
Vedtatt 14.april 2010 

 § STATUTTER – NESTENPRESTEN § 

VISJON 
Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus,  

i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv. 
 

§ 1 
NestenPresten er en uavhengig tverrfakultetlig bevegelse 

Dette betyr at ingen fakulteter skal overstyre verken bevegelsens teologiske retning, økonomiske styring eller 
organisatoriske struktur.  

 

§ 2 
NestenPresten er en bevegelse preget av bønn 

Dette betyr at vi ønsker å være lydhøre for Guds ledelse i planleggingsfasen og gjennomføringen av 
arrangementer knyttet til NestenPresten. 

 

§ 3 
NestenPresten har som siktemål å arrangere en årlig konferanse av og 

for teologistudenter i tråd med visjonen 
Dette betyr at alle som studerer teologi eller kristendom på våre teologiske fakulteter og høgskoler som 

tilbyr kristendomsundervisning i bachelor- og/eller mastergrad kan delta på konferansen.  
 

§ 4 
NestenPresten er en arena for inspirasjon, motivasjon og åndelig 

utvikling, snarere enn akademiske teorier  
Dette betyr at vi ønsker å legge til rette for vekst i troen på Jesus Kristus på et kollektivt og individuelt 

plan og bevisstgjøre studenter på prestekallet. Dette betyr også at vi ønsker å bygge opp under et 
fellesskap der studenter kan dele tro, tanker og erfaringer med hverandre. 

 

§ 5 

NestenPresten ønsker å styrke relasjonene mellom teologistudenter 
uavhengig av studiested, -semester og teologisk standpunkt 

Dette betyr at vi ønsker å bygge nettverk blant teologistudentene i studietiden og på den måte skape et 
godt fundament for framtidige presters kollegial. 

      

§ 6 
NestenPresten sine aktiviteter skal i alle ledd være preget av god 
organisering og gjennomtenkt planlegging i tråd med visjonen  

Dette betyr at arrangementsstedet skal yte kyndighet og at våre bidragsytere skal være mennesker med 
integritet i kristen tro og tjeneste. 

 

§ 7 
Om styre, struktur og økonomi 

Hvert år oppnevnes et styre av teologistudenter, der 2/3 av medlemmene må ha deltatt på en tidligere 
konferanse (se §3). Begge kjønn skal være representert og det er ønskelig at studenter fra flere enn ett fakultet 
er representert i styret. Styret har arrangøransvaret for NestenPresten sine aktiviteter og fullmakt til å endre 

statuttene, dersom dette vedtas enstemmig. Om økonomien heter det at alle innkommende midler og 
eventuelle overskudd fra aktiviteter skal benyttes til utgiftsposter tilknyttet NestenPresten. 

 


