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bibel& 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.

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. 

Fester

bibel&

Kontakt

VÅREN 2023

Kontakt:

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. Vi har

dialog om temaer som identitet, tro og tvil.  

Forbundshelga

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.

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.



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

Alle arrangementer starter som regel kl. 19 og

foregår som oftest på fredager i møtesalen i

Singsakerbakken 13 ("S13"), like bak idrettsbygget

på Gløshaugen. Alle arrangementer er gratis og

åpne for alle. Gjerne følg med på

 Facebook for  mer informasjon om

arrangementene våre. OBS! Forbehold om

endringer. Velkommen!

 

JANUAR

20.01 Semester kick-off: Brettspill og

tro m. gratis tapasmat

ÅRSMØTE

FEBRUAR

Temakveld

MARS

LANDSMØTE

24.03 Påskekos

APRIL

Dumpster diving og middag! 

MAI

13.05 Eurovision-kveld!

17. mai frokost med

Trondheimsforbundet

JUNI

Sommeravslutning: Trøndelagstur

Forbundet

PROGRAM VÅREN 2023


