
Velkommen til 

«Kvelden før» 
Tirsdag 18. oktober kl 18.00, i «The Big Apple» (Comfort Hotel Run Way, Gardermoen) 

En kveld (gratis!) for alle oss som reiser fra Nidaros bispedømme til trosopplærings- 

     konferansen på Gardermoen 

Kirken på sosiale medier 
                                    Hva skal vi gjøre? 
Mange lurer på hvordan de skal få nådd ut og inn med informasjon om kirkas 

arbeid. Hvilke sosiale medier er hensiktsmessige å bruke? Hvordan klare dette i 

en travel hverdag, på toppen av alt annet? Hva er lurt å satse på? 

Vi er heldige og har fått Brage Molteberg Midtsund til å gi oss innspill på dette. 

Han er digitalprest i Den norske kirke og kapellan i Ullensaker menighet.  

Han er også forfatter av konfirmantopplegget Delta konfirmant på IKO-forlaget. 

Du finner ham som @brageprest på TikTok/Instagram/Snapchat og på Podcasten 

Drodling på kirkegølvet. 

 

Program: 
Vi starter kvelden med suppeservering kl 18, blir litt kjent med hverandre, får høre på Brage (ca 19.15), og runder av 

ca kl 21. Etter det kan de som vil får sitte igjen, eller rett og slett gå rett til sengs for å være klar for morgendagen. 

 

Overnatting: 
Dersom du/ dere ikke allerede har bestilt overnatting da du/dere meldte dere på til trosopplæringskonferansen, kan 

dere melde om behov her, både for natta 18.-19. oktober, eller for to netter, 18.-20. oktober. Vi kan også tilby to- og 

tre-mannsrom, i tillegg til enmannsrom. Alle må betale med kort ved utsjekk. 

Pris pr natt er kr 1225, - (enkeltrom), kr 1425, - (to personer på tomannsrom) og kr 1265, - (tre personer på 

tremannsrom). Alle priser inkludert frokost. Påmelding nederst på påmeldingsskjemaet der du melder deg på til 

«Kvelden før». 

 

Påmelding: 
NB: Husk at du må melde deg på to ulike plasser, et for selve Trosopplæringskonferansen og et annet sted for 

«Kvelden før» og overnatting 

Påmeldingsfrist: 

NB 
For å få billigste pris på Trosopplæringskonferansen må du melde deg på SEINEST 16. september. 
For å få de rommene vi har reservert: Meld deg på til «Kvelden før» også SEINEST 16. september. 

 

Mer informasjon: 
Informasjon og påmeldingslink på denne sida. Kontakt rådgiver Vigdis Aanderaa Aakre, va397@kirken.no, 45854432. 

Arrangør: Nidaros bispedømmeråd 

https://trosopplaringskonferansen.no/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pCQgUYWGA0-AhhSmFzDoF7wTBJ516YtAhT09OEWusUJUQ0pTNVdVR0VXMjZUQlhRTVZRTkZaTzQ2MS4u
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/kalender/kvelden%20f%C3%B8r/
mailto:va397@kirken.no

