
Velkommen til Nidarossamling, tradisjonen tro, kvelden før trosopplæringskonferansen: 

Vår trosopplæring? 
Hvordan jobbe godt sammen rundt den lokale trosopplæringen? I stab, som ansatt, som frivillig. 

Når: tirsdag 16. oktober 2018 kl 18.00 Kvelden før trosopplæringskonferansen 

Hvor: Comfort Hotel Runway, Gardermoen NB: Merk stedet, nytt fra og med 2017!  

Hotellet ligger rett ved The Qube (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport), der vi skal være neste dag) 

 

 

PROGRAM FOR KVELDEN: 
18:00: Velkomst, suppe, prat og en kaffekopp 
19.15: «Vår trosopplæring?»  
Ved Astrid Sandsmark og Morten Holmquist 
I dette seminaret vil de presentere ulike 
verktøy for å forstå samarbeid. De vil også 
presentere forslag til hvordan samarbeid i 
trosopplæring kan gjøres bedre. 
Ca 21.00: Avslutningssamling  
En kaffekopp til? 
De som vil, kan sitte fram til 22.30 

 

 Astrid Sandsmark er universitetslektor i 
praktisk teologi ved MF, og har tidligere 
jobbet som ungdomsdiakoni Den norske 
kirke. 

Morten Holmqvist er 
førsteamanuensis i 
religionspedagogikk 
ved MF, og jobber 
som skoleprest ved 
Rønningen folkehøgskole. 
 

De har de siste tre årene forsket på 
hvordan staber samarbeider rundt 
trosopplæring. Se rapporten  

 

Påmelding til samling og eventuell overnatting, gjøres her 

Samlinga tirsdagskvelden er gratis og åpent for alle fra Nidaros bispedømme som skal på trosopplærings-
konferansen dagen derpå. Pga maten: Påmelding innen fredag 5. okt (NB: frist for overnatting er tidligere, 7. sept). 

Trenger du overnatting, må du melde deg på seinest 7. september. Vi har avtale med Comfort Hotel Runway om 
overnatting tirsdag-onsdag. Kr 1025,- for enkeltrom og kr 1225,- for dobbeltrom. (Dette er billigere, men samme 
overnatting som de tilbyr via påmeldingssida til trosopplæringskonferansen. Derfor, trenger du overnatting: IKKE 
meld deg på til overnatting når du melder deg på til konferansen, men meld deg på til overnatting på Nidaros-sida.) 
Dersom du ønsker flere netter på hotellet (f eks også natta 17.-18. oktober), er det mulig å melde fra om det på 
skjemaet vårt. 
NB: Betaling for overnattinga: Hver enkelt må betale selv før avreise fra hotellet. Hotellet er kontantløst, så det må 
betales med kort. Dere må selv få refundert dette utlegget fra eget fellesråd / menighetsråd. Hotellet kan sende 
faktura til et fellesråd / menighetsråd hvis beløpet er over 5000, -. 

Trosopplæringskonferansen 2018 er på The Qube onsdag 17. oktober kl 10.00-18.00 (registrering fra 

kl 09.00) Tema i år er «Hellig og alminnelig».  
Husk å melde dere på selve trosopplæringskonferansen (seinest 6. september for å få billigste pris, dvs kr 1800,-). 
Informasjon og påmelding til trosopplæringskonferansen på Lillestrøm: http://www.trosopplaringskonferansen.no/   

NB: Husk å melde dere på, via to ulike linker: 

1. for å delta på samlinga kvelden i forveien for oss fra Nidaros (dvs tirsdag 16. oktober kl 18.00) og eventuelt få 
hotellovernatting på Comfort Hotel Runway (16.-17. oktober) her 

2. for å delta på Trosopplæringskonferansen på The Qube onsdag 17. oktober her 

Arr: Nidaros bispedømmeråd. Spørsmål? Kontakt Vigdis Aanderaa Aakre 45 85 44 32, va397@kirken.no 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/jessheim/comfort-hotel-runway/om-hotellet/#om-hotellet
https://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/forskning-pa-trosopplaeringsreformen
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/pamelding-nidarossamling-2018/
http://www.trosopplaringskonferansen.no/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/pamelding-nidarossamling-2018/
http://www.trosopplaringskonferansen.no/pamelding

