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Mulighet til å søke støtte til prosjekter innen trosopplæring, kirkelig 
kulturvirksomhet, diakoni, kirkelig undervisning og 
menighetsutvikling 2019 

Stavanger bispedømmeråd kunngjør med dette mulighet for å søke støtte til prosjekter i 
2019. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og fra 
restmidler fra trosopplæring, kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni.  
 
Prosjektene skal ha et kirkelig formål. Både sokn, andre kirkelige aktører i bispedømmet og 
kristne organisasjoner kan søke. Normalt gis det ikke støtte til søknader fra privatpersoner.  
 
Bispedømmerådet ønsker seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene 

 Tiltak som styrker kirkens trosopplæring og virksomhet blant barn og unge 

 Oppstart av ungdomsarbeid og tilbud til unge voksne 

 Rekrutteringstiltak 

 Tiltak som styrker oppslutningen om dåp 

 Utvikling av ressurser for å rekruttere, utruste og følge opp frivillige 

 Diakonale satsinger i menighetene 

 Kirkelig kulturvirksomhet 

 Utvikling av ressurser til kirkelig undervisning 

 Tiltak som bidrar til menighetsutvikling.  
 
I tildelingen vil bispedømmerådet prioritere søknader som 

 Styrker oppslutningen om kirken 

 Bidrar til nyskaping, kirkelig utvikling og tiltak for nye målgrupper 

 Er rettet mot bredden av kirkens medlemmer 

 Er knyttet til prioriterte mål og satsingsområder for Den norske kirke.  
 
Søknadene vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av 
sannsynlige resultater. Prosjektmidlene er ikke rettet mot å finansiere eksisterende eller nye 
stillinger.  
 
Midlene skal brukes i tråd med søknaden. Ved fullført prosjekt oversendes en kort rapport til 
bispedømmet som sier om prosjektet er fullført, kort beskriver resultatet av prosjektet og om 
midlene er brukt opp. Midler som ikke er benyttet skal i betales tilbake til Stavanger 
bispedømmeråd, med mindre det gjøres avtale om å benytte dem til andre relevante formål.  
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Bispedømmerådet tar sikte på utbetaling av midlene før 1. juni.  
 
Søknadsfristen er 30 april. Søknaden sendes til stavanger.bdr@kirken.no.  
 
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektets mål og innhold, hvem som er 
ansvarlig for prosjektet, et enkelt budsjett, hvor mye støtte det søkes om og konkret 
informasjon (inkludert kontonummer / organisasjonsnummer og adresse) for hvem tilskuddet 
skal utbetales til.  
 
Vi håper på mange gode søknader!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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