HØSTEN 2022

Messer
I Forbundet leker vi oss med liturgi. Eksempelvis har vi
hatt Stille messe, Regnbuemesse, Feministisk messe,
Messe for miljøet og Messe rundt dekket bord. Det vil
bli prøvd ut flere forskjellige liturgier i løpet av
høsten. Hvis du vil være med å tenke kreativt rundt
gudstjenester kan du være med i liturgigruppa vår!

Årsmøte
I starten av hvert år arrangerer vi årsmøte, der alle
medlemmer har stemmerett og rett til å stille forslag
og stille til valg når vi bestemmer hva
Trondheimsforbundet skal gjøre, mene og bruke
penger på det kommende året, samt hvem som skal
sitte i styret.

Fester
Noen ganger trenger man en god fest, og som
studenter trenger man ofte en skikkelig pause fra
studiene. Derfor tar vi i Forbundet oss gjerne en fest.
Vi bidrar med snacks, du tar med det du selv vil
drikke, alt fra vann til vin.

OGUILLA
SOLUTIONS

bibel&bubbles
bibel&bubbles er Forbundets lavterskel forum for
bibeldiskusjon. Vi tar for oss én bibeltekst hver gang.
Det blir en kort innledning om teksten, og så blir det
samtale og diskusjon om teksten. Ingen forkunnskaper
er nødvendig. Forbundet stiller med litt snacks, du kan
ta med deg brus, øl, vin eller annet du vil drikke på.

You can count on us

Kontakt:
Kollokvie
Kollokvie er et rom hvor du er velkommen til å stikke
innom lokalene våre for å jobbe med akkurat det du
ønsker å jobbe med. Noen ganger skal det litt for å
strukturere egen arbeidsinnsats og vi ønsker å bruke
felleskapet vi har til å hjelpe hverandre i vårt faglige
arbeid.

Facebook: Trondheim kristelige studentforbund
forbundet.no
trondheimsstyret@forbundet.no
Singsakerbakken 13, 7030 Trondheim

Kontakt

AUGUST
Onsdag 31.08: Byvandring med Terje Bratberg -

PROGRAM HØSTEN 2022

City tour with Terje Bratberg

Forbundet
Leter du etter et studentmiljø med
stor takhøyde, lav terskel og
vennskap? Er du på jakt etter samtaler
om livet, fest og messe? Et sted der du
kan engasjere deg? Da må du bli med i
Forbundet!
Trondheim kristelige studentforbund er
et lokalforbund i Norges kristelige
studentforbund (Forbundet). Vi er et
kristenprogressivt fellesskap av
troende, tvilende, søkende og
engasjerte studenter og unge voksne.
Vi kjemper for fred, rettferdighet og
likestilling og har gått foran i
kvinnekampen, i kampen for skeives
rettigheter og med støtte til den
palestinske frigjøringskampen. Vi
diskuterer, fester, feirer messer,
undrer oss og lager fellesskap.
-Trondheimsforbundet holder til i
Singsakerbakken 13 ("S13", like bak
idrettsbygget på Gløshaugen). Her har
vi møtesal, kapell og rimelige hybler
for medlemmer av Forbundet. Hvis du
vil bo kjempesentralt i verdens beste
kristenprogressive fellesskap, send en
søknad til nskf@forbundet.no

SEPTEMBER
Fredag 05.09: Pizzakveld og årsmøte Pizzanight and annual meeting
Tirsdag 09.09: Bli kjent med
Trondheimsforbundet! - Get to know the SCM
Trondheim!
Fredag 16.09: Klesbyttekveld og fiksefest Clothing swap party and workshop
Fredag 30.09: Bible&bubbles
OKTOBER
Tirsdag 04.10: Temakveld m/ Human-Etisk
Forbund
Fredag 14.10-15-10: Bibel & bossmat - bible and
dumpsterdiving
Fredag - søndag 21.10-23.10: Forbundshelga!
Fredag 28.10: Stretch med massasjering Stretch and get a massage with us!
NOVEMBER
Fred - lør 04-05.11: Bibel og bossmat - bible and
dumpsterdiving
Fredag 11.11: Temakveld om helgener - theme

Alle arrangementer starter som regel kl. 19 og
foregår som oftest på fredager i møtesalen i

night about saints

Singsakerbakken 13 ("S13"), like bak idrettsbygget

Fredag 18.11: Båltur - camp fire trip

på Gløshaugen. Alle arrangementer er gratis og

Torsdag 24.11: Thanksgiving

åpne for alle. Gjerne følg med på
www.facebook.com/trondheimsforbundet for

DESEMBER
Tirsdag 06.12: Adventskos - End of term
Christmas celebration
Fredag 09.12: Dumpsterdiving
Fredag 16.12: Dumpsterdiving

arrangementer og informasjon. OBS! Forbehold om
endringer. Velkommen!

