttrykket hvor stor pris vi setter på våre styreinstruktører. Dette gjennomføres under 

landsmøtet i 2021.  

1.7 Rekruttering og profilering 

1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år. 

2019: Dette gjennomførte vi fra 12. august til 15. september i 2019, altså fra semesterstart til 

Forbundshelga. I 2019 var ikke denne kampanjen vellykket og vi rekrutterte kun 16 nye medlemmer 

mot målet på 85 nye medlemmer. 

2020: Dette gjennomførte vi fra 10. august til 13. september i 2020, altså fra semesterstart til 

Forbundshelga. Kampanjen var prega av laber vervekultur generelt og pandemistengte 

vervearenaer spesielt. Til sammen ble 12 nye medlemmer vervet. 

1.7.2 Ha stand på folkehøgskoler og videregående skoler hvert vårsemester. 

2019: Dette har ikke landsstyret gjennomført i denne landsstyreperioden.  

2020: Vi har spurt folkehøgskoler og videregående skoler om lov til å stå på stand der, men ikke 

fått lov grunnet smittevern. 

1.7.3 Bistå lokalforbund i å ha kontakt med menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner 

lokalt. 

De ansatte har ikke hatt et proaktivt fokus på dette, men der det har vært relevant, har det blitt 

gjort. Dette gjelder spesielt kontakt med studentprester. 
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1.7.4 Ha en aktiv facebookside og instagramkonto. 

Landsstyret har via de ansatte opprettholdt en aktiv konto både på Instagram og Facebook, for å 

profilere oss og å vise alt det gode arbeidet som gjøres i lokalforbundene og i våre 

samarbeidsorganisasjoner. 

1.7.5 Delta aktivt i debatter i media. 

2019: Leder har uttalt seg i noen saker som har omhandlet oss i 2019, dessverre hadde vi ikke 

kapasitet til å delta aktivt i debatten om konverteringsterapi høsten 2019, en sak som berører vår 

organisasjon sterkt. 

2020: Leder har hatt en rekke leserinnlegg i Verdidebatt om temaer som miljø, antirasisme og 

Palestina. I tillegg har Forbundsvenn Halvor Moxnes fått stor spalteplass i Vårt Land da han 

deltok i ordskifte om Utøya og skrev om da han holdt gudstjeneste der på Forbundshelga. Se ellers 

“oversikt over medieutspill 2020-2021. 

1.7.6 Ha stand under Ungdommens Kirkemøte. 

2019: Landsstyret sendte to personer til å delta og å holde stand under Ungdommens Kirkemøte. 

2020: Leder var på UKM på Hell og sto på stand, i tillegg til å få gjennomslag for Forbundets 

synspunkter i vedtak fra UKM. 

1.7.7 Utarbeide materiell som synliggjør og konkretiserer Forbundets egenart. 

2019: Vi har fått i gang og gjennomført produksjonen av “Bibelbabbel 1” gjennom teologismia, 

som er med på å vise noe av Forbundets egenart gjennom sine tolkninger. Dette kan er et opplegg 

som kan brukes f.eks. bibel&børst.  

2020: Vi har jobbet videre med å selge og distribuere Bibelbabbel-opplegg, samt lagd fem nye 

plakater som tydelig og enkelt kommuniserer Forbundets engasjement for miljø, antirasisme, 

skeives rettigheter, feminisme og Palestina. 

 1.7.8 Utarbeide aktivitetsopplegg til bruk på stand, som synliggjør forbundets egenart og 

standpunkter. 

Landsstyret har ikke gjennomført dette i verken 2019 eller 2020. 

1.7.9 Lage profileringsmateriell (klær, plakater, merchandise) 

I 2019 laget landsstyret nye t-skjorter, gensere, kortstokker, refleksbånd, paraplyer og kaffekopper 

som er til salgs i vår nettbutikk. 

 

1.8 Palestina 

1.8.1 Sørge for at Forbundet ikke handler varer som er produsert i Israel eller på okkupert 

område. 

Forbundet handler alltid bevisst og er nøye på og ikke handle varer fra Israel og/eller okkupert 

område.  

1.8.2 Gjøre “Kairos Palestina-Et sannhetens øyeblikk” kjent i organisasjonen ved å dele ut 

teksten til nye og potensielle medlemmer. Lokalforbundene oppfordres til å bruke ressursene 
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på kairospalestina.no. 

Vi har ikke aktivt delt ut Kairosdokumentet på stand, men under vårt utvekslingsprogram med 

PYEM snakket vi om Kairosdokumentet under sine besøk til lokalforbundene og på Forbundshelga 

høsten 2019. 

1.9 Rettferdig handel 

1.9.1 Sørge for at Forbundet etterstreber å handle varer og tjenester som er sertifisert for 

miljø og/eller arbeidsrettigheter. 

Vi streber alltid etter at varene og tjenestene våre er sertifiserte på disse områdene.  

1.10 Likestilling 

1.10.1 Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og kjønnsrettferdig praksis, og jobbe målrettet mot å 

rekruttere flere menn og ikke-binære medlemmer. 

Vi jobber alltid med å rekruttere flere medlemmer, og ser per dags dato at vi prioriterer å få inn 

alle de potensielle medlemmene vi kan, uavhengig av kjønnsidentitet.  

1.10.2 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå. 

Lokalene lokalforbundene disponerer er ikke tilrettelagt. Det pågår en dialog med NSKF for å 

utbedre Universitetsgata 20 med avhjelpende tiltak. Forbundshelga er tilgjengelig for mennesker 

med ulikt funksjonsnivå. 

1.10.3 Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i 

organisasjonen. 

Dette har ikke landsstyret fokusert spesifikt på, da fokuset har vært å verve de medlemmene vi kan 

få. Vi har noe materiale på engelsk og tilpasser arrangementer slik at også disse foregår på 

engelsk. 

1.10.4 I forkant av alle nasjonale arrangementer, og hver gang en forbunder skal representere 

NKS, opplyse om retningslinjer for seksuell trakassering. 

Dette gjennomføres før hvert nasjonale arrangement. I 2020 ble disse oppgradert til etiske 

retningslinjer.  

1.10.5 Uttale seg om religiøse grunnskolers rett til å diskriminere lærere basert på seksuell 

orientering. 

2019-2020: Landsstyret opplevde at landsmøtet, landsstyret og resten av organisasjonen ikke har 

klart ta et tydelig standpunkter når det gjelder denne tematikken, og derfor valgte å ikke uttale seg 

om dette. 

1.10.6 Samle andre organisasjoner som vil være med å gå sammen mot religiøse skolers rett til 

å diskriminere mennesker basert på seksuell orientering. 

2019-2020: Lamdsstyret vurderte å samarbeide med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og 

andre aktører, men pga. manglende faglige kompetanse har landsstyret valgt å ikke gjøre dette.  
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1.11 Nettverksbygging 

1.11.1 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner. 

Vi holder kontakt med WSCF, WSCF-E og søsterorganisasjoner gjennom ledelsen og landsstyret. I 

2019 arrangerte vi utveksling med vårt palestinske søsterforbund, PYEM.  

1.11.2 Legge aktivt til rette for at forbundere hvert år reiser på internasjonale konferanser o.l. 

i regi av WSCF og våre søsterforbund. 

2019-2020: To forbundere dro på en helg med Forbundet i Sverige.  

På European General Assembly deltok leder, et landsstyremedlem og påtroppende generalsekretær. 

1.11.3 Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen i 2020. 

2020: Forbundet deltok med et digitalt seminar om Palestina og BDS i samarbeid med 

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge.  

1.11.4 Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere. 

Vi jobber og samarbeider tett opp mot våre samarbeidspartnere og bistår ofte med kapasitet, rom 

og deltagelse. Denne perioden har vi samarbeidet spesielt med LNU, K-stud, Palkom, FuP, NSF (Se 

“Samarbeidspartnere”), og vi har oppfordret lokalforbund til å samarbeide med lokale grupper av 

relevante samarbeidspartnere. 

1.11.5 Delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år. 

Vi deltok på Ungdommens Kirkemøte i 2019 og i 2020.  

 

Oversikt over medieutspill 2020-2021:   

Svarer på punkt 1.7.5: 

Når Hva Hvor Overskrift Type Kommentar 

23.03.20 Repons: Svenska 

kyrkan skal bli 

klimanøytral. 

Kirkerådet mener 

organisasjonskultur 

står i veien i Norge 

Vårt Land 

 

Kirka må bli 

klimanøytral  

Leserin

nlegg 

Eilif Tanberg 

skrev svarinnlegg 

11.05.20 Norge behandler 

lov om merking av 

bosettingsprodukter 

Vårt Land Norge må benytte seg 

av økonomiske 

sanksjoner i møte 

med Israels 

folkerettsbrudd 

Leserin

nlegg  

Initiativ fra 

KFUK-KFUM 

Global, signert av 

Aurora Marie 

Nome 
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01.06.20 Aurora fra Øyslebø 

jobber for 

solidaritet 

Kyrkelyden 

- Marnardal 

Brenner for det 

palestinske folk 

Portretti

ntervju 

Aurora Marie 

Nome intevjuet 

05.06.20 Kirka må ta grep 

for klima - årstema 

Vårt Land Tre enkle klimagrep 

kirka bør gjøre 

Leserin

nlegg 

Eilif Tanberg 

(Solveig 

Skaugvoll Foss) 

skrev leserinnlegg 

25.06.20 Black lives matter Vårt Land Kristen solidaritet i 

kampen mot rasisme 

er en selvfølge 

Leserin

nlegg 

Eilif Tanberg 

skrev svarinnlegg 

25.08.20 Forbundshelg-

gudstjeneste på 

Utøya 

Vårt Land Gudstjenesten på 

Utøya  

Kronikk NKS 

omtalt/Halvor 

Moxnes 

24.09.20 Kirkeuka for fred Vårt Land Solidaritet og 

handling for Palestina 

og Israel 

Leserin

nlegg 

Eilif Tanberg 

signerte 

05.10.20 MIFF kritiserer 

Kirkeuka 

Dagen Kirkeuka for 

ufrysning 

Kronikk Eilif Tanberg og 

NKS kritisert  

15.10.20 Respons: MIFFs 

kritikk av Kikeuka 

og Forbundets 

samarbeid med 

PYEM 

Dagen Vi hater verken Israel 

eller israelere 

Debattin

nlegg 

Eilif Tanberg (og 

Aurora Marie 

Nome) skrev 

svarinnlegg 

04.12.20 Respons: 

Regjeringen og 

FrPs prioritering av 

kristne flyktninger 

Vårt Land Misforstått solidaritet Debattin

nlegg 

Eilif Tanberg 

(Solveig 

Skaugvoll Foss,  

Aurora Marie 

Nome) skrev 

innlegg 

23.12.20 Menneskers og 

studenters psykiske 

helse under corona 

Vårt Land Hvem trenger en 

telefon fra deg? 

Nyhetss

ak 

Aurora Marie 

Nome 

kommenterte i 

saken 

 

 


