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"bible&bubbles" er Forbundets eget opplegg, der vi
diskuterer en bibeltekst over en øl eller en brus.

Vi starter med en innledning til teksten, og fortsetter
med åpen samtale. Gjennom samtalene prøver vi å

forstå hvordan tekstene skal tolkes, og hvilken
relevans de har for oss som studenter i dag. Det er

ikke er nødvendig med noen forkunnskaper.

Forbundshelga er årets sosiale høydepunkt i
Forbundet.  Her blir du kjent med forbundere fra hele

landet – og kanskje til og med fra andre deler av
verden. Det er hyggelig samvær, god mat, temamøter,
gudstjeneste, fest,  mulighet for tur, bål, lek og moro.

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 er sammen i sang og god stemning, med god mat

og drikke. Her kan du drikke alt fra vann til vin. 

I Forbundet feirer vi messe på ulike måter. For
eksempel messe med kroppen, Palestinamesse,

feministisk messe eller grønn messe. Det er bare
fantasien som setter grenser. Vi kan ha ulike syn på
kristendom, kirke, rett og galt, men i sentrum står

troen på den levende Jesus Kristus. Vi samles i stillhet
og sang, med rom for hele mennesket.  

Forbundets temakvelder tar for seg ulike aktuelle
temaer. Vi inviterer debattanter eller

foredragsholdere som har kunnskap og ulike
vinklinger på det aktuelle temaet. Etterpå åpner vi

opp for spørsmål og diskusjon. Det er ikke er
nødvendig med noen forkunnskaper.
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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!

Oslo 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.

--

Forbundet eier et Forbundskollektiv i
Oslo til rimelig leie. Dette ligger i 4.
etasje i Universitetsgata 20, midt i
sentrum. Her bor studenter og unge
voksne som er aktive i Forbundet. Hvis
du vil bo her, send en søknad til
nskf@forbundet.no

JANUAR

Fredag 27.01: Semesterstart og

årsmøte

FEBRUAR

Torsdag 23.02: Bible&bubbles

MARS

Torsdag 16.03: Bibel og brettspill

LANDSMØTE

Torsdag 30.03: Bible&bubbles

APRIL

Torsdag 13.04: Taizè-kveld 

MAI

Torsdag 04.05: Temakveld

13.05: EUROVISION-fest 

17. mai potluck 

Torsdag 25.05: Eksamensboost

JUNI

Torsdag 09.06: Sommeravslutning! 

PRIDE

Forbundet

Program 
våren 2023

Alle arrangementer starter som regel kl. 18 og
foregår i 3. etasje i Universitetsgata 20. 

Rett over gata fra Universitetsparken, finner
du en port mellom Texburger og Subway. Ring
på hos Norges kristelige studentforbund, gå
inn første dør til venstre og opp i 3. etasje.

Der finner du Osloforbundet!


