
 

DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Stavanger bispedømmeråd 2020-
2023 
 

Møtedato: 24.11.2020 kl. 09:30 

Møtested: Digitalt møte 

Arkivsak: 19/04931 

 
Mulige forfall meldes snarest til Gunnar Rønnestad, gr575@kirken.no.  
 
 
 
   
 
 
  , 18.11.2020 
 
 
Liv Heidrun Skaar Heskestad 
Leder 

Gunnar Rønnestad 
Sekretær 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



Saksliste
 

Godkjenning av innkalling og saksliste
57/20 Saksliste Stavanger bispedømmeråd 24.11.2020 3

 

Saker til behandling
58/20 Høringssvar: Helhetlig menighetsplan 4 

59/20 Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 8 

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 47 

61/20 Stavanger 2025 - Veivalg for Den norske kirkes jubileumsarbeid 621 

62/20 Høringssvar: Vigslede stillinger 625 

63/20 Høringssvar: Overordnede problemstillinger i kirkens valgordninger 629 

64/20 Høringssvar: Valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt 638 

65/20 Høringssvar: Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 642 

66/20 Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg 662 

67/20 Høringssvar: Langtidsutleie av kirker 681 

68/20 Høringssvar: Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 693

 

Orienteringssaker
69/20 Stiftsdirektørens rapport november 2020 704



57/20 Saksliste Stavanger bispedømmeråd 24.11.2020 - 19/04931-39 Saksliste Stavanger bispedømmeråd 24.11.2020 : Saksliste Stavanger bispedømmeråd 24.11.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 
 

Møtedato: 24.11.2020 kl. 09:30 

Møtested: Digitalt møte 

Arkivsak: 19/04931 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

57/20 19/04931-37 Saksliste  24.11.2020 

Saker til behandling 

58/20 20/04052-2 Høringssvar: Helhetlig menighetsplan 
59/20 20/04797-1 Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 

60/20 
20/00421-
161 

Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 

61/20 19/01414-2 
Stavanger 2025 - Veivalg for Den norske kirkes 
jubileumsarbeid 

62/20 20/04149-2 Høringssvar: Vigslede stillinger 

63/20 20/04202-2 
Høringssvar: Overordnede problemstillinger i kirkens 
valgordninger 

64/20 20/04080-2 
Høringssvar: Valgordning for valg av prest og lek kirkelig 
tilsatt 

65/20 20/04201-2 
Høringssvar: Endringer i kirkeordningen og enkelte andre 
regler 

66/20 20/04380-2 
Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning 
av kirkebygg 

67/20 20/04205-2 Høringssvar: Langtidsutleie av kirker 

68/20 20/04204-2 
Høringssvar: Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i 
kirkelige rådsorganer 

Orienteringssaker 

69/20 17/02948-50 Stiftsdirektørens rapport november 2020 
 
 
 
Liv Heidrun Skaar Heskestad 
Leder 



58/20 Høringssvar: Helhetlig menighetsplan - 20/04052-2 Høringssvar: Helhetlig menighetsplan : Høringssvar: Helhetlig menighetsplan

 

DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Gunn Heidi Dybdahl 600 20/04052-2    

 
 

 
 
 

Høringssvar helhetlig menighetsplan 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her.  
 
Innledning 
Kirkerådet nedsatte i 2019 en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å «utvikle 
maler og digitale verktøy for å bidra til at menighetene på en enkel måte kan utarbeide 
helhetlige arbeidsplaner.» 
 
Formålet med helhetlig menighetsplan er å gi menigheter i Den norske kirke et verktøy for å 
jobbe strategisk med utvikling av menighetens arbeid. Helhetlig menighetsplan er både en 
strategisk plan som ser overordnet på menighetens kontekst, ressurser, utfordringer og mål, 
og en handlingsplan som beskriver de aktiviteter som menigheten velger å gjøre utover 
alminnelige gudstjenester og kirkelige handlinger.  
 
Med en helhetlig menighetsplan samles alle menighetens planer i en felles plan. Det 
innebærer at eksisterende planer for trosopplæring, kirkemusikk, diakoni og gudstjenesteliv 
erstattes og implementeres i menighetsplanen, sammen med andre planer menigheten 
måtte ha. På denne måten blir det enklere for ansatte, råd og utvalg å få en oversikt over 
menighetens arbeid, og se sammenhengen mellom de ulike aktivitetene.  
 
1 INFORMASJON - HVOR NYTTIG VURDERER DU DEN FORESLÅTTE AUTOMATISK 
GENERERTE INFORMASJONEN SOM HENTES FRA MENIGHETENES 
ÅRSSTATISTIKK, MEDLEMSREGISTERET OG STATISTISK SENTRALBYRÅ? 
 
Svar: 5.Svært nyttig 
 
Kommentarer: Stavanger bdr/Stavanger biskop er positive til at det nå utformes en helhetlig 
menighetsplan, med et strategisk og et aktivitetsbasert siktemål. En slik plan vil kunne skape 
en bedre sammenheng i menighetens arbeid, og sikre bedre tverrfaglighet. Videre vil planen 
bli et godt verktøy til bruk på visitaser, og på sikt også koordinere og lette menighetenes 
rapporteringsarbeid. Her blir det viktig å jobbe med eierskap til planen i alle ledd og på ulike 
nivåer. Det er viktig å gjøre planen så overkommelig som mulig, da mange av menighetene 
opplever en viss plantretthet.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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2. MENIGHETENS EGEN GENERELLE INFORMASJON 
HVORDAN VURDERER DU ANTALL FELTER (FIRE) SOM MENIGHETENE SKAL FYLLE 
INN? 
 
Svar: Et godt antall 
 
Kommentarer: Stavanger bdr/Stavanger biskop mener at de fire feltene som er forslått er 
fornuftige. Når det gjelder innholdet i punktet Utfordringer, mener vi det er noe for negativt 
formulert. Det er viktig med ærlige beskrivelser, men her tror vi det vil fungere bedre med en 
positiv tilnærming: Hva kan en gjøre for å utvikle menigheten i en positiv retning? Hvordan 
styrke kirke-skole samarbeidet? Hvordan øke gudstjenestedeltakelsen? Da vil blikket 
vendes mer framover mot muligheter, i stedet for å gå inn i utfordringer som ligger bak.  
 
 
 
3.HVA TENKER DU OM FORHOLDET MELLOM DET MENIGHETEN HAR SKREVET I 
SIN TROSOPPLÆRINGSPLAN, OG HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 
 
Svar: 3. Det er lurt å benytte seg av den informasjonen som ligger i grunnlagsarbeidet i 
trosopplæringsplanen. Her finnes det allerede mye nyttig informasjon om menigheten og 
menighetens kontekst. Samtidig er det viktig å tenke på at denne informasjonen primært er 
hentet inn med henblikk på aldersgruppen 0-18 år, og hvordan man best kan nå denne 
aldersgruppen med trosopplæring. Stavanger bdr/Stavanger biskop er positive til at denne 
informasjonen hentes inn, men at den bør suppleres med tanke på alle aldersgrupper og 
med perspektiv fra de ulike fagfeltene. Det betyr i praksis at en bør jobbe med dette stoffet 
på ny, men at en kan bruke det som er hentet fra trosopplæringsplanen som et 
utgangspunkt for videre arbeid. Samtidig er det viktig å vurdere arbeidsmengden dette blir 
for den enkelte menighet, og hva det vil koste av ressurser.  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det er viktig at biskopen godkjenner menighetens 
helhetlige plan, på samme måte som biskopen i dag godkjenner trosopplæringsplanene. 
Dette har med biskopens tilsyn å gjøre, og hvordan biskopen kan ha en oversikt over 
hvordan menighetene utvikler sitt arbeid i tråd med de planene som er lagt. Her kan en 
vurdere om prostene kan ha en mellomrolle i tilsynet, og sammen med biskopen/rådgiverne 
ha årlige utviklingssamtaler med menighetene. 
 
  
4. AKTIVITETER: HVA TENKER DU OM INFORMASJONEN SOM ETTERSPØRRES OM 
HVER AKTIVITET? 
 
Svar: Har et godt detaljnivå 
 
Kommentarer: Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det som er foreslått er et godt 
utgangspunkt.  
 
Når det gjelder punktet «Målgruppens livssituasjon» tror vi imidlertid at det kan bli for 
krevende for menigheten å svare på. Bildet vil være nokså brokete innenfor de ulike 
aldersgruppene, og det kan være utfordrende å gi et riktig bilde av situasjonen. Videre tror vi 
det blir for omfattende å skrive om frivillighet og kommunikasjon inn mot hver aktivitet. Her 
forslår vi at en heller kan legge inn en overordnet tenkning om hvordan en vil jobbe med 
kommunikasjon og frivillighet inn mot menighetens helhetlige arbeid.  
 
 
5. HVA SYNES DU OM ANTALLET FAGOMRÅDER? 
 
Svar: Vi synes det er for få alternativer 
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6. HAR DU ANDRE KOMMENTARER TIL FAGOMRÅDENE SOM MENIGHETENE KAN 
MERKE AKTIVITETER MED?  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop er i utgangspunktet positive til de fagområdene som er 
foreslått.  
 
Under punktet trosopplæring må det presiseres at fagområdet omfatter både kontinuerlige 
og tidsavgrensede breddetiltak. Videre mener vi at trosopplæringen må rettes mot alle 
aldersgrupper, altså trosopplæring for barn, unge og voksne.  
 
Vi savner fagområdet Inkluderende kirkeliv (inkludering og tilrettelegging) i planen. I 
Kirkemøtevedtaket fra 2012 pkt 1 står det: «Kirkemøtet slutter seg til den prinsipielle 
forståelsen som kommer til uttrykk i Kirkerådets uttalelse Den norske kirkes betjening av 
mennesker med utviklingshemning. Likeverd, inkludering og tilrettelegging (sak KR 
57/2009). Kirkemøtet ber om at denne uttalelsen legges til grunn for arbeidet i 
lokalmenigheten, og at dette området synliggjøres i menighetenes og bispedømmenes 
planer og rapporter.» 
 
Kommunikasjon blir stadig viktigere i Den norske kirke. Det å jobbe med hvordan vi skal nå 
ut med menighetens aktiviteter og kirkens budskap er helt avgjørende. Vi mener derfor at 
kommunikasjon også bør være et eget fagområde.  
 
 
7. VEILEDNINGSTEKSTER: 
 
HAR DU KOMMENTARER TIL VEILEDNINGSTEKSTENE SOM LIGGER I SELVE 
MALEN? 
 
HAR DU ANDRE TILBAKEMELDINGER TIL SELVE MALEN FOR HELHETLIG 
MENIGHETSPLAN? 
 
Kommentar: Stavanger bdr/Stavanger biskop mener at helhetlig menighetsplan må 
inneholde et punkt om evaluering. Det gjelder både hvordan en kontinuerlig bør evaluere de 
ulike tiltakene i planen, og hvordan selve planen som helhet kan evalueres. Videre kan det 
være fornuftig å anslå en tidsramme for perioden planen skal gjelde i, og når den må 
oppdateres. 
 
 
 
 
HAR DU KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSDOKUMENTET SOM FORKLARER 
TENKINGEN BAK OG BRUKEN AV MAL FOR HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 
 
Kommentar: Stavanger bdr/Stavanger biskop mener at bakgrunnsdokumentet i for liten grad 
skisserer hvordan planen skal settes opp og fungere i praksis. Det vises til at en kan huke av 
for hvilke fagområder den enkelte aktivitet henger sammen med, og det er positivt. Likevel 
ser vi ikke helt for oss hvordan dette er tenkt. Skal en ha faner for hvert fagområde, eller skal 
aktivitetene stå fortløpende under hverandre? Det sistnevnte alternativet vil skape en bedre 
sammenheng i aktivitetene, men det vil bli vanskelig å håndtere mengden av informasjon for 
menigheten.  
 
Når planen er klar til å presenteres for menighetene, blir det viktig å legge opp til gode 
prosesser lokalt. Her er det fint om Kirkerådet kan lage gode og motiverende webinar, og 
gjerne små filmsnutter (f.eks fra noen biskoper/proster og kirkeverger/daglige leder) om 
hvorfor dette arbeidet er viktig. 
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Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd svarer på høringen om helhetlig menighetsplan i tråd med 
saksframlegget og de endringene som kom fram i møtet. 
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Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 
 
 
 
Vedlegg:  
Kirkemøtets visjonsdokument 2019-2021 
Strategi for Stavanger bispedømme 2019-2021 
20191127 Årsplan 2020 
 
 

Saksorientering 
Bispedømmerådet skal ha merksemda si vendt på alt som kan gjerast for å vekka og næra 
det kristne livet i kyrkjelydane. I tillegg skal bispedømmerådet fylgja opp dei oppgåvene dei 
får av Kyrkjemøtet og Kyrkjerådet (Kyrkjelova, § 23).  
 
Bispedømmerådet si verksemd fylgjer derfor ulike styringsdokument. Ho fylgjer lovpålagte 
oppgåver, oppgåver i tildelingsbrev, nasjonalkyrkjelege planar og strategiske 
styringsdokument frå Kyrkjerådet og Kyrkjemøtet. I tillegg til desse faste rammene har 
bispedømmerådet sin eigen strategi og eit generelt mandat til å styrka det kristne livet i 
kyrkjelydane.  
 
Bispedømmerådet si rolle er å peika ut viktige fokusområde og strategiske satsingar. Dette 
ligg til grunn for administrasjonen sitt arbeid med årsplan for kvart år. Som før tek arbeidet 
med årsplan i administrasjonen utgangspunkt i nasjonale føringar, bispedømmerådet sin 
strategi, aktuelle behov i kyrkjelydane og satsingsområde bispedømmerådet peikar på i sine 
drøftingar.  
 
Det fylgjer fleire konkrete fokusområde av både styringsdokument og kontekst.  
Kyrkjemøtet sin visjon legg opp til satsing på gudstenesteliv, dåp og trusopplæring, kyrkjeleg 
kulturliv og samfunnsengasjement, rekruttering og frivillig teneste, trygge rom og 
organisasjons- og demokratiutvikling. Desse områda blir konkretisert i ulike mål og 
indikatorar som bispedømmet rapporterer på. Desse ligg til grunn for strukturen i årsplanen.  
 
Med utgangspunkt i Kyrkjemøtet sine vedtak har Kyrkjerådet for neste år gjort vedtak om at 
dåp og digital kyrkje skal vera hovudsatsingar. Rekruttering, diakoni, frivilligheit, kyrkja i det 
fleirkulturelle samfunnet og kyrkjeleg gravferd skal vera fokusområde.  
 
Bispedømmet sin strategi peikar både på verdiar og nokre konkrete tiltaksområde. Han 
peiker på kjerneverksemd, som forkynning, gudstenesteliv, diakoni, trusopplæring og misjon. 
Bibelbruk, klima, møteplassar for ungdom, opne kyrkjer, kommunikasjon og personalarbeid 
står som konkrete satsingsområde.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

66/20 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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Sist årsrapport peika på stabile tal i oppslutninga om gudstenester, konfirmasjon og 
trusopplæringstiltak. Dåpstala gjekk forsiktig opp, men har gått merkbart ned igjen i korona-
året 2020. Kyrkjeleg gravferd står framleis sterkt i Stavanger bispedømme, men andre 
stader ser me at oppslutninga blir utfordra av konkurrerande tilbod frå gravferdsbyrå. I 2019 
var det markert nedgang i delen par som valde kyrkjeleg vigsel, truleg mest fordi kommunal 
vigsel har vist seg å vera populært. Me såg også utfordringar i tilbod og oppslutning blant 
ungdom og unge vaksne. Rekruttering til teneste som kateket, kyrkjemusikar eller prest er 
framleis ei stor utfordring.  
 
Årsrapporten peika også på behovet for å bruka meir ressursar på ungdom og 
rekrutteringsarbeid. I 2020 har det blitt sett i gang fleire tiltak og prosessar for å ta tak i dette, 
men dette er store satsingar som vil gå over fleire år.  
 
Sjølv om pandemien i 2020 har vore skadeleg på mange område, har han ført til ei eksplosiv 
utvikling av kyrkjeleg nærvære på nett. Utfordringa nå er å ta vare på, vidareutvikla og 
systematisera mykje av det tilbodet som spontant vaks fram då landet gjekk frå fysiske møte 
til skjerm.  
 
Vurderinga av framtidsutsikter i årsrapporten peikar på betydninga av å sikra oppslutning om 
kyrkjelege handlingar. Dette er heilt sentralt i folkekyrkja. I vår tid er dette ikkje sjølvsagt. 
Kommunikasjonsarbeid blir stadig viktigare. Her er det både viktig å styrka arbeidet i lokale 
kyrkjelydar og ha regionale og nasjonale ledd som gjer kyrkja synleg på dei store arenaane i 
samfunnet. Ungdom er ei viktig målgruppe, der me ikkje har kome langt nok. Diakonien har 
framleis stort potensial for vekst. Kyrkjeleg samfunnsengasjement er strategisk og viktig i 
seg sjølv.  
 
Det er snakk om ei felleskyrkjeleg satsing på frivillig medarbeidarskap i 2022, og då må ein 
starta med dette i 2021. Bispedømmeråd og biskop må også delta aktivt i prosessen rundt 
kyrkjeleg organisering, med dei måla for prosessen som er sette på nasjonalt nivå.  
 
Spennvidda i det kyrkjelege arbeidet er stor, både regionalt og lokalt. Ei av utfordringane i 
arbeidet er å prioritera og finna fokus. Me har ressursar til å rekka over mykje, men også 
etablerte tradisjonar og ei mengd faste oppgåver. Det er ei utfordring å styra ressursane inn 
mot dei største og viktigaste behova her og nå. Breidda av verksemda og høgt aktivitetsnivå 
allereie kan føra til at viktige utfordringar ikkje får nok fokus.  
 
Samtidig skal kyrkja vera brei og ha fokus på hovudoppdraget. Å forkynna evangeliet og 
kalla til kristen tru og liv er like viktig som det alltid har vore.  
 
I behandlinga av årsplan for 2019 og 2020 gav bispedømmerådet uttrykk for at detaljane i 
årsplanlegginga ikkje treng leggast fram for bispedømmerådet som sak til behandling. 
Detaljert årsplan kjem til rådet til orientering i desember, bygd på den samla prosessen fram 
til då. I samtalen kan rådet derfor fokusera på kva som bør prioriterast høgt i tida framover.  
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet bed administrasjonen arbeida vidare med årsplan for 2021, og legga 
ferdig årsplan fram for rådet til orientering i møtet i desember, med grunnlag i 
saksframlegget og det som kom fram i samtalen i møtet.  
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Om årsplanen 
 

I årsplanen beskriv Stavanger biskop og bispedømmeråd korleis ein vil nå 

viktige mål for kyrkja si verksemd i 2020.  

Desse måla kjem frå to hovudkjelder.  

Kyrkjerådet fastset mål og nøkkelindikatorar for kyrkja. Desse måla følgjer 

Kyrkjemøtet sitt visjonsdokument, om meir himmel på jord.  

Kyrkjemøtet vedtok eit oppdatert visjonsdokument i 2018, og Kyrkjerådet har 

vedteke oppdaterte mål og resultatindikatorar i tråd med dette. Den 

reviderte årsplanen for 2020 følgjer desse.  

Årsplanen inneheld også nokre eigne, regionale satsingar ut frå 

bispedømmerådet sin tradisjon og strategi.  

Ei utfordring i planarbeidet er at fleire mål og indikatorar krev tiltak det er 

den lokale kyrkja som har mynde over. I møte med slike mål kan biskop og 

bispedømmeråd motivera tilsette, tillitsvalde og frivillige, halda kurs, driva 

fagutvikling og nytta ressursane i prestetenesta. Samtidig fastset sokna eigne 

mål, strategiar og tiltak lokalt.  

Til grunn for arbeidet ligg statlege og kyrkjelege rammer for mål- og 

risikostyring, tilpassa det som er hensiktsmessig for bispedømmet.  

Avsnitta følgjer denne disposisjonen:  

STRATEGISKE MÅL OG INDIKATORAR  

Nasjonale og regionale mål og indikatorar for arbeidet, henta frå Kyrkjemøtet 

sin visjon, mål- og resultatindikatorar og bispedømmet sin strategi.  

 
 SITUASJONSANALYSE  

Punktvis oppsummering av kor me står i forhold til måla og kva som 
er viktig for å komma vidare.  
 

 TILTAK  
Konkrete tiltak som er planlagt i 2020 
 

 RISIKOVURDERING 
Korleis er risikobiletet på området?  
I kva grad vil tiltaka kunne påverka situasjonen?  
 

 KONSEKVENS AV RISIKOVURDERING 
Kva tyder risikovurderinga for framtidig arbeid? 
 

Bispedømmerådet  har også anna verksemd, som følgjer av andre plikter og 

behov enn dei spesifikke satsingsområda. Desse kan også vera lovpålagte, 

viktige og strategiske, men har anna forankring enn årsplanen og blir derfor 

ikkje ein del av denne. Årsplanen fokuserer på korleis biskop og 

bispedømmeråd vil arbeida for å nå mål fastsett nasjonalt eller regionalt, 

gjennom rammeverket for årsplanlegging, årsrapportering og risikostyring.  

Risikovurderinga brukar me slik:  

 Svært alvorleg risiko: Kyrkja vil bli alvorleg svekka utan endring 

 Alvorleg: Målet vil i stor grad ikkje bli nådd utan endring 

 Middels: Målet vil bare delvis bli nådd utan endring 

 Låg: Resultata vil i nokon grad bli svekka utan tiltak 

 Svært låg: Situasjonen vil truleg vera stabil og akseptabel, 
uavhengig av tiltak.   
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KYRKJEMØTET SIN VISJON 

Meir himmel på jorda 
Kyrkja vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus 

ved å vere 

 vedkjennande: Vi vedkjenner trua på og tilber den treeinige 

Gud saman med den verdsvide kyrkja. 

 open: Vi er eit fellesskap prega av likeverd, deltaking og 

respekt for mangfald. 

 tenande: Vi viser miskunn, fremjar rettferd og vernar om 

skaparverket. 

 misjonerande: Vi vitnar om Jesus Kristus lokalt og globalt. 

 

I perioden 2019–2021 skal vi arbeide for at:  

1 - Gudstenestelivet blomstrar.  

2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring.  

3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv. 

4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet. 

5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid.  

6 - Kyrkja skaper trygge rom. 

7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande 

organisasjon. 

 

1 - Gudstenestelivet blomstrar: 

 Gudstenesta gir eit møte med det heilage, med Gud. 

 Gudstenesta er eit ope, deltakande og inkluderande fellesskap. 

 Gudstenesta knyter oss til den verdsvide kyrkja. 

 Kyrkja har vigslar der vi feirar kjærleiken, og ber om Guds signing over 

ekteskapet. 

 Kyrkja lar etterlatne møte omsorg og få oppleve ei verdig gravferd. 

 Kyrkja varetar og fornyar kyrkjemusikken. 

 2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring: 

 Medlemmer i Den norske kyrkja ber barna sine til dåpen. 

 Alle døypte og tilhøyrande i alderen 0−18 år blir inviterte til trusopplæring 

som gjer at dei kjenner seg heime i kyrkja, og som gir kunnskap om kristen 

tru. 

 Fleire barn og unge deltar i barne- og ungdomsarbeid i kyrkjelyden og i dei 

frivillige organisasjonane som er knytte til kyrkja. 

 Konfirmasjonstida gir fellesskap og næring til tru og liv. 

 Kyrkja legg til rette for menneske med funksjonsnedsetting. 

 Aldersgruppa 18−30 år erfarer at kyrkja er relevant, livsnær og tilgjengeleg. 

 Kyrkja har trusopplæring for vaksne. 

 Kyrkja deler evangeliet gjennom ord, nærvær og handling, lokalt og globalt. 

 Samisk kyrkjeliv er livskraftig og likeverdig og i stadig fornying og utvikling. 

Samisk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa. 

 Kvensk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa. 

 Teiknspråket og døve sin kultur blir varetatt i gudstenestelivet og 

trusopplæringa. 
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 3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv: 

 Kyrkja skaper rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, særleg for unge. 

 Kyrkja arbeider målretta med rekruttering innan kyrkjemusikk. 

 Kyrkja er ein relevant samarbeidspartner for kulturlivet elles. 

 Kyrkja som kulturarena er ein berebjelke i folkekyrkja sin plass i samfunnet. 

 Kyrkja er ein aktiv forvaltar av salmeskatten. 

4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet: 

 Kyrkja fremjar menneskeverd, fred, menneskerettar og vern om 

skaparverket. 

 I samarbeid mellom kyrkjelydar og diakonale institusjonar fremjar kyrkja 

omsorg, rettferd og respekt. 

 Kyrkja stimulerer menneske til aktivt samfunnsengasjement. 

 Kyrkja samarbeider med styresmakter, livssynssamfunn og ulike 

organisasjonar i sitt samfunnsoppdrag. 

 Kyrkja er aktiv og synleg i media. 

 Kyrkja styrkjer samarbeidet med skolar og barnehagar. 

 Kyrkja oppsøkjer og tilbyr fellesskap til dei som er nye i Noreg. 

 Kyrkja fremjar religionsdialog lokalt, regionalt og nasjonalt. 

5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid: 

 Kyrkja inspirerer til deltaking i frivillig teneste. 

 Kyrkja sikrar gode arbeidsforhold for sine frivillige og tilsette. 

 Kyrkja styrkjer rekruttering til kyrkjeleg utdanning. 

 Kyrkja medverkar til at fleire søkjer kyrkjelege stillingar. 

6 - Kyrkja skaper trygge rom: 

 Alle menneske har ukrenkeleg verdi. 

 Kyrkja deltek i arbeid mot undertrykking og alle former for vald og overgrep. 

 Kyrkja fremjar språk for, og samtale om, grenser, makt og seksualitet. 

 Kyrkja deltek i #metoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og tilsvarande. 

7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon: 

 Kyrkja har demokratiske ordningar som sikrar at ho blir styrt i samsvar med 

grunnlaget sitt og ønska til kyrkjemedlemmene. 

 Kyrkja styrkjer ungdomsdemokratiet, særleg lokalt og regionalt. 

 Kyrkja arbeider fram ei kyrkjeordning som varetar både lokal tilknyting og 

heilskapleg styring. 
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MÅL- OG RESULTATINDIKATORAR 
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BISPEDØMMET SIN STRATEGI 
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RESULTAT I 2018 

I «Vurdering av framtidsutsikter» i årsrapport for 2018 peika me særleg på desse utfordringane:  

Kyrkjeleg verksemd:  

 ungdom og ungdomsdiakoni 
 å skapa nyrekruttering til gudstenestefellesskap 
 å gjera kvardagskyrkja synleg 
 fellesskapsarenaar og frivilligheit for eldre 
 å vera kyrkje for nye i Noreg.  
 dåp 

 

Samfunnsengasjement 

 å styrka kyrkjeleg kommunikasjon 
 ha kyrkjelydar som er synlege i lokalsamfunnet 
 godt samarbeid med kommunane og arbeid for eit livsynssope samfunn.  

 
Organisasjonsutvikling 

 satsing på kyrkjeleg eigenfinansiering 
 rekruttering 
 styrka heilskapleg og felles satsing på felles utfordringar i kyrkja.  

 

Me kommenterte også:  

Nokre målgrupper viser mindre spontan interesse for kyrkjelege tilbod. Det kan sjå ut som kyrkjelydane lettare rettar arbeidet inn mot familiar enn einslege vaksne, 

lettare mot barn enn eldre ungdom, lettare inn mot menneske med norsk kulturbakgrunn enn nye i Norge, lettare inn mot folk med gjennomsnittleg inntekt enn dei 

som ligg høgt og lågt, lettare inn mot dei som trivst med ord enn dei som heller vil ha ei verktøykasse.    

Me treng derfor å utvida kva språk og arbeidsformer me har i kyrkja.  
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OVERORDNA RISIKOVURDERING 

Det er nytt i denne årsplanen at me vurderer risiko samla for kvart mål og 

ikkje for kvart einskild tiltak. Dette gjev eit samla bilete av risikosituasjonen. 

Me har også presisert korleis me tolkar dei ulike nivåa av risiko. 

Dette kan hjelpa oss å prioritera. Når me ser på dei ulike områda i årsplanen, 

så har desse svært høg risiko:  

 Dåp 

 Trusopplæring for vaksne 

 Rekruttering 
 

Dette vil seia at om ein når desse målet eller ikkje vil ha stor innverknad på 

korleis situasjonen for kyrkja vil vera framover. Trusopplæring for vaksne og 

vaksne si tilknyting til kyrkja slår inn på mange andre område.  

Desse områda har høg risiko, noko som vil seia at med mindre ein set inn 

tiltak vil ein truleg ikkje nå viktige mål.  

 Gudsteneste 

 Konfirmasjon, trusopplæring og ungdom 

 Gravferd 

 Nye i Noreg 

 Kyrkje i sosiale medium 
 

 

Her er risikovurderinga middels, det vil seia at me vurderer situasjonen som 

relativt stabil, men likevel slik at tiltak er nødvendig.  

 Vigsel 

 Diakoniplanar og diakonal betjening 

 Frivillig medarbeidarskap 

 Inkluderande kyrkjeliv, samisk kyrkjeliv, religionsdialog og pilegrim 

 Kyrkje-skule-samarbeid 

 Kyrkjeleg kulturverksemd, opne kyrkjer og kyrkje i det offentlege 

 Personalarbeidet og administrativ ressursbruk 
 

Ein kan merka seg at det ikkje alltid er samsvar mellom kyrkjelege tradisjonar 

og kor risikoen er størst her og nå. Ein av årsakene til høg risiko kan nettopp 

vera at tradisjonen ikkje tilseier klar satsing på eit område, slik at det tek tid 

for organisasjonen å snu seg rundt. Der risikoen er høgast er det sett i gang 

prosessar, men ein har enno ikkje fått resultat som tilseier at 

risikosituasjonen er betra.  
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1.  GUDSTENESTELIV 

GUDSTENESTEDELTAKING 
NASJONALT MÅL  VEKST I TALET PÅ GUDSTENESTEDELTAKARAR 

INDIKATOR GUDSTENESTEDELTAKING OG GUDSTENESTEFREKVENS 

BISPEDØMMETS STRATEGI Invitera til gudstenester som opnar for erfaring av Guds nærvær og bruka eit mangfald av uttrykk 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Gudstenestene har svekka oppslutning, særleg blant unge.  

 Det finst sprikande ønske for korleis gudstenester skal vera 

 Det er vanskeleg å rekruttera nye, faste gudstenestedeltakarar 

 God kvalitet på gudstenester 

 Invitasjonar til nye, inn i inkluderande gudstenestefellesskap 

 Tilbod til barn i samband med gudstenesta  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Kurs om gudstenester for små og store 
Kreativ og målgruppeorientert formidling i 
gudstenesta.  

2019 Februar 2020 

2 Innføring av revidert ordning for hovudgudstenesta Gode rammer for lokal gudstenestefeiring 2019 
Desember 

2020 

3 Ta opp gudstenester retta mot ungdom og konfirmantar i prostemøte Betre oppslutning blant unge 2020  

4 Nye prestestillingar retta mot ungdom Fleire ungdomsmiljø og tydelegare ungdomsfokus 2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Me vil ikkje setja sannsynlegheita for å ikkje nå målet ned til middels før me ser 
teikn på vekst og måloppnåing. Me trur desse tiltaka er ein god måte å jobba med 
dette på i 2020.  Høg Høg Høg Høg 
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2.  KYRKJELEGE HANDLINGAR 

DÅP 
NASJONALT MÅL  Å HALDA OPPE OPPSLUTNINGA OM DÅP 

INDIKATOR TALET PÅ DØYPTE 

BISPEDØMMETS STRATEGI Invitera til gudsteneste, dåp og heilage handlingar som opnar for erfaringar av Guds nærvær. 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Mange tenkjer at dei ikkje vil gjera val av tru på vegne av barna, 
særleg i familiar med foreldre med ulik tru.  

 Ikkje alle kyrkjelydar prioriterer dåpsarbeid høgt nok 

 Større grupper har svekka tilknyting til kyrkja 

 møte folk på ei reflektert og inkluderande måte i dei møtepunkta me har 

 Kommunikasjonsarbeid som gjer at folk blir motiverte til å døypa 

 Kyrkjelydane kjenner eiga dåpsoppslutning og er motiverte for dåpsarbeid  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Kommunikasjonsarbeid med fokus på dåp Fleire vel dåp 2020  

2 Dåpskort – eit nytt verktøy for dåpssamtalen Høgare kvalitet på dåpssamtalen. 2019 2020 

3 Fokus på dåp i utviklingssamtalar i trusopplæringa Eit strategisk møtepunkt med alle sokn. 2020  

4 Fokus på dåp i møtepunkt med kyrkjelydane 
Dåp skal så ofte som mogleg vere tema på samlingar 
i regi av BDR. 

2020  

5 
«Håpsfestival – eit håp som varer.» Konferanse med fokus på dåp i 
august 2020. 

Inspirasjon og mobilisering til sterkare fokus og 
betre kvalitet på arbeidet i kyrkjelydane kring dåp. 

2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Risikovurderinga viser at dette er eit område som er svært viktig og må 
prioriterast høgt.  Svært høg Svært høg Høg Svært høg 
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KONFIRMASJON 
NASJONALT MÅL  Å HALDA OPPSLUTNINGA OM KONFIRMASJON OPPE 

INDIKATOR KONFIRMERTE AV DØYPTE 15-ÅRINGAR 

BISPEDØMMETS STRATEGI La unge voksa i tru, få ressursar til livsmeistring og utfordrast til engasjement 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

Oppslutninga om konfirmasjon er ikkje sjølvsagt. Me ser tendensar til at 
fleire av medlemmene vel bort konfirmasjon i kyrkja. 

 konfirmantopplegg med god kvalitet i alle ledd.  

 god og aktuell informasjon om konfirmasjon til 14-åringane. 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Konfirmanthefte til alle døypte 14-åringar i bispedømmet i samarbeid 
med Kyrkjerådet 

Nå ut til alle 14-åringar med tilbod og informasjon 
om kyrkjeleg konfirmasjon 

2020 2020 

2 
Gjera rapporten frå arbeidet med konfirmantplanane kjend i ulike 
samanhengar, til dømes MUV, bispedømmerådet, på rådgjevarsamling 
og i Kyrkjerådet. 

Me trur at arbeidet med konfirmantplanane har gitt 
oss verdifull kunnskap om korleis kyrkjelydane 
arbeider med konfirmasjon. Dette trur me andre og 
kan ha glede av å kjenne til.  

2020 2020 

3 Kurs om å skapa gode rammer i undervisninga Økt tryggleik og betre kvalitet 2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Her er bispedømmet sitt arbeid ein del av eit større bilete, men viss me arbeider 
godt med dette vil me bidra til så god oppslutning som mogleg.  Høg Høg Høg Middels 
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VIGSEL 
NASJONALT MÅL  FLEIRE VEL KYRKJELEG VIGSEL 

INDIKATOR TALET PÅ VIGSLAR 

BISPEDØMMETS STRATEGI Heilage handlingar som opnar for erfaring av Guds nærvære.  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Mange vel noko anna enn kyrkjeleg vigsel 

 God kvalitet på vigslar 

 God tilrettelegging for ønska frå brudepar 

 God kyrkjeleg kommunikasjon om verdien av kjærleik og gode parforhold 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Ta opp og drøfte utfordringar i møte med individuelle ønske frå 
brurepar 

God organisering og gode løysingar for både kyrkja 
og brurepara.  

2020  

2 Kommunikasjonsarbeid Gjera vigsel i kyrkja kjent så fleire vil koma.  2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Det trengst tiltak for å auka oppslutninga om kyrkjeleg vigsel. Kyrkja anerkjenner 
også andre former for vigsel, men ønsker at fleire brukar kyrkja.  Høg Middels Middels Middels 
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GRAVFERD 
NASJONALT MÅL  Å HALDA OPPE OPPSLUTNINGA OM KYRKJELEG GRAVFERD 

INDIKATOR TALET PÅ GRAVFERDER I KYRKJA 

BISPEDØMMETS STRATEGI Heilage handlingar som opnar for erfaring av Guds nærvære. Vera til stades for menneske i krevjande livssituasjonar.  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Svak tilknyting til kyrkja hjå deler av befolkninga  

 Potensiell konkurranse frå gravferdsbyrå 

 Kvalitet på kyrkjelege gravferder 

 Tilrettelegging for ønske frå pårørande 

 Godt samarbeid med gravferdsbyrå 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Ta opp utfordringar i møte med ønske frå pårørande i møte med 
prestar og kyrkjemusikarar 

Gode rammer for gjennomføring og tilrettelegging 2020  

2 Møte med gravferdsbyrå Godt samarbeid med gravferdsbyrå 2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
Me har ikkje sett dramatiske endringar i oppslutninga om gravferd i bispedømmet, 

men veit at dette er ein tydeleg risiko. Ønske om alternativ musikk er ein faktor 
som påverkar dette. Medlemsundersøkinga viser at gruppa som ikkje synest det er 

viktig med kyrkjeleg gravferd er større enn kyrkja sin del av gravferdene i dag.  
Høg Høg Middels Høg 
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3. UTVIKLING I KYRKJELYDANE 
3.1. DIAKONI 

DIAKONI I KYRKJELYDANE OG SAMFUNNET 
NASJONALT MÅL  FLEIRE KYRKJELYDAR UTVIKLAR PLAN FOR DIAKONI 

INDIKATOR TALET PÅ KYRKJELYDAR MED GODKJENT PLAN 

BISPEDØMMETS STRATEGI Vera til stades i krevjande livssituasjonar, skapa endring i møte med klimatrusselen, fokus på livsmestring 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Ny plan for diakoni skal opp på Kyrkjemøtet i 2020   Innføring i diakoniplan i kyrkjelydane 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART 
AVSLUTN-

ING 

1 Innføring i planen for diakonar/diakoniarbeidarar  Fagleg oppdatering for diakonar og diakoniarbeidarar Haust 2020 2020 

2 
Prostivis innføring i revidert plan for sokneråd, frivillige og 
diakoniutval  

Satsing på dei nye, diakonale utfordringane frå planen Haust 2020 2021 

3 Innføring i planen for prostar og kyrkjeverjer Fokus på nye, diakonale utfordringar 
Vår / haust 

2020 
2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Det er svært viktig at kyrkjelydane har eit godt diakonalt arbeid. Mange har alt 
planar for diakoni, men nå får dei impulsar til nye fokus og oppdateringar.  

 Middels Middels Låg Middels 
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FRIVILLIG MEDARBEIDARSKAP 
NASJONALT MÅL  FLEIRE BLIR ENGASJERTE I FRIVILLIG TENESTE I KYRKJA 

INDIKATOR TALET PÅ FRIVILLIGE 

BISPEDØMMETS STRATEGI Inspirera til frivillig medarbeidarskap og fremma god samarbeidskultur.  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Manglande motivasjon for frivillig teneste i kyrkjelydane 

 Frivillige sit med ubrukte ressursar 

 Utfordringar med organisering verkar demotiverande 

 Skapa motivasjon til frivillig teneste 

 Gje medarbeidarar meiningsfulle og viktige oppgåver, gjerne i fellesskap 

 God organisering og klare ansvarslinjer for rekruttering og oppfølging av 
frivillige 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Fokus på medarbeidarskap i trusopplæringsreforma, m.a. gjennom 
utviklingssamtalar/minikurs i planutvikling . 

Fleire frivillige 2020  

2 
Tematisera frivillig teneste i visitasar og på andre faste møtepunkt i 
bispedømmet.  

Fleire frivillige 2020  

3 Gjera forsking på kyrkjeleg frivilligheit kjent for leiarar Betre kvalitet på tilrettelegging for frivillig arbeid.  2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Det viktigaste arbeidet med dette skjer i kyrkjelydane. Me hadde ein større 
konferanse om frivillig teneste for nokre år sidan, slik at me nå fokuserer på meir 
generelle støttetiltak.  Middels Høg Middels Høg 
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DIAKONAL BETJENING 
NASJONALT MÅL  FLEIRE KYRKJELYDAR MED DIAKONAL BETJENING 

INDIKATOR PROSENTDEL KYRKJELYDAR MED DIAKONAL BETJENING 

BISPEDØMMETS STRATEGI  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Mange kyrkjelydar har ikkje diakonstillingar 

 Diakonale prosjekt manglar nokon som kan ta ansvar 

 Tildeling til diakoni frå Kyrkjerådet 

 Tildeling til diakoni frå kommunane 

 Innsamla ressursar til diakoni 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Utfordra diakoniarbeidarar til å gå inn i eit utdanningsløp for å bli vigsla 
til diakon 

Fleire kyrkjelydar får diakonal betjening 2020  

2 Gjera behovet for fleire diakonar synleg Fleire diakonstillingar  2020  

3 Støtta opp om arbeid med å tilby diakonutdanning i Stavanger 
Kortare veg til å bli diakon for folk frå denne 
regionen  

2020  

4 Fokus på samarbeid med kommunar på visitasar Fleire diakonstillingar   

5 Følgja opp nye ressursar til diakonistillingar Vidareutvikling av diakonien 2019  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Det finst vilje til å satsa meir på diakoni og mange potensielle prosjekt. Det gjer at 
risikovurderinga blir middels. Alvorsgrada er høg, sidan dette er viktig  

og behova store.   Middels Høg Middels Høg 
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NYE I NOREG 
NASJONALT MÅL  FLEIRE KYRKJELYDAR TILBYR FELLESSKAP TIL NYE I NOREG 

INDIKATOR TALET PÅ KYRKJELYDAR MED TILBOD OM INTEGRERINGSARBEID 

BISPEDØMMETS STRATEGI Vera til stades for menneske i krevjande livssituasjonar og dei som opplever utanforskap. Skapa globalt fellesskap.  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Det er for svak kontakt mellom Den norske kyrkja og nye i Noreg 

 Mange nye høyrer til andre kyrkjesamfunn eller andre trussamfunn.  

 God kontakt med flyktningetenesta i kommunen  

 frivillige som vil engasjera seg 

 Kjennskap til moglege, gode arbeidsformer 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Fagdag med fokus på nye i Norge Fleire tiltak og god kvalitet 2020  

2 Samarbeid med KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid Betre kontakt med nye i Noreg 2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Dette er ei stor utfordring, der me håpar på positiv utvikling over tid.    
Høg Høg Middels Høg 
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3.2. KYRKJE FOR BARN OG UNGE 

TRUSOPPLÆRINGSTILBOD 
NASJONALT MÅL  Å AUKA OMFANGET AV TRUSOPPLÆRINGSTILBOD 

INDIKATOR GJENNOMSNITTLEG TIMETILBOD I KYRKJELYDANE 

BISPEDØMMETS STRATEGI La barn og unge veksa i tru, få ressursar til livsmeistring og bli utfordra til engasjement. 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Barn og unge får ikkje tilstrekkelege tilbod om trusopplæring. 
Kyrkjelydane har ikkje nok kompetanse, erfaring og ressursar til å 
etablera tiltak som svarar til det anbefalte omfanget. 

 Låg oppslutning på tiltak kan føra til at ein ikkje har mot til å setta i 
gang nye tiltak. 

 Lokalt eigarskap og stadeigen utforming av trusopplæringsarbeidet.  

 God kompetanse og ressurstilgang i trusopplæringa lokalt. 

 Nasjonale breiddetiltak som gjer det enkelt å starta tiltak og skapar felles 
marknadsføring som når breiare ut.  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Motivera til tverrfagleg eigarskap i  trusopplæringa.  
Meir trivsel, god ressursbruk og større effekt og 
kvalitet 

2020 2020 

2 
Kurs i planutvikling i Ryfylke og Karmøy. Vurdera planar i Dalane, Jæren 
og Domprostiet.  

Kontinuerleg utvikling av tilbodet 2020 2020 

3 Kurs i bibelverssongar ved Hilde Svela 
Når du syng, sit læringa fast i kroppen og vil kunne 
vere med den einskilde heile livet.  

2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Sjølv om trusopplæringa har etablert seg som eit breitt, velfungerande og viktig 
arbeidsfelt, er det framleis mykje igjen før me har tilbod som når alle døypte.  Høg Høg Middels Høg 
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OPPSLUTNING OM TRUSOPPLÆRING 
NASJONALT MÅL  STABIL OPPSLUTNING OM TRUSOPPLÆRINGSTILTAK 

INDIKATOR DELTAKARDEL I UTVALDE, LANDSOMFATTANDE TILTAK 

BISPEDØMMETS STRATEGI La born og unge vokse i tru, få ressursar til livsmeistring, og utfordrast til engasjement 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Konkurranse om barn og unge si tid 

 Manglande interesse for trusopplæring hjå nokre grupper 

 Meiningsfulle tilbod der deltakarane kjenner seg velkomne 

 God kvalitet på tilboda 

 God kommunikasjon 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Utviklingssamtalar med alle kyrkjelydane, med fokus på  oppslutninga 
og trusopplæring som kyrkjelydsutvikling. 

Kyrkjelydane blir medvitne om oppslutninga om 
tiltaka og reflekterer rundt dette. 

2020 2020 

2 
Minikurs i planutvikling/revisjon og plangjennomgang. Fokus på 
bibelforteljingar, kristne praksisar og kopling til livet.  

Skapa utvikling og fornying 2020 2020 

3 
Prosjekt om innovasjon i breiddetiltaka. Sikre betre kvalitet i det 
einskilde tiltaket og samanheng mellom tiltaka.  

Betre læring og samanheng i undervisninga gir betre 
utbytte for deltakarane. 

2020 2021 

4 Fokus på kommunikasjon i utviklingssamtalar og på samlingar Betre kommunikasjon og større oppslutning.  2020 2020 

5 
Arrangera medarbeidardag for kontaktpersonar med fokus på kvalitet i 
trusopplæringstiltaka. 

Bidra til større samanheng i formidlinga av den 
kristne trua i tiltaka. 

2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Oppslutning om trusopplæring er svært viktig for kyrkja. Dei siste åra har 
oppslutninga gått forsiktig ned.   Høg Svært høg Middels Svært høg 
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UNGDOM OG UNGE VAKSNE 
NASJONALT MÅL  STYRKA TILBOD TIL UNGE I KYRKJELYDANE 

INDIKATOR TALET PÅ DELTAKARAR PÅ TILBOD FOR 13-17 ÅR OG 18-30 ÅR 

BISPEDØMMETS STRATEGI  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Ikkje alle kyrkjelydar eller område har tilbod til ungdom 

 Ikkje alle har gode lenker til organisasjonane sitt arbeid 

 For få deltakarar på tilbod.  

 Me har låg oppslutning blant unge vaksne 

 At kyrkjelydane set av ressursar til ungdomsarbeid 

 At kyrkjelydane finn tiltak som appellerer til ungdom 

 Samarbeid mellom kyrkjelydar og organisasjonar 

 Frivillige leiarar 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Ungdomsting og ungdomsråd Motivasjon, rekruttering og gode råd til kyrkjelydane Årleg Årleg 

2 Fagdag ungdom Auka kvalitet på ungdomsarbeid 2020 2020 

3 Nettverk for ungdomsleiarar Etablera fellesskap for å dela idear og gje motivasjon 2020  

4 Drøfta ressursbruk i leiarforum i bispedømmet Styrka ungdomsarbeid 2020  

5 Møtepunkt med organisasjonane Auka kvalitet og kraft i satsinga 2020  

6 Ladestasjon for ungdomsleiarar Fagleg og personleg påfyll til dei som har ansvar 2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
Sjølv om det finst ungdomsarbeid som fungerer godt i einskilde kyrkjelydar, har 
me samla sett for svak oppslutning blant ungdom og unge vaksne. Det gjer dette 
til eit område som er viktig i seg sjølv og for kyrkja si framtid. Bispedømmet si rolle 
er å utfordra, utrusta og legga til rette for satsing i kyrkjelydane.  

Høg Svært høg Middels Svært høg 
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TRUSOPPLÆRING FOR VAKSNE 
REGIONALT MÅL  STØRRE IDENTIFIKASJON MED KRISTEN TRU OG PRAKSIS BLANT MEDLEMMANE 

INDIKATOR TAL FRÅ MEDLEMSUNDERSØKING 

BISPEDØMMETS STRATEGI 
Ta på folk sine spørsmål, lengt og erfaringar på alvor 
Møte åndeleg lengt ved å skapa rom for bøn, refleksjon, stillheit og estetikk 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Ein stor del av medlemmene har liten kontakt med kyrkja, og saknar 
kunnskap om kva kyrkja står for og kva den kristne trua betyr. 

Det er viktig for kyrkja å gi medlemmene kunnskap om kristen tru og praksis, 
stadfeste og visa vegar til tru på ein måte mange kan gripa.  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Utarbeida ressursmateriell om ulike portalar til Gud og tru i eit 
folkekyrkjeformat. 

Gjera kunnskap om kristen tru tilgjengeleg i eit 
format med potensial til å nå mange.  

2019 2021 

2 Utarbeida kursopplegg på basis av ressursmateriellet 
Gje kyrkjelydane ein reiskap til å møta dei som har 
lyst til å læra meir om kristen tru  

2020 2021 

3 Stimulera til bruk av «Gudsteneste steg for steg» på samlingar 
Auka kunnskapen om gudstenesta, og visa korleis 
livet kan koplast til gudstenesta.   

  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Målet er ei av kyrkja sine hovudutfordringar. Tiltaket vil derfor kunne treffa 
mange, men dette er ei utfordring det må arbeidast breitt med for å skapa 
endring.   Svært høg Svært høg Svært høg Svært høg 
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INKLUDERANDE KYRKJELIV 
REGIONALT MÅL  SIKRE AT MENNESKE MED UTVIKLINGSHEMMING FÅR REELL MOGELEGHEIT TIL Å TA DEL I SIN LOKALE KYRKJELYD.  (KM2012) 

INDIKATOR TALET PÅ TILTAK FOR MÅLGRUPPA OG TALET PÅ DELTAKARAR I DESSE.  

BISPEDØMMETS STRATEGI Vera til stades for menneske i krevjande livssituasjonar og for dei som opplever utanforskap. 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

- At kyrkjelydane i for liten grad legg opp til deltaking for menneske i 
målgruppa og går glipp av ressursane og gåvene hjå desse.  

- Å skapa gode arenaer for målgruppa lokalt og regionalt  
- Å utvikla gode, faste samhandlingsmønster mellom kyrkja og den 

offentlege helse- og omsorgstenesta. 

- At menneske i målgruppa blir inkluderte i lokal-kyrkjelyden  
- Fellestiltak som gjev inspirasjon og idear til lokalt arbeid. 
- Rekruttering og oppfølging av tilsette og frivillige leiarar  
- Godt samarbeid med leiing og beslutningstakarar i det offentlege. 

 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Hausttakkefestar i nord- og sørfylket Knytta lokale tiltak sterkare saman i felles inspirasjon 2020 2020 (årleg)  

2 Weekend på Lundheim folkehøgskule Moi, juni 2020 
Fellesskap og gode opplevingar for deltakarar og 
leiarar.  

2020 2020 

3 Solgården 2021: Marknadsføring, programutvikling, leiartrening Vidareutvikla ei hovudsatsing 2020 2021 

4 Leiar-rekruttering, oppfølging og utvikling gjennom rådgjeving, kurs o.a Utrusta leiarar og auka talet på desse 2020  

5 Ungdom i inkluderingsarbeidet – rekruttering og programtenkning Fornying og vitalisering – betra samhandling 2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Presisjonsnivå i risikovurdering her kan vera vanskelig fordi tiltak og 
satsingsområder ikkje er heilt nye frå år til år, men har ein kontinuitet i seg.  
I tillegg ligg det også faktorar utanom årsplanen som vil påverka resultata. middels høg middels  middels 
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SAMISK KYRKJELIV 
NASJONALT MÅL  FLEIRE KYRKJELYDAR INKLUDERER SAMISK SPRÅK I GUDSTENESTELIVET 

INDIKATOR TALET PÅ KYRKJELYDAR SOM INKLUDERER SAMISK SPRÅK I LOKAL GUDSTENESTEORDNING 

BISPEDØMMETS STRATEGI Opna for Guds nærvær i menneske sine liv 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Kyrkja i Rogaland har liten kontakt med samiske miljø og 
representantar 

 Kontakt med samiske miljø og representantar 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 
Gudsteneste 6. februar i Stavanger Domkirke og markering på 
arrangement i Vår Frelsers menighet i Haugesund 

Oppretta ny kontakt og komma i gang med samisk 
gudstenesteliv.  

2020  

2 Laga kort video om korleis ein kan lysa velsigninga på samisk 
Lokal kompetanse og meir bruk av samiske 
gudstenesteelement 

2020  

3 Bruka samiske salmar på samlingar Bruk av samiske salmar 2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
Det har ikkje vore tradisjon for samiske innslag i gudstenestelivet i Rogaland, og 
utan tiltak ville sannsynlegheita for at målet ikkje blir nådd vore svært høg. Det er 
planlagt konkrete tiltak, noko som gjer at sannsynlegheit og alvorsgrad blir tydeleg 
justert.     

Svært høg Høg Låg Middels 
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4. KULTUR OG SAMFUNNSENGASJEMENT 

KYRKJELEG KULTURVERKSEMD 
NASJONALT MÅL  VEKST I TALET PÅ DELTAKARAR PÅ KONSERTAR OG KULTURARRANGEMENT 

INDIKATOR TALET PÅ DELTAKARAR PÅ KONSERTAR OG KULTURARRANGEMENT I KYRKJA  

BISPEDØMMETS STRATEGI Satse på kyrkjeleg kulturverksemd. Bruke eit mangfald av uttrykk 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

- Manglande satsing på kultur og kyrkjemusikk lokalt i kyrkjelydane 
- Manglande samarbeid mellom kyrkjelydar  
- Manglande strategi for god marknadsføring  

- Auka  forståinga for verdien av å nytta ulike kulturelle uttrykk i kyrkja 
- Meir samarbeid mellom kyrkjelydar 
- Gode system for kommunikasjon, marknadsføring, deltakarkontakt og 

billettsal.  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Kultur som tema på strategiske møtepunkt i bispedømmet og prostia 
Engasjement, forståing for og høgre prioritering av 
kulturarbeid 

2020 2020 

2 Dialog med UiS om å starte opp utdanning i kyrkjemusikk  Oppstart av utdanning i kyrkjemusikk i Stavanger 2019 2021 

3 Fagsamlingar for kyrkjemusikarar. Fagleg utvikling og godt samarbeid  Årleg årleg 

4 Førebu jubileet for Stavanger by, bispedømme og domkyrkje i 2025 
Eit flott jubileumsår i 2025, der kyrkja blir synleg, 
samarbeidsrelasjonar blir styrka og jubileet gjev 
positive verknadar i etterkant.  

2018 2025 

5 
Setta i gang arbeid med korleis kultur blir marknadsført og organisert i 
kyrkjelydane 

Profesjonelle og gode system som gjer dette enklare 
for kyrkjelydane 

2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
Det er fyrst og fremst arbeidet i sokna som påverkar om målet blir nådd. Det trengst 
arbeid for å skapa større medvit om potensialet som ligg i kyrkjeleg kulturverksemd, 
men sidan den lokale innsatsen er den største faktoren som påverkar dette, er det 
først og fremst sannsynlegheita som blir justert etter tiltak.  

Høg Middels Middels Middels 
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OPNE KYRKJER 
NASJONALT MÅL  FLEIRE OPNE KYRKJER 

INDIKATOR TALET PÅ OPNE KYRKJER 

BISPEDØMMETS STRATEGI Møta åndeleg lengt ved å skapa rom for bøn, refleksjon, stillheit og estetikk. 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

- At kyrkjene ofte er stengde 
- At ein ikkje i dag har funne ressursar til å halde kyrkjene opne. 
- At det ikkje finst informasjon om kyrkjene, om bygget, kunsten og 

opningstidene 

- Systematisk og strategisk arbeid for å halda kyrkjene opne. 
- Ein felles plattform for informasjon om bygg, kunst og opningstider  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Ha opne kyrkjer som tema for samling med kyrkjeverjene. Auka forståing og høgre prioritering av dette.   2020 2020 

2 
Arbeide vidare med prosjektet Riksveg 13, der opne kyrkjer og 
formidling av informasjon om den einskilde kyrkje er sentrale element.   

Utvikla gode modellar for korleis ein kan dela 
informasjon om kyrkjene, arbeida med ressursar til 
bemanning og med korleis kyrkjene kan tilby ulikt 
innhald til besøkande.  

2019 2022 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Me trur det er mogleg å betra situasjonen og få fleire opne kyrkjer ved å arbeida 
for dette. For å lukkast trengst det også tiltak på systemnivå, og me vil arbeida for 
at dette skal koma på plass.  Høg Middels Middels Middels 
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PILEGRIM 
REGIONALT MÅL  AUKA TILBOD OG DELTAKING PÅ PILEGRIMSARRANGEMENT. FORANKRA OG VIDAREUTVIKLA KYSTLEIA SOM PILEGRIMSVEG 

INDIKATOR TAL PÅ PILEGRIMSTILBOD OG DELTAKING PÅ DESSE. FLEIRE KYSTPILEGRIMAR. 

BISPEDØMMETS STRATEGI 
Møta åndeleg lengt ved å skapa rom for bøn, refleksjon, stillheit og estetikk, opne kyrkjene og ta menneske sine liv, spørsmål, lengt 
og erfaring på alvor. 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

- Å nå ut med informasjon til vidare målgrupper 
- Tilrettelegging av pilegrimsleiene for individuelle reisande 
- Manglande engasjement og kompetanse på feltet 

- Informasjonsarbeid 
- Samarbeid med regionalt pilegrimssenter, kommunane, fylkeskommunen 

og andre bispedømme 
- Samlingar og arrangement 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Pilegrimsforum Auka engasjement og kompetanse 25.01.20 25.01.20 

2 Fellesmøte med pilegrimsutvalet i Bjørgvin bispedømme 
Sikre at bispedøma har felles tankar og arbeidsmåtar 
i pilegrimsarbeidet.  

24.01.20 24.01.20 

3 
Arrangere regionale pilegrimsferder langs Jæren, til Røldal og langs 
kystpilegrimsleia Stavanger – Bergen. 

At Kystpilegrimsleia får tydeleg forankring og blir 
brukt i større grad.  

Juni August 

4 Utvikla pilegrimssamarbeidet med vennskapsbispedømmet Carlisle 
Styrke vennskapsrelasjonen og gje nye 
pilegrimserfaringar.  

Våren 2020 Våren 2020 

6 
Studiereise/strategisamling for pilegrimsutvalet i Stavanger 
bispedømme. 

Auka kompetansen for pilegrimsutvalet. 2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Risikovurderinga handlar fyrst og fremst om me lukkast med å utnytta det store 
potensialet me trur finst i pilegrimsarbeidet. Svært høg Middels Høg Middels 

 



59/20 Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 - 20/04797-1 Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 : 20191127 Årsplan 2020

27 
 

KYRKJE SOM ER SYNLEG I DET OFFENTLEGE ROMMET 
NASJONALT MÅL  KYRKJA ER SYNLEG PÅ FLEIRE ARENAAR I DET OFFENTLEGE ROMMET 

INDIKATOR TALET ARTIKKELTREFF PÅ DEN NORSKE KYRKJA I RADIO, TV, PRINT, NETTAVISER. TAL PÅ FROKOSTSEMINAR / ANNA 

BISPEDØMMETS STRATEGI Me vil vera ei kyrkje som opnar seg og har rom for alle ved å styrka kyrkja sitt nærvære i sosiale media og det offentlege rommet 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

- Kyrkja blir usynleg i det offentlege rommet fordi det er vanskeleg å 
nå gjennom i informasjonsflommen. 

- Kyrkja sitt uttrykk i det offentlege rommet blir marginalt og ikkje 
relevant for størsteparten av medlemmane våre. 

- Saker som er problematiske for kyrkja tek merksemda og dannar eit 
bilete av kyrkja som skadar kyrkja sitt omdømme  

- Gode nettsider for bispedømme og sokn. 
- Innhaldsplan for jamleg kontakt med media. 
- Medvit og kompetanse i sokna om å tipsa og senda stoff til media. 
- Godt medvit om kva sakar som egnar seg for brei kommunikasjon 

 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Utarbeida kommunikasjonsplan for biskop og bispedømmeråd. Eit rammeverk og strategi som gjev retning og kraft.   Jan .20 Des. 20 

2 Ny strategi/tiltak for å auka bruk av Intranett. 
Auka kompetanse om eigen organisasjon og fleire 

mogelegheiter for ressursdeling.  
April. 20 Des. 20 

3 Frukostseminar-rekke (i samarbeid med Domprostiet?)  
Sjølve sette agenda for sentrale samfunnstema i 

kyrkja, som ikkje media fangar opp.  
Juni. 20 Des. 20 

4 Undersøka moglegheit for å starta podcast i samarbeid med fleire. 
Sjølve sette agenda for sentrale tema i kyrkja, på ei 

plattform med stadig aukande bruk. 
Juni. 20 Des. 20 

5 
Utarbeida innhalds/distribusjonsplan for stoff som egnar seg i media. Auka kvantitet på medieoppslag og fleire positive 

saker. 
Jan. 20 Månadleg 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  
ALVORSGRAD 

SANNSYNLEGHEIT 
ALVORSGRAD Risikoen for å vera usynleg og berre ha eit marginalt uttrykk i media er høg. 

Religion er ikkje lenger ein sjølvsagt størrelse i samfunnet. Samtidig er nok både 

media og andre meir opne for religiøse ytringar enn før, og media ynskjer tips og 

pressemeldingar om saker som gjeld mange. Med 66% medlems-oppslutnad er 

potensialet vårt godt.  
Høg Høg Middels 

Middels 
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KYRKJE I SOSIALE MEDIUM 
NASJONALT MÅL  AUKA DIGITALT KYRKJELEG NÆRVÆR 

INDIKATOR TALET PÅ SO-ME-KANALAR, TALET PÅ FØLGJARAR PR. KANAL OG TALET PÅ POSTAR PR. VEKE 

BISPEDØMMETS STRATEGI 

Styrka kyrkja sitt nærvære i sosiale medium og det offentlege rommet 

Skapa fleire kyrkjelege møteplassar for ungdom og unge vaksne. 

Vera engasjerte, livsnære og tydelege formidlarar og å bruka eit mangfald av uttrykk.   

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

Lågt digitalt nærvære grunna manglande ressursar i fellesråd og sokn og 

manglande kompetanse mellom medarbeidarar.  
Å vera levande og aktivt til stades på Facebook, Instagram og Snapchat og skapa 
relevant og kyrkjenært innhald som mange vil sjå og dela. 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Sosiale media-lunsjer /seminar, prostivis og lokale samlingar. 

Auka kompetanse og samarbeid blant 

medarbeidarar, slik at SoMe-arbeidet blir styrka 

kvalitativt og kvantitativt. 

Jan 20 2020 

2 Invitera til samlingar for alle med kommunikasjons-stillingar. 
Skapa nettverk, dela kompetanse og styrka medvit 

om digital kommunikasjon i sokn og fellesråd.  
Jan. 20 Des. 20 

3 Oppretta ein instagramkonto for bispedømmet / biskop. 
Auka nærvære på ein ny plattform for bispedømmet, 

nå ut til fleire med bodskap om tru og kyrkje. 
April 20 Des. 20 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
At kyrkja ikkje er til stade i sosiale medium vil for mange medlemmer bety at 

kyrkja ikkje er ein del av deira liv. Auka ressursbruk og betre kompetanse kan 

minska risikoen for dette. Høg Høg Middels Høg 
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KYRKJE-SKULE-SAMARBEID 
NASJONALT MÅL  STYRKA SAMARBEIDET MELLOM KYRKJE OG SKULE 

INDIKATOR TALET PÅ BARNEHAGE- OG SKULEGUDSTENESTER 

BISPEDØMMETS STRATEGI Vera til stades lokalt  

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Den nye overordna delen i læreplanverket og dei nye læreplanane i 
skulen (særleg KRLE), endrar nokre av dei tidlegare premissa i kyrkje-
skule samarbeidet.  

 Nokre rektorar er negative til samarbeid med kyrkja ut frå eigen 
ståstad 

Endringane føreset at dei tilsette i kyrkja er orientert om endringane, og at kyrkja 
kan gi gode tilbod til skulen ut frå dei nye læreverka.  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Møtepunkt med skulane på visitasar  God kontakt mellom kyrkje og skule lokalt 2020          2020  

2 Kyrkje-skule-samarbeid som tema i prostia  God kvalitet på kyrkje-skulesamarbeid.  2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Me opplever at det stort sett er gode relasjonar mellom kyrkje og skule lokalt. 
Dette må det arbeidast kontinuerleg med for å oppretthalda samarbeidet. Middels Middels Middels Middels 
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RELIGIONSDIALOG 
NASJONALT MÅL  STYRKA ARBEIDET MED RELIGIONSDIALOG 

INDIKATOR TALET PÅ FORA FOR RELIGIONSDIALOG 

BISPEDØMMETS STRATEGI Skapa engasjement for religionsdialog 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Manglande kontakt mellom menneske med ulik tru og livssyn 

 Manglande kunnskap om verdiar hjå menneske med ulik tru 

 Problematiske haldningar til andre grupper menneske 

 God kyrkjeleg kommunikasjon i det offentlege 

 Kontakt med andre trus- og livssynssamfunn 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Støtta og samarbeida med Kirkelig Dialogsenter i Stavanger Eit breitt spekter av tiltak innafor religionsdialog 2015  

2 Delta i samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn 
God kontakt med leiarar for andre trus- og 
livssynssamfunn 

-  

3 Møte mellom biskopen og muslimske leiarar God kontakt mellom muslimar og kristne 2020 2020 

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Det er gode relasjonar mellom ulike trus- og livssynssamfunn i Stavanger 
bispedømme. Utfordringa er skepsisen til flyktningar og innvandrarar i 
befolkninga.   Middels Høg Middels Høg 
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D5. ORGANISASJON 

PERSONALARBEID 
NASJONALT MÅL  KYRKJELEGE MEDARBEIDARAR TRIVST I JOBBEN 

INDIKATOR MEDARBEIDERUNDERSØKING/SJUKEFRÅVÆR 

BISPEDØMMETS STRATEGI Legga grunnlag for rekruttering, trivsel og vekst 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Arbeidstakarane har uklare forventningar om arbeidstid og fritid, 
samt rettar og plikter i prestetenesta. 

 God kvalitet på medarbeidarsamtalen. 

 Arbeidsgjevar har god kontakt og dialog med arbeidstakarane. 

 Oppfølging av medarbeiderundersøking, vernerundar og avvik. 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Opplæring av prostar i arbeidsvilkår og avtaleverk 
Arbeidstakarane har større kunnskap og forståing 
om eigne rettar og plikter 

2020 2020 

2 
Motivera til deltaking i innføringsprogram for nye prestar, 
arbeidsvegleiing og samtaletilbod  

Meistring og fagleg utvikling i arbeidet 2020  

3 Opplæring i beredskapsarbeid og eigen tryggleik 
Tryggleik og god handtering av vanskelege 
situasjonar 

2020 2020 

4 
Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø og vernerundar, samt oppfølging 
av sjukemelde arbeidstakarar 

Trivsel på arbeidsplassen og lågt sjukefråvær 2020  

5 Informasjon om livsfasetiltak og velferdsordningar 
Betre tilpassing av tenesta til arbeidstakarane sin 
livssituasjon 

2020  

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Medarbeidarundersøking viser at dei tilsette grunnleggjande sett trivst. Ved 
utfordringar som ikkje blir handterte blir risikoen høg.  Låg Svært høg Låg Svært høg 
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REKRUTTERING 
NASJONALT MÅL  STYRKE REKRUTTERINGA TIL VIGSLA STILLINGAR 

INDIKATOR TALET PÅ VIGSLINGAR 

BISPEDØMMETS STRATEGI Legga grunnlag for rekruttering, trivsel og vekst 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Det er for få som fullfører utdanning som prest, kateket eller 
kyrkjemusikar til å dekka opp for dei som sluttar 

 Folk med kyrkjeleg utdanning vel andre arbeidsplassar 

 Kyrkja kan ha eit ufortent dårleg rykte som arbeidsplass 

 At folk trivst i kyrkjeleg arbeid og deler dette med andre 

 Breitt og strategisk rekrutteringsarbeid 

 Kyrkjeleg ungdomsarbeid  

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Faste arbeidsmiljøtiltak i personalarbeidet 
Kyrkjelege medarbeidarar trivst og gjev kyrkja godt 
rykte.  

  

2 Satsing på kyrkjeleg ungdomsarbeid Godt rekrutteringsgrunnlag for kyrkjelege stillingar   

3 Film og opplegg til bruk i konfirmantarbeid Interesse for kyrkjeleg teneste blant konfirmantar 2019 2020 

4 Besøk på utdanningsmesser og folkehøgskular Gjera kyrkjeleg teneste til eit aktuelt alternativ 2020  

5 
Stimulera tilsette til å kvalifisera seg for vigsling som kateket, diakon 
eller kyrkjemusikar 

Fleire vigsla medarbeidarar   

6 
Tiltak for å auka medvitet om rekrutteringsarbeid lokalt – fokus i 
prostemøte og på andre arenaar 

Større lokalt fokus på rekruttering 2020  

7 
Oppfølging av studentar gjennom VTVT, innslag i undervisninga og 
Forum for teologistudentar 

Motivasjon til å velja kyrkjeleg teneste   

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 
Her er risikoen svært høg. Situasjonen i dag krev umiddelbare og klare tiltak og 

utan endring vil problema for kyrkja veksa.  Svært høg Svært høg Høg Svært høg 
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REDUKSJON I ADMINISTRATIV RESSURSBRUK 
NASJONALT MÅL  REDUKSJON I ADMINISTRATIVE KOSTNADAR 

INDIKATOR ADMINISTRATIVE KOSTNADAR 

BISPEDØMMETS STRATEGI Bidra til gode prosesser i arbeidet med ny organisering 

KVA ER UTFORDRINGANE PÅ DETTE OMRÅDET I DAG? 
KVA ER VIKTIG FOR Å LUKKAST  
(KRITISKE SUKSESSFAKTORAR)  

 Kyrkja er til dels fragmentert 

 Det finst mange parallelle funksjonar mellom einingar som kunne 
vore samla  

 Nokre administrative prosessar blir opplevde som unødvendig tunge 

 Plassering av ansvar på passande nivå i kyrkja 

 Bidra til god kontakt mellom dei ulike einingane i kyrkja for å utnytta 
ressursar godt.  

 Evaluering av administrative krav og prosessar 

TILTAK ØNSKA EFFEKT  OPPSTART AVSLUTNING 

1 Delta i gjennomgangen av kyrkjefagavdelingane  
Betre samarbeid, meir effektiv ressursbruk og 
styrking av det faglege arbeidet i kyrkja 

2019 2020 

2 Delta i prosessen med ny kyrkjeleg organisering 
Betre ressursbruk, godt samarbeidsklima internt i 
kyrkja og fokus på det utadretta arbeidet 

  

3 Godt samarbeid mellom bispedømme og fellesråd Lågt konfliktnivå og felles satsingar   

RISIKOVURDERING  

FØR TILTAK ETTER TILTAK KOMMENTAR TIL RISIKOVURDERING 

SANNSYNLEGHEIT  ALVORSGRAD SANNSYNLEGHEIT ALVORSGRAD 

Arbeidet med kyrkjeleg organisering er krevjande, men har også potensial til å 
skapa meir samling og fokus utover.  Høg Høg Middels Middels 
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KM 07/18 Visjonsdokument 2019-2021 
 
  

Kirkemøtets vedtak 
 
1. Kyrkjemøtet vedtar som visjonsdokument for Den norske kyrkja i perioden 2019– 

2021 Meir himmel på jorda med tilhøyrande målformuleringar. 
 
2. Kyrkjemøtet ber dei sentralkyrkjelege råda og bispedømmeråda om å følgje opp 

visjonen og dei strategiske måla i planane sine og i rapportering. 
 
3. Bispedømmeråda blir vidare bedne om å følgje opp saka overfor 

sokneråda/fellesråda i bispedømmet. 
 
 
Visjonen til Den norske kyrkja  

Meir himmel på jorda 
 
Kyrkja vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus 
Kristus ved å vere 
 

vedkjennande 
Vi vedkjenner trua på og tilber den treeinige Gud saman med den verdsvide 
kyrkja. 
open 
Vi er eit fellesskap prega av likeverd, deltaking og respekt for mangfald. 
tenande 
Vi viser miskunn, fremjar rettferd og vernar om skaparverket. 
misjonerande 
Vi vitnar om Jesus Kristus lokalt og globalt. 
 
Strategiske mål  
I perioden 2019–2021 skal vi arbeide for at:  

1. Gudstenestelivet blomstrar  
 

2. Fleire søkjer dåp og trusopplæring  
 

3. Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv 
 

4. Kyrkja engasjerer seg i samfunnet 
 

5. Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid  
 

6. Kyrkja skaper trygge rom 
 

7. Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon 
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1 Gudstenestelivet blomstrar: 
• Gudstenesta gir eit møte med det heilage, med Gud. 
• Gudstenesta er eit ope, deltakande og inkluderande fellesskap. 
• Gudstenesta knyter oss til den verdsvide kyrkja. 
• Kyrkja har vigslar der vi feirar kjærleiken, og ber om Guds signing over ekteskapet. 
• Kyrkja lar etterlatne møte omsorg og få oppleve ei verdig gravferd. 
• Kyrkja varetar og fornyar kyrkjemusikken. 

 
2 Fleire søkjer dåp og trusopplæring: 

• Medlemmer i Den norske kyrkja ber barna sine til dåpen. 
• Alle døypte og tilhøyrande i alderen 0−18 år blir inviterte til trusopplæring som gjer 

at dei kjenner seg heime i kyrkja, og som gir kunnskap om kristen tru. 
• Fleire barn og unge deltar i barne- og ungdomsarbeid i kyrkjelyden og i dei frivillige 

organisasjonane som er knytte til kyrkja. 
• Konfirmasjonstida gir fellesskap og næring til tru og liv. 
• Kyrkja legg til rette for menneske med funksjonsnedsetting. 
• Aldersgruppa 18−30 år erfarer at kyrkja er relevant, livsnær og tilgjengeleg. 
• Kyrkja har trusopplæring for vaksne. 
• Kyrkja deler evangeliet gjennom ord, nærvær og handling, lokalt og globalt. 
• Samisk kyrkjeliv er livskraftig og likeverdig og i stadig fornying og utvikling. Samisk 

språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.  
• Kvensk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.  
• Teiknspråket og døve sin kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa. 
 

3 Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv: 
• Kyrkja skaper rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, særleg for unge. 
• Kyrkja arbeider målretta med rekruttering innan kyrkjemusikk.  
• Kyrkja er ein relevant samarbeidspartner for kulturlivet elles. 
• Kyrkja som kulturarena er ein berebjelke i folkekyrkja sin plass i samfunnet. 
• Kyrkja er ein aktiv forvaltar av salmeskatten. 
 

4 Kyrkja engasjerer seg i samfunnet: 
• Kyrkja fremjar menneskeverd, fred, menneskerettar og vern om skaparverket. 
• I samarbeid mellom kyrkjelydar og diakonale institusjonar fremjar kyrkja omsorg, 

rettferd og respekt. 
• Kyrkja stimulerer menneske til aktivt samfunnsengasjement. 
• Kyrkja samarbeider med styresmakter, livssynssamfunn og ulike organisasjonar i 

sitt samfunnsoppdrag. 
• Kyrkja er aktiv og synleg i media. 
• Kyrkja styrkjer samarbeidet med skolar og barnehagar. 
• Kyrkja oppsøkjer og tilbyr fellesskap til dei som er nye i Noreg. 
• Kyrkja fremjar religionsdialog lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
5 Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid: 

• Kyrkja inspirerer til deltaking i frivillig teneste. 
• Kyrkja sikrar gode arbeidsforhold for sine frivillige og tilsette. 
• Kyrkja styrkjer rekruttering til kyrkjeleg utdanning. 
• Kyrkja medverkar til at fleire søkjer kyrkjelege stillingar. 

 
6 Kyrkja skaper trygge rom 

• Alle menneske har ukrenkeleg verdi. 
• Kyrkja deltek i arbeid mot undertrykking og alle former for vald og overgrep. 
• Kyrkja fremjer språk for, og samtale om, grenser, makt og seksualitet. 
• Kyrkja deltek i #meetoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og tilsvarande. 

 
7 Kyrkja har ein dem0kratisk og velfungerande organisasjon: 

• Kyrkja har demokratiske ordningar som sikrar at ho blir styrt i samsvar med 
grunnlaget sitt og ønska til kyrkjemedlemmene. 

• Kyrkja styrkjer ungdomsdemokratiet, særleg lokalt og regionalt.  
• Kyrkja arbeider fram ei kyrkjeordning som varetar både lokal tilknyting og 

heilskapleg styring. 
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Strategi for Stavanger bispedømme 2019-2021

TROR

Vi vil være en kirke som

BRYR SEG ÅPNER DELER INVITERER

Vi vil inspirere til å søke 
kilder til tro ved å

Vi vil se, engasjere oss 
og vise omsorg ved å 

Vi vil være en kirke 
med rom for alle ved å 

Vi vil være engasjerte, livsnære 
og tydelige formidlere ved å

Vi vil skape 
gode fellesskap ved å 

 Snakke sant om livet og 

forkynne at Jesus lever

 La Bibelen bli brukt aktivt

 Invitere til gudstjenester, 

dåp og hellige handlinger 

som åpner for erfaringer 

av Guds nærvær

 Møte åndelig lengsel ved 

å skape rom for bønn, 

refleksjon, stillhet og 

estetikk

 Være til stede for 

mennesker i krevende 

livssituasjoner og for dem 

som opplever 

utenforskap

 Være til stede lokalt, bl.a. 

gjennom samarbeid med 

organisasjoner og det 

offentlige

 Skape endring i møte 

med klimatrusselen

 Tilby flere møteplasser 

for ungdom og unge 

voksne

 Åpne kirkene

 Styrke medlemmenes 

tilknytning til kirken

 Satse på kirkelig 

kulturvirksomhet

 Styrke kirkens nærvær i 

sosiale medier og i det 

offentlige rommet 

 La barn og unge vokse i 

tro, få ressurser til 

livsmestring og utfordres 

til engasjement

 Skape engasjement for 

misjon, religionsdialog og 

globalt fellesskap

 Bruke et mangfold av 

uttrykk

 Ta menneskers liv, 

spørsmål, lengsel og 

erfaringer på alvor. 

 Inspirere til frivillig 

medarbeiderskap

 Fremme god 

samarbeidskultur

 Legge grunnlag for 

rekruttering, trivsel og 

vekst

 Bidra til gode prosesser i 

arbeidet med ny 

organisering
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DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Geir Skårland 131 20/00421-161    

 
 

 
 
 

Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 
 
 
 
Vedlegg:  
Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2021.DOCX 
Prosjektmiddelsøknader 
Søknad, Ræge, kirke på nett 
Ræge, 2 
Søknad Strand, kirke på nett 
Søknad Undheim, kirke på nett 
Samlesøknad, Ølen 
Søknad IMI, Godhetsapp 
Vedlegg godhetsapp 
Forslag med oversikt over søknadene 
 
 

Saksorientering 
 

Innledning 
Stavanger bispedømmeråd har tradisjon for å lyse ut midler til prosjekter i menigheter og 
organisasjoner, en gang i året.  
 
Fram til 2019 skjedde dette ofte i desember. I 2019 ble det lyst ut midler på våren, men 
siden det har det ikke vært utlysninger. Derfor ble det i årets utlysning også åpnet for å 
kunne dekke noen utgifter for 2020-prosjekter det ikke har vært mulig å søke på tidligere.  
 
Prosjektmidlene kommer fra ulike kilder. Bispedømmerådet får tildelt midler fra 
Opplysningsvesenets fond, som er tiltenkt utlysninger som denne.  
 
I tillegg har Stavanger bispedømmeråd tradisjon for å lyse ut ubrukte midler til diakoni, 
kirkelig undervisning og kirkemusikk som prosjektmidler. Disse midlene går i stor grad til å 
finansiere bispedømmerådets andel av kateket- og diakonstillinger. Når det er vakanser i 
disse stillingene eller når det er tilsatt en person uten full kompetanse, frigjøres det imidlertid 
midler som går tilbake til bispedømmerådet. Kirkemusikkmidlene (150 000,-) i denne delen 
av tildelingen brukes som et fast tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet i Domkirken.  
 
Tilskuddet bispedømmerådet får til trosopplæring er øremerket trosopplæring. Også her 
frigjøres det årlig restmidler som kan brukes til prosjekter.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Stavanger bispedømmeråd 2020-2023            
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I høst vedtok dessuten bispedømmerådet å lyse ut én million kroner til å utruste menigheter 
til å være kirke på nett.  
 
Fra disse kildene ble det i år samlet sett lyst ut 5 174 981 kroner til ulike prosjekter. 
Utlysningsbrevet er utformet i tråd med etablert praksis og aktuelle satsingsområder i 
nasjonalkirkelige og regionale strategier. 
 
Det kan være nyttig å vite noe om hvilke kilder midlene kommer fra mer presist:  

 557 000 kroner er tilskudd fra Opplysningsvesenets fond 

 774 332 kroner er restmidler fra trosopplæring 

 2 674 051 kroner er ubrukte diakonimidler. Denne summen er spesielt høy i 2020, 

siden bispedømmerådet fikk økt tildeling til diakoni og det tar noe tid å etablere nye, 

faste stillinger.  

 268 598 kroner er ubrukte midler til kirkelig undervisning.  

 1 000 000 kroner er midler bispedømmerådet har satt av til utstyr som gjør 

menighetene i stand til å være kirke på nett.  

Bortsett fra når det gjelder trosopplæring og de midlene som er vedtatt brukt til kirke på nett, 
er bispedømmerådet ikke bundet til å bruke midlene innen den sektoren av virksomheten de 
kommer fra. Opphavet til midlene kan likevel fungere som relevant bakgrunnsinformasjon.  

Oversikt over søknadene 
Det er svært stor interesse for de utlyste midlene. Det har kommet inn 180 søknader, på til 
sammen 20,3 millioner kroner. Søknadene kommer fra menigheter, fellesråd og 
organisasjoner, Innen kultur kommer det også søknader fra kunstnere med eget 
organisasjonsnummer som har prosjekter med et kirkelig formål.  
 
Søknadene fordeler seg slik på de ulike områdene:  
 

Felt Basismidler Søknader Søknadssum 

Diakoni 

2 675 051 

27 3 069 600 

Inkludering 3 99 000 

Ungdom 18 1 435 909 

Trosopplæring og kontinuerlig barnearbeid 774 332 21 1 398 830 

KonIirmasjon og undervisning 268 598 6 540 100 

Gudstjeneste og menighetsutvikling 
457 000 

10 2 491 500 

Kultur og pilegrim 44 4 408 519 

Kommunikasjon og digital oppgradering 1 000 000 54 7 071 555 

 5 174 981 183 20 515 013 

 
 
Dersom en ønsker å se sammenheng mellom opphavet til midlene og søknadene, er det 
minst press på tilgjengelige midler til diakoni, inkludering, ungdom, trosopplæring og 
undervisning. Den store interessen for midler til kirke på nett og kultur speiler at dette er 
prosjekter det ellers kan være vanskelig å finne finansiering til.  
 
I forberedelsene til saken er derfor midler fra områder som ikke har sett det nødvendig å 
benytte alle midler med opphav i eget felt, flyttet til kultur eller kommunikasjon. Utstyr til å 
være kirke på nett er tilpasset til summen bispedømmerådet har bevilget, men siden flere av 
disse søknadene også gjelder kirkelig virksomhet på ulike områder, er den foreslåtte 
summen til søknader i denne kategorien høyere enn den rene bevilgningen til utstyr.  
 
Bispedømmerådet har en mangeårig tradisjon for å sette av 100 000 av midlene fra 
opplysningsvesenets fond til funksjonen som ungdomsrådgiver. Dette foreslås videreført.  
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Prosess og vurderinger 
Det forventes ikke at bispedømmerådet setter seg inn i alle søknader og selv gå inn i den 
detaljerte fordelingen. Administrasjonen har derfor forsøkt å legge opp til en prosess som gir 
bispedømmerådet mulighet til å se på de store linjene i tildelingen og få oversikt over hva 
slags og hvilke prosjekter det er aktuelt å støtte.  
 
Forslaget er utarbeidet ved at rådgiverne på de ulike feltene har gått gjennom søknadene og 
vurdert ulike dimensjoner av dem:  

 Hvordan er kvaliteten på det skisserte prosjektet?  

 Hvor bredt vil prosjektet nå ut?  

 Hvor stor del av søknadsbeløpet er det naturlig at bispedømmerådet dekker?  
 
Vurderingene handler derfor om prosjektet er  

 realistisk  

 godt faglig fundert 

 har stor sannsynlighet for å nå de målene det setter seg.  

 hvor mange prosjektet vil nå og  

 hvor dype eller langvarige virkninger prosjektet kan få.  
 
Noen søknader gjelder gode og viktige prosjekter det vil være vanskelig å realisere uten 
støtte fra bispedømmerådet. I slike tilfeller innstilles det på at prosjektet får en støtte som 
gjør det mulig å realisere prosjektet.  
 
Andre gode prosjekter har også andre mulige finansieringskilder. I noen tilfeller kan et 
prosjekt være godt, men ansvaret for finansiering vil tydelig ligge hos andre aktører. For 
eksempel hører mange større byggkostnader knyttet til kirkebygg til kirkelig fellesråds 
ansvar. Utstyrssøknader har derfor blitt kritisk vurdert i forhold til hva de vil skape av 
virksomhet og hva som er bispedømmerådets ansvar.  
 
Noen få søknader kommer fra organisasjoner der enkelte rådgivere f.eks. sitter i styrer eller 
har nære relasjoner til folk som har lederansvar. I slike tilfeller har andre rådgivere eller 
stiftsdirektør stått for saksbehandlingen.  
 
Rådets medlemmer bør også avklare om det er søknader den enkelte klart ikke bør delta i 
vurderingen av. Den beste måten å håndtere slike tilfeller på vil være å avstå fra å 
kommentere disse i samtalen og ikke delta i eventuelle konkrete avstemminger om 
enkeltspørsmål knyttet til slike søknader.  
 
Rådgiverne har gjort grundige vurderinger, forholdt seg tett til kriteriene i utlysningene og 
lagt vekt på likebehandling. Uten å koordinere seg på annen måte enn å se på veiledende 
totalsummer, kom rådgiverne fram til et samlet resultat som lå 840 000 kroner over det 
tilgjengelige beløpet.  
 
Ledelsen har etter dette sett på samlet søknadssum fra menighetene og justert noen beløp 
ned for å ikke ende med en påfallende høy tildeling til enkeltmenigheter. En har også sett på 
de største søknadene og gjort noen tilpasninger her. Etter dette manglet det fortsatt ca. 
402 000 kroner. Snarere enn å finjustere de øvrige forslagene foreslår stiftsdirektøren å 
hente disse midlene fra det kommende mindreforbruket i 2020, som vil bli stort nok til å 
dekke dette uten at det får uheldige konsekvenser videre.  
 
Dette gir følgende resultat, fordelt på de ulike kategoriene:  
 

Felt Basismidler 
Stiftsdirektørens 
forslag 

Søknader Søknadssum 

Diakoni 

2 675 051 

1 354 000 27 3 069 600 

Inkludering 79 000 3 99 000 

Ungdom 687 684 18 1 435 909 

Trosopplæring og kontinuerlig barnearbeid 774 332 436 330 21 1 398 830 
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Konfirmasjon og undervisning 268 598 251 100 6 540 100 

Gudstjeneste og menighetsutvikling 
457 000 

150 000 10 2 491 500 

Kultur og pilegrim 980 500 44 4 408 519 

Kommunikasjon og digital oppgradering 1 000 000 1 638 937 54 7 071 555 

 5 174 981 5 577 551 183 20 515 013 

 
Årsaken til at trosopplæring ikke innvilger hele det tilgjengelige beløpet selv om det var søkt 
om mer enn dette, er at to store søknader ikke ble regnet som relevante innenfor kriteriene. 
Den ene var en søknad om lønnsmidler av den typen som ikke ligger innenfor utlysningens 
horisont. Den andre var en søknad om et forskningsprosjekt på et område det ikke er gitt at 
kirken bør satse på og som uansett ikke har kommet langt nok i praksis til at det ble vurdert 
som modent for forskning.  
 
Administrasjonens samlede forslag ligger vedlagt. Det ligger også ved kopi av alle 
søknadene. Det har vært teknisk komplisert å samle disse, men det har vært prinsipielt viktig 
å inkludere dem som vedlegg. Det store flertallet søknader er samlet i én PDF-fil, som i bunn 
er automatisk generert. For å gjøre det mulig å finne fram viser oversiktsarket til de digitale 
sidetallene i PDF’en, de fysiske sidetallene har et avvik på +/- én fra dette. Noen helt få 
søknader måtte i tillegg legges til manuelt og ligger ved som egne vedlegg.  
 
Det forventes som sagt ikke at bispedømmerådet setter seg inn detaljene, men vedleggene 
gjør det mulig å få svar på spørsmål som måtte oppstå.  
 
Rådet kan komme med endringsforslag til tildelingen. Dersom en ønsker å gi et prosjekt mer 
støtte, vil det føre til at andre prosjekt får mindre støtte. Rådet kan da velge å si hvor i 
forslaget pengene bør hentes fra, eller overlate til administrasjonen å tilpasse forslaget i 
etterkant.  
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd vedtar fordelingen av prosjektmidler i tråd med forslaget, med de 
endringene som kom fram i møtet.  
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Høle sokn
Kontaktperson Bente Skåland Netland
E-post bn538@kirken.no
Telefon 92457112
Organisasjonsnummer 976993195
Gate/vei/postboksadresse Amboltveien 2
Postnummer 4311
Sted Hommersåk
Bankkontonr. 32600723358

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Høyttaleranlegg Høle kirke
Mål for prosjektet At alle som kommer i kirken skal kunne høre det som

sies + nyte sang og musikk gjennom et tilpasset anlegg

Beskrivelse av prosjektet Dette er en søknad om støtte til et investeringsprosjekt.
Høle menighet er en liten menighet med 797 medlemmer.
Kirken er fra 1860. Høyttaleranlegget er fra 1960-tallet,
det har vært flikket på mange ganger, men det
opprinnelige anlegget kan ikke lenger oppdateres med
utstyr som produseres i dag. Derfor brukes anleggetnå
kun til tale. (Til sang brukes et gammelt mobilt anlegg
som eies av barnekoret i menigheten.) Som regel
«oppfører» anlegget seg fint, men iblant spraker det høyt
og intenst.
Vi ønsker derfor å kjøpe nytt anlegg som kan fungere
både for tale og sang, med innganger nok til barnekor,
prest, medliturger, samt små dramastykker.
Et høyttaleranlegg til en kirke er en forholdsvis stabil
størrelse: anlegget til en kirke med 800 medlemmer
koster omtrent like mye som anlegget til en kirke med
8000 medlemmer. Men den økonomiske kapasiteten til
en menighet med 800 medlemmer er bare en tiendedel
av kapasiteten til en menighet med 8000 medlemmer.
Derfor søker vi om støtte fra Stavanger bispedømme.

Forventet antall deltakere (anslag) 797
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2020

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum

93 000
Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 20000

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
50000

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
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Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Mixepult med 12 innganger ca
kr 8000.
8 mikrofoner (3 bøyler, 3
kormikrofoner, 2
solistmikrofoner, noen
trådløse noen med ledning) til
sammen ca kr 25000.
Smale Bose-høyttalere e.l.
både på galleriet og nede til
sammen ca 60000

Annet salg

Andre utgifter (spesifisér)
Installasjon

7000 Andre inntekter

TOTALSUM kr 100
000

TOTALSUM kr 70000

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?

Det er lagt inn inntekter på kr 70 000. Av dette er 20 000 egne midler/gaver. Vi tenker at
dette bl a kan være et innsamlingsprosjekt for konfirmantene dette året. Vi søker også
Mindestiftelsen om kr 50 000 til høyttaleranlegg, men det er usikkert om vi vil få midler fra
dem.
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

1
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Sum Sum

kr 260 000 kr 30 000

kr 20 000 kr 270 000

kr 20 000

kr 300 000 kr 300 000

kr 0

4751516246

915635520

Postboks 184 Vindern

0319Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

karen.margrete.mestad@vid.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

VID vitenskapelige høgskole

Karen Margrete E. Mestad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Oslo

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Spesifikasjon av andre utgifter / 

utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 01.01.2021 - 31.12.2021

Forventet antall deltakere (anslag) 5 personer

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes 

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og 

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

1503.67.81650

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digitale gudstenester for og med barn
Større kunnskap om korleis digitale gudstenester har blitt lagt til rette for barn i koronatida, og ei bevisstgjering om 

korleis ein kan legge til rette for at barn får størst mogleg utbytte av slike gudstenester.

Dagens situasjon gjer at kyrkja har måtta tenke nytt når det gjeld formidling. Både gudstenester og andre samlingar har blitt digitale. Men 

korleis har digitale gudstenester vore lagt til rette for born? Korleis har borna blitt involvert i gjennomføringa av gudstenestene, og korleis 

opplever born det å sjå på digitale gudstenester? Dette ynskjer vi å forske på. I Kyrkjerådet sitt vedtak om ei digital satsing i Den norske 

kyrkja framhevar dei mellom anna at kyrkja sin digitale kommunikasjon skal berøre menneske og både tekstleg og visuelt spegle heile 

samfunnet sitt mangfald blant anna når det gjeld kjønn og alder (KR 72/18). Born har ein naturleg og viktig plass i 

gudstenestefellesskapet. I vår var digitale gudstenester det einaste tilbodet. Vi meiner difor at dagens situasjon aktualiserer behovet for ei 

bevisstgjering kring og kunnskap om born si rolle i digitaliseringa av gudstenester. For å undersøke dette er utgangspunktet vårt ein 

barneteologi som både trusopplæringsreform og gudstenestereform bygger på, nemleg at barneteologien ikkje skal vere ein teologi om 

eller for barn, men ein teologi som strekkjer seg etter å sjå liv, tru og teologi ut frå barna sine perspektiv. Samsvarer teologien som kjem til 

og er i spel i desse gudstenestene med ideala om borna si rolle og plass? Vi vil undersøke tre digitale gudstenester sendt våren 2020. 

Born er ein tydeleg del av målgruppa til gudstenestene vi vel. Sjølv om ikkje alle gudstenestene vil vere knytt opp til konkrete 

trusopplæringstiltak, meiner vi at eit særleg fokus på born og unge uansett er særs relevant for arbeid med gudstenester knytt til 

trusopplæringa. Vi vil sjå dei tre gudstenestene saman med tre ulike grupper med born i alderen  10-12 år. Borna vil vere knytt til eit 

kontinuerleg barnearbeid som gjer at dei er vande med å gå til gudsteneste. Ideelt sett skulle dei same barna ha sett alle tre 

gudstenestene, men vi ser for oss at det vil vere praktisk vanskeleg av omsyn til barna. Uansett får vi observere korleis barna reagerer på 

det dei ser og erfarer og vi vil få del i kommentarar dei har undervegs. Dessutan vi vil også kunne observere om dei greier å «vere med» i 

det som skjer. Deltek dei på nokon måte, eller vil dei helst halde på med andre ting? I etterkant vil vi ha ein samtale med dei om 

gudstenesta der vi følgjer eit pedagogisk samtaleopplegg der vi, med utgangspunkt i gudstenestene vi har sett saman, får borna til å 

reflektere over det dei såg og erfarte. Kva behov gir barna uttrykk for i samtalen? Blir borna sine behov dekt i dei digitale gudstenestene? 

Vi vil også foreta digitale gruppeintervju med sentrale aktørar i/bak desse gudstenestene for å få ei nærare forståing av intensjonane og 

vurderingane dei gjorde. Gudstenestene vil også bli analysert. Prosjektgruppa består av professor i praktisk teologi Hans Austnaberg, 

høgskolelektor Karen Margrete E. Mestad og masterstudent i teologi Aksel Johan Lund. Austnaberg har mellom anna tidlegare vore 

involvert i fleire forskingsprosjekt i regi av trusopplæringsreforma. Mestad har arbeidd som prest i 13 år og er i avsluttinga av eit 

doktorgradsprosjekt. Lund er student ved VID Stavanger, og skriv hausten 2020 masteroppgåve der han fokuserer på ekklesiologien som 

kjem til uttrykk i og gjennom feiringa av digitale gudstenester. Ved at han er ein del av dette prosjektet får vi nyttegjere oss den teoretiske 

kunnskapen han innehar på religionsutøving i det digitale samstundes som han får del i det empiriske materialet i prosjektet. Han vil også 

halde fram i prosjektet ei tid etter at han har levert masteroppgåva si, og vil såleis bidra med artikkelskrivinga. I tillegg har vi også knytt til 

to ressurspersonar: Elise Ottesen Søvik, tidlegare journalist, no studentprest ved VID Oslo, og Thor Strandenæs, professor emeritus. Han 

har arbeidd mykje med barn og gudsteneste. Vi treng meir kunnskap om korleis vere ei digital kyrkje. Born er og skal vere ein naturleg del 

av kyrkja. Auka kunnskap om korleis vere ei digital kyrkje for born er ein viktig del av ei nødvendig tileigning av ny kunnskap. Dette vil på 

ein særleg måte vere relevant for arbeid med gudstenester knytt til trusopplæring, men vi meiner det også vil vere relevant i arbeidet med 

å utvikle digitale tilbod i trusopplæringa generelt.  Vi planlegg å presentere resultatet frå prosjektet i form av ein artikkel i eit anerkjent 

norske tidsskrift ( til dømes Tidsskrift for praktisk teologi eller PRISMET). Noko av det empiriske materialet vil også bli nytta i ei mastergrad 

ved VID.  Prosjektgruppa ynskjer som avslutning på prosjektet å lage eit webinar med smakebitar frå resultatet av prosjektet. Der vil andre 

aktørar bli invitert inn for å kommentere resultatet. Webinaret vil gi konkrete anbefalingar for dei som ønskjer å arbeide vidare med digitale 

gudstenester for barn. Resultatet frå prosjektet vil også bli tilgjengeleg for eit større publikum gjennom artiklane og masteroppgåva.
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kr 270 000

Vedlegg til søknaden: 1) Fagleg fundering av prosjektet. 2) Kommentarar til budsjettet
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Sum Sum

kr 0 kr 20 000

kr 50 000 kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000 kr 30 000

kr 250 000 kr 250 000

kr 0

Boka Kystpilegrimsleia ble i hovedsak dekket av nasjonalt pilegrimssenter. Dette som ledd i godkjenningen av 

leden som Olavsled til Nidaros. Bispedømmene langs leden bidrog med noen ekstra midler til reise og opphold 

for de som samlet inn fakta tilboka. 

Røldalsleden er ikke en del av Oavsledene, så det vil ikke være mulig å få tilsvarende søttte fra  

nasjonalt pilegrimssenter. Vi har håp om at bispedømmene og fylkeskommunene vil bidra med støtte slik at 

vi kan utvikle en egen Røldalsled gjennom merking, reiseguid og åpne kirker. Arbeidet med reiseguiden 

vil være et ledd i et større og langsiktig arbeid. 

Margun Pettersen og Eirik Moe har stilt seg til rådighet for å skrive og utarbeide reiseguiden. 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32052161095

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Reisehåndbok Røldalsleden

Å skrive en reisehåndbok for Røldalsleden, tilsvarende boka for 

Kystpilegrimsleia

Reise fra nøkkelsted til nøkkelsted for å samle inn data. Utarbeide tekst 

og bilder. Lage layout og design. Trykke første opplag. Margun Pettersen 

og Eirik Moe vil påta seg arbeidet med å lage reisehåndboka. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Mosterøy

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 100 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell: Reise og oppholdsutgifter ved besøk til nøkkelstedene. Andre 

utgifter: Forlagsutgifter og trykking av første opplag. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2022

Forventet antall deltakere (anslag) 500-1000 bøker i første opplag

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

95149973

984792875

Sorgenfriveien 8

4156Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ak358@kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard

Arvid Kaspersen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Vår Frelsers kirkes kantori
Kontaktperson Goos ten Napel
E-post gn643@kirken.no
Telefon 98242076
Organisasjonsnummer 911844834
Gate/vei/postboksadresse Pb612
Postnummer 5501
Sted Haugesund
Bankkontonr. 3240 08 66243

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Brahms ‘Ein Deutsches Requiem’
Mål for prosjektet Fremførelse av verket under en konsert, 25. april 2021

Beskrivelse av prosjektet Prosjektbeskrivelse Brahms, Ein Deutsches
Requiem

Johannes Brahms sitt Requiem er et storslått
verk for 2 solister, kor og orkester. Etter at
verket ble urfremført i 1 868 i Bremen har det
blitt fremført verden over, og hører til de
høydepunktene i klassisk repertoar. I
motsetning til det latinske Requiem, bruker
Brahms selvvalgte bibeltekster, hentet fra
den tyske oversettelsen.
Til vårt konsertprosjekt er det Vissjazzkoret,
Vår Frelsers kirkes kantori og Nord Rogaland
Symfoniorkester som går sammen.
Fremførelsen blir dermed et stort løft for
musikklivet i Haugesund. Å programmere et
verk av slike dimensjoner er ikke
hverdagskost, det krever mange sangere
(50++ i dette tilfellet) og et stort orkester. For
alle aktører betyr å øve inn dette verk en stor
utfordring.
Mål for prosjektet er å klare seg med egne
krefter i størst mulig grad. Men særlig
orkesteret er avhengig av å leie inn en del
ekstra musikere. Ellers er solistpartiene
såpass krevende at dyktige solister må
engasjeres. I skrivende stund er det ikke
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kjent hvem, men det blir solister av nasjonal
størrelse.
Dirigent for prosjektet blir Goos ten Napel, til
daglig kantor i Vår Frelsers kirke. I tillegg til
gjennomføring av konsert, har han ansvar for
øvelser og fellesøvelser for korene og
orkester.

Forventet antall deltakere (anslag) 90-100 aktive deltakere (ikke publikum)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 25.april

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer 163.200 Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning 1500 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
62000

Leie av lokaler 5000 Inngangspenger / billettsalg 60000
Markedsføring og
kommunikasjon

2000 Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) 13300 Andre inntekter
TOTALSUM kr 185000 TOTALSUM kr 122000
Økonomisk resultat for prosjektet kr - 63000
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 63.000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker/
organisasjon

Egersund menighet

Kontaktperson Elin Wood, på vegne avkulturutvalget.

E-post ew@ekf.no

Telefon 92469421

Organisasjonsnummer 976993128

Gate/vei/postboksadresse Damsgårdsgaten 4A

Postnummer 4370

Sted Egersund

Bankkontonr. 32706702112

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt «Tettpå» (tre konsertkvelderi desember)

Mål for prosjektet Vi ønsker å nå etbredtpublikum, hvorkirkerommetfår
muligheten til å presenteres som etåpent, nærtog personlig
rom.

Beskrivelse avprosjektet Julekonserterer assosiertmed showog med pompøse
virkemidler. Den ene julekonserten overgården andre.
Vi vil gå motsattvei, med 1-2 utøvere prkonsert, hvorvi legger
til rette foren personlig «tettpå» møte med musikk og utøvere.
Vi hartro på atdenne type møtermed kirken og kirkerommeti
samspill med utøver, kan skape en god og ekte opplevelse for
de som kommer på konsert. Detkan bidra til å få øye på kirken
som etgodtsted å være, underalle livsfaser, nå og i fremtiden.
Vi setterinngangsbillett-pris relativlav, foratdetskal være
lettere økonomisk åkomme. I tillegg deler vi ut20fri-billetter,
pr. konsert, gjennom diakoniarbeidet.
Vi støtteropp om profesjonelle freelance-artister, fra Dalane,
som har ettøffere åri årpga. covid19-situasjonen.

Forventetantall deltakere (anslag) 360 deltakerefordeltpå tre konserter.

Planlagttidspunktfor gjennomføring
og medvirkende.

Vi hargjortavtale med:

Tønes den 02. des.
Elvira Nikolaisen den 16. des og
Magnhild Hadland den 23. desember
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Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn faste ansatte 25 000,- Egne midler 0,-

Honorarerutøvere 60 000,- Støtte fra bispedømmerådet 40 000,-

Mat/bevertning 3 000,- Støtte fra Egersund
kommune

8 000,-

Leie avlokaler 0,- billettsalg prkonsert
360 billettera`200,- pr.
konsert
60 billettergis bortvia
diakoni

72 000,-

Plakatdesign
Trykk

0,-
3 000,-

Salg avmat 0,-

Materiell /utstyr
Lys og lyd 30 000,-

Annetsalg

Andre utgifter.
Annonser
Tono,

18 000,-
6 000,-

Andre inntekter

TOTALSUM kr145 000,- TOTALSUM kr120 000,-

Økonomisk resultatfor prosjektet(lønn ansatte) kr–25 000,-

Spesifikasjon avandre
utgifter /utgiftertil
materiell

Hvor mye støtte søkes detom/søknadsbeløp?

40 000

Søknadsskjemaetkansuppleresmedrelevante vedlegg/utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker/organisasjon  Hjelmeland kyrkjelege fellesråd 

Kontaktperson  Reidunn Ferstad 

E-post  post@hjelmeland.kyrkja.no 

Telefon  97755347 

Organisasjonsnummer  976993780 

Gate/vei/postboksadresse  Prestagarden 5 

Postnummer  4130 

Sted  Hjelmeland 

Bankkontonr.  3353.22.17534 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt Tilrettelegging for personar med særskilte behov i lokale 
trusopplæringstiltak 

Mål for prosjektet Ivareta barn og unge med særskilte behov inn lokale 
trusopplæringstiltak i kyrkja i Hjelmeland. 

Beskrivelse av prosjektet Me søkjer med dette om midlar til å lønne ein person 
(honorar) til å være med ekstra for å ivareta barn og unge 
med særskilte behov som me har som deltakaren i vårt 
trusopplæringstilbud. Me ser at me alltid treng å være ein 
ekstra på opplegga itilegg til dei allereie oppsette, og dette 
bør være den same personen for å gje tryggheit og 
kontinuitet for deltakarane. Her me bur er det ikkje ekstra 
eller andre tilbod til dei som treng ekstra tilrettelegging. 
Dette vert ivaretatt i det vanlege trusopplæringstilbudet. Det 
er ein ressurs å ha dei med i gruppa, men me ser og at me 
alltid må være sikre på å være nok bemanning. Difor søkjer 
me med dette om ekstra midlar til å lønne ein person 20% 
frå oktober 2020 til mai 2021. 

Forventet antall deltakere (anslag)   2 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  Oktober 2020-mai 2021 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

  Egne midler   

Honorarer 80 000 Støtte fra bispedømmerådet  80 000 

Mat / bevertning   Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 

  

Leie av lokaler   Inngangspenger / billettsalg   

Markedsføring og 
kommunikasjon 

  Salg av mat   

Materiell / utstyr (spesifisér)   Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)   Andre inntekter   

TOTALSUM kr 80 000 TOTALSUM kr 80 000 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 
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Spesifikasjon av andre 
utgifter / utgifter til materiell 

  

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

 Kr 80 000  

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
 
Opplysningar angåande barna med hjelpebehov er omfatta av personvernet. Det er to 
barn (ein konfirmant og ein i andre trusopplæringstiltak) som treng relativt mye 
tilrettelegging og assistanse. Meir utfyllande opplysningar kan gis.  
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Sum Sum

150.0000

190.994

kr 20 000

kr 328 994 kr 20 000

-kr 308 994

977 11 726

976 993 993

Postbok 30

5575Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

katrine.eide@tyever.kommune.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Tysvær kirkelige fellesråd

Katrine Eide

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

AKSDAL

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 175 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240.17.27697

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Tysvær kirkene - digitale løsninger

Å bli en bedre digital kirke i fremtiden

Vi ønsker å få til flere tiltak for å styrke vårt kirkelige 

kommunikasjonsarbeid og nærvær på nett og sosiale medier for alle våre 

menigheter her i Tysvær. Vi som flere andre startet friskt og så si fra bunn 

av etter 12.mars 2020. Oppgraddering av nettside, promotering på  

facebook sider og få opp konto for Instagram. Oppgraderingen har 

resultert i både nytt utstyr og opplæring for ansatte. For oss blir det viktig å 

videreføre det vi har fått til så langt og lage en god plan for vårt digitale 

arbeid. Vedlagt legger vi mer utfyllende beskrivelse av arbeidet.
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Søknad om støtte til utstyr 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon  Gausel Sokn 

Kontaktperson Daglig leder Solveig Myklatun 

E-post  gausel.menighet.stavanger@kirken.no 

Telefon  51 84 04 00 

Organisasjonsnummer  976 993 330 

Gate/vei/postboksadresse  Postboks 201 

Postnummer  4001 

Sted  Stavanger 

Bankkontonr.  3201.32.71673 

Informasjon om søknad 

Søker om: Lyd og bildeutstyr til kirkerom  
Oppgradere lyd og bildeutstyr i kirkerom til dagens 
standard for å drive et godt kulturtilbud. 

Beskrivelse av utstyr det 
søkes etter: 

Stagebox, 12.107,- 
Nettverkskabel cat 6e, 1.000,- 
Kormikrofoner x4, 20.780,- 
EL Roland trommesett, 9.000,- 
Trådløs monitor, 10.295,- 
Prosjektor Epson, 25.000,- 
   

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

78.182,- 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 

  

12



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler - "Av dur er du kommen - til moll skal du bli" - Lura menighet

Sum Sum

kr 12 000 kr 20 000

kr 2 000

kr 10 000

kr 22 000 kr 22 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.60.25817

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

"Av dur er du kommen - til moll skal du bli"

Diakonale minnekonserter i Høyland kirke ogSoma kapell i høytidene. 

Orgel/piano og instrumentalister og solister.

Diakonaler konserter i høytidene nyttårsdag, skjærtorsdag, pinsehelg, 

allehelgensdag 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hele årett 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 250

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

47478582

976993187

Kobberveien 109

4313Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

vf244@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kantor i Lura

Viggo Fagerjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 60 000 kr 60 000

kr 30 000

kr 10 000

kr 20 000

kr 90 000 kr 90 000

kr 0

47478582

976993187

Kobberveien 109

4313Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

vf244@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Lura menighet

Viggo Fagerjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

6 konserter, 3 vår og 3 høst. Reise og opphold NOK 20.000. Honorar pr. 

konsert estimert NOK 10.000.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hele årett 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.60.25817

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Internasjonale orgelkonserter

Invitere kjente dyktige konsertorganister til Lura kirke i Sandnes. Konserter 

med høy kvalitet samt verkorienterig.

Konserter på høyt nivå med kjente konsertorganister. Verkorientering med 

lokale organister som kan gi publikum en større opplevelse av konsertene 

der for eksempel tema i komposisjonen blir presentert, komponist historie, 

andre fakts om musikken. Sette musikken i et riss mot feks andre 

kunstarter som bilder. Dette gir publikum en helt annen opplevelse av en 

orgelkonsert. 25. oktober 2020 hadde søker en slik konsert med veldig 

godt besøk. Så godt som alle gav uttykk for en veldig god opplevelse av 

konserten. Dette ønsker vi å fortsette med. Her ble brukt audiovisuelle 
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Fra: Tuva <tuva@sang.no> 
Sendt: fredag 30. oktober 2020 15:12 
Til: Stavanger-bdr 
Emne: Søknad om støtte til tiltak i 2020 
Vedlegg: 2020 Søknadsskjemaprosjektmidler Ung kirkesang Vest .xlsx 
 
Hei, 
Vedlagt finner dere søknad i excel-skjema for en produksjon Ung kirkesang Vest og Norsk orgelfestival 

gjorde 18. - 20. september i St. Johannes kirke sammen med syngende barn fra mange menigheter, 

musikere og solister.  
Det hele ble en utrolig fin og inspirerende opplevelse for alle involverte.  

Jeg har laget en ny fane i søknadsskjemaet hvor inngående forklaring på inntekter står. Hvis dere 
trenger dette vedlagt i et eget dokument gir dere beskjed om det, så skal jeg ettersende.  

Vennlig hilsen 
Tuva Ystad Gederø 

Regionkonsulent Ung kirkesang Vest  
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Fra: Ida Lorentze Vik <ida.vik@kfuk-kfum.no> 
Sendt: fredag 30. oktober 2020 15:43 
Til: Stavanger-bdr 
Emne: Fwd: søknad om støtte 
Vedlegg: 2020 søknadsskjema prosjektmidler.xlsx 
 

Hei! 

 

Vedlegger søknad om støtte til Stå opp-musikal. 

 

Dette prosjektet har vi fått støtte til før og når Norge pga Korona stengte ned i mars var det 

rett før den mest intensive perioden av årets Stå-opp prosjekt. Det ble selvfølgelig ingen ting 

av hverken øvelseshelg eller forestilling. Men vi brukte ressursene så godt vi kunne og lagde 

både sang- og danseøvelser på nett. I denne linkene vises nettsiden som vi lagde i den 

forbindelse: 

https://sites.google.com/kfuk-kfum.no/stoppmusikal2020/start?authuser=0 

Deltakerne fikk også mulighet til å være med på en musikkvideo: 

https://www.facebook.com/RogalandKM/videos/379791662914040/ 

 

Vennlig hilsen 

Ida Vik 

KFUK-KFUM Rogaland 
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Fra: Jan Magne Moi <jan.magne.moi@bokn.kommune.no> 
Sendt: fredag 30. oktober 2020 21:11 
Til: Stavanger-bdr 
Emne: Søknaf prosjektmidler 
Vedlegg: 2020 søknadsskjema prosjektmidler Fra Bokn sokn.xlsx 
 
Søknad om prosjektmidler 
 
Søknaden gjelder strømmetjeneste av gudstjenesten julaften, som må bli annerledes dette året på 
grunn av smittesituasjonen. 
I fjor var det 300 til stede. 
I år går ikke det. 17.mai hadde kommunen overføring via Facebook. 
Dette har gitt ide om å prøve det for julaften. 
Tilbudet vi har fått for profesjonell opptak og overføring på julaften er 15.000. 
Dette er søknaden. 
Vi ønsker nemlig at offeret fremdeles skal gå til Kirkens Nødhjelp. Støtten dit er viktigere enn før. 
 
Venleg helsing 
 
Jan Magne Moi 
kyrkjeverje 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon  Beth Elin Byberg/ Ræge, Høyland, Ålgård og Egersund 
menighet

Kontaktperson  Beth Elin Byberg

E-post bethelinbyberg@yahoo.no

Telefon  99021968

Organisasjonsnummer  981665945

Gate/vei/postboksadresse  Kleppvn 794

Postnummer  4354

Sted  Voll

Bankkontonr.  3206.20.86652

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt  Allehelgenskonsert-til minne om en du er glad i

Mål for prosjektet Imøtekomme et antatt behov på en sensitiv dag, åpne opp 
for et bredt publikum, gi publikumet et nært møte med 
kirken, skape et samarbeid mellom menighet, produsent, 
kommune, inngå i det diakonale arbeidet i menighetene.

Beskrivelse av prosjektet  En nær og hjertevarm konsert 
Til dine minner og til din trøst 
Med god kvalitet
Som peker på himmel og håp

Se allerede innsendt søknad og budsjett

Forventet antall deltakere (anslag)  

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden)

 Egne midler  

Honorarer  Støtte fra bispedømmerådet  

Mat / bevertning  Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet

 

Leie av lokaler  Inngangspenger / billettsalg  

Markedsføring og 
kommunikasjon

 Salg av mat  
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Materiell / utstyr (spesifisér)  Annet salg  

Andre utgifter (spesifisér)  Andre inntekter  

TOTALSUM kr 0 TOTALSUM kr 0

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0

Spesifikasjon av andre 
utgifter / utgifter til materiell

 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Har allerede sendt inn søknad og budsjett.

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Åna Fengsel v/ Fengselspresten
Kontaktperson Jon Aarsland
E-post Ja796@kirken.no
Telefon 51799166/470 22161
Organisasjonsnummer 976993403
Gate/vei/postboksadresse Åna
Postnummer 4365
Sted Nærbø
Bankkontonr. Øremerkingen skjer gjennom merking på innbetaling til

bankkonto 2801 45 98164.

Innbetaling merkes med: 2604530 –konto 2971

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Kultur i fengslet
Mål for prosjektet Onsdagstilstelninger for innsatte i Åna kirka

Beskrivelse av prosjektet Et av fokus som kriminalomsorgen har, er å motvirke
isolasjon. I så måte er det arbeidet fengselspresten gjør
av stor betydning. Vi ønsker også å ha en fast månedlig
Kulturkveld med ulike musikere, kunstnere og forfattere,
hvor de kan få bruke sitt talenti en kirkelig atmosfære.
Det er lite tilbud til innsatte, og dette vil gi et tilbud til alle.
I 2020 har vi begynt med slike kvelder, men det stopper
opp med at det ikke er penger til å betale utøvere. Dette
vil gi oss mulighet til å tenke langsiktig og få inn kvalitet.

Forventet antall deltakere (anslag) 40 hver kveld (2 tilstelninger)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Vår og høst 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer 95000 Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning 5000 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 100000 TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
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Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Det søkes om 100 000 kr i støtte.
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Kirkens Bymisjon Rogaland Bank: 3201.07.43086 Gavekonto: 3201.07.43086 
Knud Holms gate 3 Org. nummer: NO 971 477 415 Givertelefon: 820 43 055 (100,-) 
4005 Stavanger 

Søknad om tilskudd til gatenært diakonalt arbeid på Haugalandet i 2020 

Kirkens Bymisjon driver diakonalt arbeid på Haugalandet for marginaliserte grupper i 
samfunnet som rusavhengige og fattige tilreisende. Vi har blant annet arbeidstiltak for 
mennesker i aktiv rus, og arbeidsplasser for å forhindre at unge begynner med rus. Vi 
har kompetente frivillige som er med å legge til rette for gode fellesskap i våre tiltak.  

En ansatt bymisjonsdiakon leder det gatenære diakonale arbeidet. Diakonen er 
tilgjengelig på Bymisjonssentret i Haugesund, og er også fysisk ute på gata og møter 
folk der de er, med tilbud om kaffe og en samtale. Siden september 2019 har vi hatt 
Gatekapellet åpent tirsdager kl.10-12 med vafler, kaffe og middagsbønn. Og fra 
desember 2019 har vi invitert til ukentlig lystenning og stille stund i Bymisjonskafeen i 
Haugesund. En gang per måned feires «Messe for Gud og Hvermann» i Kulturkirken 
Skåre. Messene og rammen rundt disse vil videreutvikles gjennom 2020. Gjennom 
Bymisjonsdiakonen har vi også fått en mer løpende kontakt med Den norske kirke, og 
vi vil i året som kommer jobbe for å styrke og utvikle potensialet i denne relasjonen 
videre. 

Kirkens Bymisjon har et diakonalt oppdrag på vegne av Den norske kirke, i møte med 
mennesker som menighetsdiakonien ikke når. Mennesker som i de fleste 
sammenhenger opplever seg på utsiden. For å kunne gi et godt kirkelig og diakonalt 
tilbud til fattige tilreisende, rusmiddelavhengige og andre vi kommer i kontakt med på 
gata og i våre kafeer, er vi avhengige av et godt samarbeid med Den norske kirke. Vi 
har tidligere fått et kjærkomment økonomisk bidrag fra Stavanger bispedømmeråd som 
en del av samarbeidet, og det har vært viktig for å kunne drive vårt arbeid.  

Vi håper på fortsatt økonomisk støtte fra Stavanger bispedømmeråd, og søker om kr. 
50.000,- til diakonalt gatenært arbeid i 2020. 

Med vennlig hilsen 

 

Gaute Brækken 
Daglig leder, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 

Stavanger bispedømmeråd 
Lagårdsveien 44 
4010 Stavanger 

 

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 

Gaute Brækken Asbjørn Finnbakk 19.12.2019 
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Vedlegg 1: Fagleg fundering av prosjektet 

Vi tar utgangspunktet vårt i ein barneteologi som både trusopplæringsreform og gudstenestereform bygger 

på, nemleg at barneteologien ikkje skal vere ein teologi om eller for barn, men ein teologi som strekkjer seg 

etter å sjå liv, tru og teologi ut frå barna sine perspektiv. Dette samstemmer med den forståinga av barn og 

barneteologi som blant andre Tveito Johnsen, Stålsett og Østrem hevdar i antologien Barneteologi og 

kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter (Johnsen, red. 2007). Med 

utgangspunkt i liturgisk teologi legg vi til grunn ei dialektisk forståing av slagordet lex orandi lex credendi. 

Det inneber at vi går ut frå at tru og tradisjon formar liturgisk praksis samstundes som liturgisk praksis 

formar tru og teologi (Wainwright 1980, Aune 2007). Kva teologi er det som kjem til syne og er i spel i desse 

gudstenestene? Samsvarer den med ideala om borna si rolle og plass? 

Campbell skil mellom tre ulike typar digitale gudstenester; overførte gudstenester er ordinære 

gudstenester overført til ei anna plattform, omsette gudstenester har tilpassa seg den nye plattforma i 

nokon grad medan omforma gudstenester set den tradisjonelle gudstenesta til sides og skapar eit nytt 

format med vekt på interaksjon mellom prest og kyrkjelyd (Campbell 2020).  Vi vil søke å ha ei gudsteneste i 

kvar kategori.  

I artikkelen Exploring Religious Community Online (2005), har Campbell identifisert seks ulike behov 

menneske har i møte med religion i digitale rom: relasjonar, omsorg, verdsetting, kontakt, intim 

kommunikasjon, og felles tru. Dette nyttar ho sjølv til å analysere digitale gudstenester (Campbell 2020). Er 

det desse eller andre behov barna gir uttrykk for i samtalen? Blir borna sine behov dekt i dei digitale 

gudstenestene?  

Forutan ved dei før nemnde teologiske perspektiva, vil vi analysere gudstenestene ved hjelp av 

riteoverføringsteori. Denne hevdar at endra kontekst får konsekvensar for dei interne aspekta ved rita. 

Dette kan gjelde tekst, framføring, struktur, interaksjon og symbolikk (Langer et al. 2006: 1-2). Ei endring i 

medium, som når gudstenester vert digitale, er ei slik kontekstendring. Miczek (2008:150) skildrar denne 

endringsprosessen med dei tre omgrepa transformasjon, nyvinning og ekskludering. Transformasjon er når 

ritualet vert overført til eit nytt medium. For at transformasjonen skal fungere, må antakeleg nyvinning 

innan ritualet finne stad slik at det verkar autentisk i ein ny kontekst, og ekskludering av somme element (til 

dømes dåp og nattverd) kan vere naudsynt. Som Helland (2013:35) peiker på, sit vi då att med eit nytt 

rituale, og det er opp til deltakarane om dette vert opplevd autentisk. Bidreg transformasjonen, nyvinninga 

og ekskluderinga til å skape eit autentisk rituale i ein ny kontekst, eller til å destabilisere ritualet slik at det 

ikkje vert opplevd autentisk? Opplever borna gudstenesta autentisk slik at dei kjenner seg som del av det 

som hender? 

Litteratur:  

Aune, Michael B. (2007). «Liturgy and Theology: Rethinking the Relationship. Part I – Setting the Stage.» Worship 81(1): 46-68.  

Berger, Teresa. (2017). @Worship. Liturgical Practices in Digital Worlds. London: Routledge Ltd.   

Campbell, Heidi A. (2005) Exploring Religious Community Online. We are One in the Network. New York: Peter Lang. 

Campbell, Heidi A. (2020) «What Religious Groups Need to Consider when Trying to do Church Online». I Heidi A. Campbell (red.), 

The Distanced Church. Reflections on Doing Church Online. Digital Religion Publications, 49-52. DOI: 

https://doi.org/10.21423/distancedchurch 

Campbell, Heidi (red.), (2020) The Distanced Church. Reflections on Doing Church Online. Digital Religion Publications.  

Helland, Christopher. (2013) «Ritual». I Heidi A. Campbell (red.), Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media 

Worlds. London: Routledge. 

Johnsen, Elisabeth Tveito. (red.). (2007). Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. 

Oslo: Det praktisk-teologiske seminar.  

Langer, Robert, Dorothea Lüddeckens, Kerstin Radde og Jan Snoek. (2006). «Transfer of Ritual». Journal of Ritual Studies, 20:1, 1-

10. 

Miczek, Nadja. (2008). «Online Rituals in Virtual Worlds. Christian Online Services Between Dynamics and Stability». Online – 

Heidelberg Journal of Religions on the Internet, 3:1, 144-173. DOI: https://doi.org/10.11588/rel.2008.1.392 

Wainwright, G. (1980). Doxology, A Systematic Theology. The Praise of God in Worship, Doctrine and Life. London: Epworth Press 
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Riksvei 13 som pilegrimsvei, mål

– å gjøre kirkene og det de representerer mer synlig og tilgjengelig

– at Riksvei 13 skal bli kjent som en godt tilrettelagt pilegrimsvei for bil 
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Riksvei 13 

går fra Stavanger til Balestrand/Leikanger og er 450 km lang. 
Det ligger ca 30 kirker langs veien. 

Riksvei 13-fokus:

Røldal var et viktig pilegrimsmål i middelalderen. 
Når tradisjonene gjenopptas i vår tid er Riksvei 13 en viktig vei. 

Discovery Route ble etablert som turistvei alt på 1880-tallet av 
Cooks reisebyrå. Konseptet er revitalisert de siste årene.

Diktarvegen ble utredet for få år siden, men er nå lagt på is.

Fjordvegen arbeider for å øke teknisk standard og markedsføre 
transportåren.
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RØLDAL•
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RØLDAL

Rv. 13

•
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RØLDAL

VESTLANDS-
LEDEN?

•

Rv. 13
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Åpne kirker er kjernen

Markedsføring avgjørende for at 
folk skal oppdage og finne fram til kirkene.

– Ta kontakt med utgivere av trykte 

turistguider/brosjyrer og bli omtalt der

– Nettsider

– Sosiale medier

– Pressemeldinger og avisomtaler

– Skilt ved kirken og langs veien
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Elementer ved kirke

Eksempel på informasjonsskilt 
i A3-størrelse.
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Elementer ved kirke

Kirkestempel/pilegrimsstempel
Det kan brukes vanlige stempel 
med innebygd farge 
eller pregestempel. 

Eksempler på kirke-/pilegrimsstempel:

38



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : RV13 åpne kirker og reiseguide

Nettside

Informasjon om den enkelte kirke 
på nettet: pilegrimsvegen.no
(Ikke etablert ennå)

Skape interesse og nysgjerrighet 

Gi lyst til å besøke flere kirker
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Åpne kirker – Programmering

Koordinerte åpningstider og en felles 
informasjonsflate kan muliggjøre ulike 
former for programsamarbeid:

Konserter

Tema-utstillinger

Kunst-utstillinger

Tidebønner

Nye kunstneriske uttrykk, 
følgefortellinger

Og mer….
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Universell utforming – de syv prinsippene

1. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv 
måte.

3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller 
minimalisere utilsiktede handlinger.

4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike 
ferdigheter.

5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den 
hørselhemmede se og så videre.

6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, 

rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

41



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : RV13 åpne kirker og reiseguide

Universell utforming – de syv prinsippene

1. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv 
måte.

3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller 
minimalisere utilsiktede handlinger.

4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike 
ferdigheter.

5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den 
hørselhemmede se og så videre.

6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, 

rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Eksempel på bronsemodell i Tønsberg.
Slike modeller kan plasseres ved kirkene langs Riksvei 13.
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Gamle Årdal
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Hjelmeland
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Søknad om støtte til tiltak 

Grunnleggende informasjon 
Navn på søker / organisasjon  Norsk orgelfestival  
Kontaktperson  Ann-Karin Både 
E-post  Norsk.orgelfestival@kirken.no 
Telefon  90216088 
Organisasjonsnummer  976993403  
Gate/vei/postboksadresse  Klubbgata 1  
Postnummer  4013  
Sted  Stavanger 
Bankkontonr.  81600731122 

Informasjon om prosjektet 
Navn på prosjekt Orgelkurs for ungdom 2021 
Mål for prosjektet Orgelkurs for ungdom er et kurs for unge organistspirer i 

alderen 12-25 år. Deltakerne får oppleve læring, 
spilleglede, kultur, kunnskapsutveksling og sosiale 
opplevelser. Elever fra hele landet deltar, i ulike 
aldersgrupper og ulike nivåer. Slik bidrar vi til å bygge et 
nasjonalt nettverk som er svært verdifullt for 
rekrutteringen av fremtidige kirkemusikere, kantorer og 
konsertorganister. 
 
Orgelmusikken ble i 2018 en del av UNESCO-listene for 
immateriell kulturarv og verdensarv i Tyskland. Et tydelig 
signal om hvor viktig det er å videreføre orgeltradisjonen 
til de neste generasjoner – også utenfor Tyskland. I dette 
perspektivet er orgelkurset et viktig tiltak fordi vi bidrar til 
å bygge kunnskap om og opprettholder interesse for orgel 
blant de unge, samt at vi legger til rette for 
nettverksbygging.  
 
Orgelkurs for ungdom er et inkluderende tilbud. 
Deltakerne betaler kun 150 kr i deltakeravgift. Denne 
dekker medlemskap i festivalens orgelklubb, 
Orgelklubben Christine. Orgelfestivalen dekker 
deltakernes kostnader, som reise, diett og overnatting. 
Dette gjør at de aller fleste har mulighet for å delta 
uavhengig økonomi. Vi vet at økonomi er avgjørende for 
mange barn og unges deltakelse i kulturlivet. Det er 
verdifullt for oss og samfunnet å kunne skape en arena 
hvor alle deltar på like premisser. 
  

Beskrivelse av prosjektet Orgelkurs for ungdom 2021 holdes under festivalen 16.-
17.sept i Stavanger og Sandnes. Orgelkurset har i mange 
år vært en fast del av programmet. 
Hovedlærer i 2021 er Sigurd Melvær Øgaard. Leder, 
øvrige lærer og voksenkontakter bekreftes i løpet av 
våren. 
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|  
Kursprogrammet for 2021 er under utvikling, men vil 
bestå av undervisning og workshops med dyktige lærere. 
Deltakerne medvirker på festivalhøymesser som er en del 
av selve festivalprogrammet. I tillegg får de anledning til å 
være publikum og oppleve flotte konserter og 
forestillinger under festivalen. 
 
Festivalen hadde god erfaring med økt bemanning i 2020. 
Denne sikret at smitteverntiltak kunne gjennomføres, men 
også bedre oppfølging av deltakerne. Vi vil derfor 
engasjere 3 voksenkontaker også i 2021, hvorav 1 er 
leder for kurset. Disse skal være tilgjengelige gjennom 
hele kurset, og 2 av voksenkontaktene bor på hotell med 
tilreisende deltakere.  
 
Vedlagt er utkast festivalprogram 2021 med program for 
orgelkurset på s. 2 og 3. 
 
 
  

Forventet antall deltakere (anslag)  15 deltakere.  
Planlagt tidspunkt for gjennomføring  16.-17.sept 2021 

Prosjektbudsjett 
Utgifter Inntekter 
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 14000 Egne midler  11900 

Honorarer  20000 Støtte fra bispedømmerådet  50000 
Mat / bevertning   30000 Støtte fra andre enn 

bispedømmerådet 
 60000 

Leie av lokaler   Inngangspenger / billettsalg  0 
Markedsføring og 
kommunikasjon 

 10000 Salg av mat  0 

Materiell / utstyr (spesifisér)  2000 Annet salg  0 
Andre utgifter (spesifisér)  48000 Andre inntekter  2100 
TOTALSUM kr 124000 TOTALSUM kr 124000 
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 
Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

Materiell: T-skjorter 
Andre utgifter: medlemskap Ung kirkesang, hotell, 
transport 
 
Se vedlagt budsjett for detaljer 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  
Kr 50000 
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Sum Sum

150.0000

190.994

kr 20 000

kr 328 994 kr 20 000

-kr 308 994

977 11 726

976 993 993

Postbok 30

5575Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

katrine.eide@tyever.kommune.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Tysvær kirkelige fellesråd

Katrine Eide

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

AKSDAL

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 175 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240.17.27697

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Tysvær kirkene - digitale løsninger

Å bli en bedre digital kirke i fremtiden

Vi ønsker å få til flere tiltak for å styrke vårt kirkelige 

kommunikasjonsarbeid og nærvær på nett og sosiale medier for alle våre 

menigheter her i Tysvær. Vi som flere andre startet friskt og så si fra bunn 

av etter 12.mars 2020. Oppgraddering av nettside, promotering på  

facebook sider og få opp konto for Instagram. Oppgraderingen har 

resultert i både nytt utstyr og opplæring for ansatte. For oss blir det viktig å 

videreføre det vi har fått til så langt og lage en god plan for vårt digitale 

arbeid. Vedlagt legger vi mer utfyllende beskrivelse av arbeidet.
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Sum Sum

kr 4 000

kr 2 000

kr 2 000

kr 4 000 kr 4 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230 21 12893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Møte mennesker ute på Torget 

Å være synlig der folk er på en positiv måte. Skape et møtepunkt og 

mulighet for samtale. Invitere til arrangementer i kirken.

Vi ønsker å være synlige på Torget utenfor Kilden en kveld i måneden. Vi 

tar med Roll Up med Kirkens logo og tenner en bålpanne. Vi ønsker å 

dele ut twist, lys, Velsignelsesbilder og flyers med invitasjon til 

arrangementer i kirken. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 4 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Oppstart i desember

Forventet antall deltakere (anslag) 50-100 pr kveld

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

48990570

976993268

Veumvn 55/ Postboks 201

4016/4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ek866@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hillevåg menighet

Eldbjørg Kordal

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 70 000 kr 100 000

kr 30 000

kr 100 000 kr 100 000

kr 0

46504477

976993403

Postboks

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rs467@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stavanger kirkelige fellesråd

Rune Skagestad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 100 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Honorar: Honorar til eksterne fagpersoner for befaring/rapport skrivning.  Andre 

utgifter: Ekskursjon for internt fagmiljø til tilsvarende klokkespill

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

8160.07.31122

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Utredning av rehabilitering, oppgradering og automatisering av klokkespill i 

Stavanger domkirke 

Klokkespillet i i Stavanger domkirke er Norges eldste. De ble bygd i 1922 og 

fortsatt de nest største i landet. Vi ønsker å få en ekstern faglig utredning av 

klokkene, som kan lede frem til en større søknad til eksterne støttespillere. Målet 

er at vi kan få rrehablitert, oppgradert og automatisert klokkespillet i domkirken. 

Målet er at klokkespillet skal bli en mer fast del av den kirkelige 

kulturvirksomheten i Stavanger sentrum.

De spørsmålene som utredningen skal se på er:

1. Delvis eller helt nytt spillepult samt bytte av nåværende myk mekanikk med en 

stivere mekanikk. I dag har klokkespillet en nokså tungspilt og seig mekanikk, 

med utstrakt bruk av gummilister, nylons tråd og stål veiere. Dagens standard er 

bruk av stiv stålmekanikk, som gjør det mer lettspilt, mer presis, slik at man har 

mulighet å spille virtuos musikk i raskere tempi, triller og andre musikalske 

finesser. I tillegg vil stålmekanikk fremstå som mer solid og stabil mot slitasje og 

vedlikehold/regulering.

2. Delvis automatisering av klokkespillet, slik at man montere på en mekanisk 

avspillings mekanisme med digitalt minne og pneumatiske motorer. Dette vil 

muliggjøre at noe av klokkespillet vil kunne forhånds programmeres.  Slikat vi kan 

få en kontinuitet i klokkeavspillingen og være et fast og stabil del av bybildet og 

opplevelsen av byen i ferie/turistsesongen.

3. De nyeste og de minste en og halv oktaver av klokkespillet (ca. 18 av de 

minste klokkene) matcher ikke så bra med ellers veldig velklingende gamle 

klokker av den originale delen. Mens de eldre klokkene er i verdens klasse er 

disse små klokkene lydmessig av dårligere kvalitet og stikker ut fra resten. Man 

bør undersøke muligheten av å enten prøve å stemme intonere disse, hvis mulig, 

eller i ytterste konsekvens å bytte ut noen av de som kanskje ikke lar seg 

forbedre.                                                                                                           Vi ser 

for oss å knytte til oss Vegard Sandhold, Norges ledende klokkenist og ekspert på 

feltet, samt et fima som leverer klokker.
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Sum Sum

kr 10 000

kr 45 000 kr 60 000

kr 8 000

kr 5 000 kr 15 000

kr 2 000

kr 5 000

kr 75 000 kr 75 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32013540763

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Stå opp-musikal

Gi gode musikalske og sosiale opplevelser gjennom å samle barnekor i 

regionen til en felles musikal som ender i en forestilling i St Petri kirke. 

Det er i tillegg et mål for prosjektet å gi de eldste barna ekstra utfordringer 

slik at de motiveres til å synge i kor lenger. Det er også et mål at barna 

blir kjent med påskebudskapet gjennom musikalen som tar opp tema som 

omhandler bla. oppstandelse.

Korene som deltar bruker vinteren til å øve inn reportoaret av sanger. 

Etter hvert møtes korene til fellesøvelser og tilslutt ender det i en 

øvelseshelg med forestilling. Vi bruker Stå-opp-ressursen som er 

utarbeidet av KFUK-KFUM. I tillegg til sang er det også dans, scenografi 

og drama. Vi satser på kvalitet og bruker proffe musikere og instruktører. 

Prosjektet er også lokalt forankret i korene da vi legger noen av øvelsene 

i forkant lokalt slik at korene kan besøke hverandre. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr 

Stavanger

Utgifter

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Utgifter til scenografi: treplater, maling og stoff. Innkjøp av notehefter.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring påsken 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 50 deltakere + publikum

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

98816112

974986337

Ytre Eiganesvei 21

4022Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ida.vik@kfuk-kfum.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

KFUK-KFUM Rogaland

Ida Vik

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 60 000 kr 13 490

kr 92 545 kr 35 000

kr 4 000 kr 115 750 Se egen fane merket "Oversikt inntekter" 

kr 5 000 kr 13 305

kr 10 500 kr 0

kr 4 000 kr 0

kr 1 500 kr 0

kr 177 545 kr 177 545

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32013141222

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

"Må korsets tre slå rot" 

Å samle medlemskor i Ung kirkesang Vest for å gjennomføre en scenisk 

produksjon av "Må korsets tre slå rot", skrevet av Odd Johan Overøye og 

Eyvind Skeie, i St. Johannes kirke som avsluttende arrangement under 

Norsk orgelfestival i 2020. 

Verket "Må korsets tre slå rot" er et musikkspill som handler om St. 

Sunniva. Hun måtte flykte fra Irland på grunn av sin tro og havnet på øya 

Selja. Musikkspillet har et dagsaktuelt tema som levendegjøres av barna 

som medvirker: flyktninger - mennesker som ikke har et hjem - hvem skal 

ta vare på dem? Produksjonen engasjerte barnekor fra St. Johannes, 

Domkirken og St. Petri, Kampen og Stokka kirke, i tillegg til ungdommer 

fra Regionalt ungdomskor Vest, Stavanger domkirke og St. Johannes 

kirke. Vi hadde med oss solister, forteller og musikere fra Stavanger og 

Sandnes. Det var utrolig stas for oss å gjennomføre dette prosjektet selv 

om det innebar masse arbeid med smittevernhensyn fram mot og 

underveis i produksjonshelgen. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 35 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell / utstyr: Stoff og blomster til kulisser. Andre utgifter: Blomster til 

dirigent, solister og musikere. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 18. - 20. september 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 60 stk

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

48022860

920162673

Steinstølveien 17

4027Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tuva@sang.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ung kirkesang Vest og Norsk orgelfestival

Tuva Ystad Gederø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Skjold og Vikebygd sokneråd
Kontaktperson Sunniva Gregersen
E-post Sunniva_tonjen@hotmail.com
Telefon 48076203
Organisasjonsnummer 976994116
Gate/vei/postboksadresse Kleivavegen 7
Postnummer 5574
Sted Skjold
Bankkontonr. 32430600949 (Soknerådet for Skjold og Vikebygd)

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Rom for alle i kyrkja
Mål for prosjektet Skape gode treffpunkt i kyrkja, både under gudstenester og

andre tilstellingar. Me ynskjer å skape eit engasjemnent
blant dei som deltek av og til/ofte i kyrkjelivet, samt opne
for treffpunkt kor dei som ikkje er så vante med å kome til
kyrkja våger å kome.

Beskrivelse av prosjektet I Skjold, Vats og Vikebygd er det 7 fellesgudstenester i
året, som avholdes i Skjold kyrkje. Desse blei tidlegare
gjennomført med eit litt anna opplegg enn dei vanlege
gudstenestene, kor me mellom anna hadde opplegg for
barna, bønevanding, meir lovsong og felles måltid etterpå.
Denne ordninga har no blitt avvikla, grunna at dei frivililige
som dreiv det, blei slitne av ansvaret. Talet på besøkande
på kvar gudsteneste gjekk også ned mot slutten, og er i
dag mykje lågare enn då me begynte å ha
fellesgudstenester.

Me ynskjer no å skape nytt engasjement rundt
fellesgudstenestene våre, kor me legg opp til meir
familievennlege gudstenester. Me ynskjer å tilrettelegge for
at frivillige kan delta meir i gudstenestene, både med
opplegg for barna, song/musikk, meir aktiv deltaking i
liturgien med meir. Me jobbar med eit skriv som me vil
sende ut til aktuelle frivillige, kor me spør kvar enkelt om
det er noko dei ynskjer og kan bidra med. Det at folk får
konkrete oppgåver dei kan bidra med, kan skape både
tilhøyrsle og ansvarskjensle overfor arbeidet i kyrkja vår.
På sikt håper me at me kan få grupper med mennesker
som hjelper med ulike ting til kvar gudsteneste, og at desse
gruppene i stor grad skal klare å drive seg sjølv.

Me vil ha dei fleste fellesgudstenestene i Skjold, slik som
dagens ordning allereie er. Me vil også legge opp til èi
samling i kvar av dei andre bygdene, samt ei samling i
Skjold utanfor kyrkja. Me ser for oss å ha ulike aktiviteter
og felles måltid fyrst på dagen, for å så samlast til
gudsteneste. I samband med dette vil me samarbeide med
allereie ekstisterande tilbod i bygdene, som t.d.
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familiespeiding, korps og idrett. Me håper at dette kan
skape eit større engasjement kring fellesgudsteneste i alle
dei tre bygdene, samt at tilbodet kanskje vil vere meir
lågterskel for mange.

Me har også eit mål om å skape andre møtepunkt i kykja
enn dei vanlege gudstenestene. Me ynskjer å ha t.d. ein
dag i månaden kor kyrkjelyden inviterer familiar og andre til
middag. Dette håper me kan vere eit godt treffspunkt for
dei som allereie er aktive i kyrkja, men også for dei som
kanskje ikkje deltar så ofte på gudstenester. I fyrste
omgang ynskjer me å ha fokus på at dette skal vere eit
lågterskeltilbod, kor ein kan kome til ferdig middag og ei lita
samling kor me kan høyre Guds ord og synge saman. På
sikt kan me kanskje også få til ulikegruppetilbod, som t.d.
barnekor, buldreleik for dei aktive, bibelgrupper eller anna.
Dette vil vere avhengig av kven som møter på desse
treffpunkta, og i kva grad me klarer å mobilisere frivillige.
Dersom me skal få til slike grupper, er det også viktig for
oss å spele på dei resursane og tilboda som allereie
eksisterer, som t.d. speidar og barnekor. Det er soknerådet
i Skjold og Vikebygd som har diskutert dette opplegget,
men me ser også for oss at det kan vere aktuelt å invitere
kyrkjelyden i Vats dersom dei ynskjer å vere med.

Me opplev at det tidvis kan vere vanskeleg å få til eit godt
arbeid kring dei frivillige kreftene me har. Det er mange
engasjerte menneske i bygdene våre, men det er
vanskeleg å rekruttere personar til å bidra over tid i
gudstenestearbeidet. Me har svært få tilsette i kyrkjelydane
våre, og er difor i stor grad avhengig av eit godt opplegg
kring dei frivillige. På sikt har me eit ønske om å få nok
midlar til å opprette ei diakonistilling , som mellom anna
kan vere med å fylgje opp frivilligheitsarbeidet i forhold til
fellesgudstenestene og middagstreffet. Å få midlar til å
begynne arbeidet med å rekruttere og behalde frivillige, vil
vere ein god og viktig start.

Forventet antall deltakere (anslag)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Me planlegg å begynne arbeidet med å

rekruttere frivillige til å delta i
fellesgudstenestene januar 2021.
Pga. koronasituasjonen kan me ikkje begynne
med middagstreff i kyrkja enda, men me
håper at dette kan starte opp mot slutten av
2021.

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarerog kurs 20000 Støtte fra bispedømmerådet
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Mat / bevertning 12000 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler(Skjold Arena –
heile hallen 1 arrangement)

8000 Inngangspenger / billettsalg 2000

Markedsføring og
kommunikasjon

9000 Salg av mat 3000

Materiell / utstyr (spesifisér)
1: Instrumenter: (rangler,
småtrommer og »egg»:
2: Teiknesaker
Inne- og utebestikk/grillutstyr

2000
1000
4000

Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 56000 TOTALSUM kr 5000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 51000
Spesifikasjon av andre utgifter /
utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Utgifter er i prosjektet vanskeleg å stipulera. Dette fordi vi ikkje kan vera sikre på oppmøte og

engasjement. Vi trur at 51 000,- vil hjelpa oss i gang for å kunne starte eit varig tiltak.
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Domkirken og St.Petri menighet
Kontaktperson Sølvi Irene Vinnes
E-post Sv273@kirken.no
Telefon 93852423
Organisasjonsnummer 976 993 381
Gate/vei/postboksadresse Rektor Steensgate 7
Postnummer 4010
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3201.35.17990

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Utstilling av «Den bibelske syklusen»
Mål for prosjektet Opptrappingsarrangement til 900-års jubileet

Sette St. Petri kirke på kartet nå når Domkirken er
stengt
Gi publikum en ny opplevelse av den bibelske
grunnfortelling

Beskrivelse av prosjektet Stor kunstutstilling, kombinert med konserter og
temakvelder. Se vedlegg

Forventet antall deltakere (anslag) 2000- 3000
Planlagt tidspunkt for gjennomføring August 2021-oktober 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer 100.000 Støtte fra bispedømmerådet 250.000
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet(Vi har søkt
kirkekulturell myldring)

50.0000

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

75.000 Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (transport,
montering, forsikring,
lyssetting)

125.000 Andre inntekter

TOTALSUM kr
300.000

TOTALSUM kr
300.000

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
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Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr. 250.000
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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45460727

990402191

Orstadbakken 33

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ungdomspastor@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Elisa Helgøy Malde, ungdomspastor

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Forventet antall deltakere (anslag) 

Det er uvisst hvor mange som vil komme til å delta på 

hvert møte fremover grunnet pandemitid og restriksjoner, 

men så langt i 2020 har vi hatt i gjennomsnitt 66 

ungdommer pr. gang. I 2019 hadde vi et gjennomsnittelig 

oppmøte på 86 ungdommer, hver Fokus.

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Teknisk utstyr til Fokus, høst 2020 

Kverneland

Beskrivelse av prosjektet

Fokus er ungdomsarbeidet i Frøyland og Orstad. Vi har ungdomsmøte 

fredag i partallsuker for aldersgruppen 13 år og oppover, og har en 

oppslutning på mellom 60-90 ungdommer hvert møte. Vi arrangerer årlig 

Talentiade og Neon Party som er større arrangement der vi når flere og 

ungdommer som vi ellers ikke når på en vanlig Fokuskveld. Her samler vi 

ungdom fra opp til fem ulike kommuner (Klepp, Time, Gjesdal, Sandnes, 

Stavanger) samt inviterer andre ungdomsarbeid, noe som er med på å 

styrke enheten og relasjonen mellom menigheter på Jæren. 

Røykmaskin og forsterker vil bidra til at vi klarer å skape den stemningen 

som kreves på Talentiade og Neon Party, for at det skal være attraktivt til 

at ungdommene ønsker å prioritere det. Denne investeringen vil gi en 

større og bedre effekt av teknikken (lyd, lys og bilde) som allerede brukes, 

samt gi mer rom for kreativ formidling på vanlige ungdomsmøter, noe vi 

vet mange vil ha stor glede av! Innkjøp av røykmaskin til kirkesal der vi 

har møtet, og forsterker til musikkanlegg i underetasjen der vi oppholder 

oss etterpå, er noe teknisk team i lang tid har ønsket seg. Dette vil trolig 

øke rekruttering inn mot teknisk team og gi oss mulighet til å gi flere 

ungdommer opplæring på lyd. Fokus når mange lokale ungdommer i 8.-

10.klasse og vi ser at med deres prosjektstøtte har vi bedre potensiale til 

å kunne rekruttere og engasjere flere ungdommer til å involvere seg i 

ungdomsarbeidet. 

Sted

Mål for prosjektet

Mål for prosjektet

1.Styrke satsing på ungdomsarbeid: rekruttering inn mot teknisk team. 

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

ungdommer i ungdomsarbeidet.    

2. Styrking av virksomhet inn mot ungdom: stadig engasjere ungdom til 

involvering, utvikling og kreativ utfoldelse i ungdomsarbeidet.  

62



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler.xlsx

Sum Sum

kr 100 000

kr 100 000 kr 0

-kr 100 000

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høst 2020, og videre fremover i årene som kommer.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 100 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Kostnad teknisk utstyr" for 

spesifikasjon av sum.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre inntekter

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

63



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler.xlsx

Teknisk utstyr til Fokus

Investeringer vi ønsker å gjøre høsten 2020

Hazer med nødvendig tilbehør

Antall Produkt Enhetspris Pris

1 MDG ATMe APS hazer med innebygd dmx 62.427,00 62.427,00

1 Regulator CO 2. 0-10 BAR for ATMOSPHERE 3.696,00 3.696,00

1 MDG NEUTRAL FLUID boc, 4 stk. 4 liter kanner med hazervæske 5.090,00 5.090,00

I tillegg til hazeren og væsken bruker denne maksinen også co2-gass. 

Vi må selv tegne avtale og leie flaske hos en gassleverandør.

Vi har sjekket med Klippen lydsystemer som har forespurt pris fra Seal Weld Pro AS

som ligger på Vibemyr i Sandnes. Dagens priser er som følger: 

Leieavtale gassflaske pr. år med 1 års avtale 2.457,00 eks. mva

Leieavtale gassflakse pr. år med 5 års avtale 1.987,00 eks. mva

Pris pr. gang man fyller/bytter en flaske: 

10kg flaske 1.039,00 eks.mva

15kg flaske 1.264,00 eks.mva

30 kg flaske 2.133,00 eks.mva

Total sum Hazer med nødvendig tilbehør: 71.213,00

Forsterker 

Antall Produkt Enhetspris Pris 

1 Yamaha PX10 forsterker, 2x1000w i 80hm. DSP 9.381,00 9.381,00

Total sum forsterker: 9.381,00

Pris:

Total utleieprodukter: 18.167,00

Total materiell salg: 62.427,00

______________________________________________________________________________________________

TOTAL Pris 

Totalpris for utleieprodukter: 18.167,00

Totalpris for innkjøp av produkter: 62.427,00

Pris eks. MVA: 80.594,00

25% MVA: 20.148,50

Pris inkl. MVA: 100.742,50

Totale investeringer i teknisk utstyr høst 2020: 100.742,50
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Gand sokn
Kontaktperson Hanne Bolstad
E-post Hb324@kirken.no
Telefon 51603840
Organisasjonsnummer 976993152
Gate/vei/postboksadresse Juvelveien 4
Postnummer 4318
Sted Sandnes
Bankkontonr. 3250 07 05093

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Nytt hovedkjøkken i Gand kirke

Mål for prosjektet Gand Menighetsråd vedtok i oktober 2020 at
hovedkjøkkenet i kirken skal utvides, etter at en
arbeidsgruppe har jobbet med forarbeid i flere måneder.

Hovedkjøkkeneti Gand kirke er i dag på størrelse med et
privat kjøkken i et middels stort hjem, og det er alt for lite
og upraktisk. Dette kjøkkenet har som formål å yte sørvis
for flere hundre mennesker hver uke. Det har i flere år
vært snakk om å utvide, og endelig er dagen kommet.
Menighetsrådet er helt enige i sitt vedtak. Nå gjenstår
arbeid med søknader til fellesråd, kommune og
bispedømmeråd, men på den ene elle andre måten skal
Gand kirke endelig få seg et større og bedre kjøkken som
vil gi hele menigheten et løft.

Beskrivelse av prosjektet Her tilberedes alt fra en kopp kaffe til vaktmestergjengen,
til tre-retters middag for alle frivillige i menigheten. Noen
av utfordringene vi har, er f.eks. at vi driver med utleie til
dåpsselskap og minnestund, og ofte er det fysisk kollisjon
mellom de som rydder etter kirkekaffien og de som lager i
stand mat til dåpsselskapet. Ren sone og skitten sone er
så å si oppå hverandre. Når oppvasken skal tas, blir
gulvet vått der hvor rene kopper og bestikk skal inn i
skapet. Dette er bare noen av eksemplene.

Et nytt kjøkken vil gi Trosopplærings-teamet en ny glød,
hvor de kan ha ordentlig plass til bakegrupper på Lys
Våken, matlaging på Miljødetektivdagen og middager for
familier med 0-3-åringer. Søndagsskolen og speidere kan
ha samlinger på kjøkkenet, og vi kan ha språksamlinger
for innvandrere med matlaging inspirert av andre kulturer.
Her er det bare fantasien som setter grenser!

Givertjenesten til Gand menighet er kjent for å være god,
og den dekker tilnærmet alle utgifter til menighetslønnete
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stillinger. Det den ikke dekker er alle utgifter til nytt
kjøkken. Her er det deres tilskudd kommer inn.
Menighetsrådet skal ta opp lån i banken på hele beløpet.

Vi er svært imponerte over kalkylene vi har fått inn
foreløpig, fra tilbydere som vil bygge kjøkkenet vårt. Vi
har fått en antydning om 1,5mill som totalkostnad. Da er
noe dugnad inkludert, samt en kostnad på omlag
150.000kr for å flytte en bærevegg. Hvitevarene alene
kommer på ca 400.000kr.

Av inntekter ønsker vi at et nytt kjøkken vil bidra til økt
utleie, og vi kan tenke oss å arrangere f.eks. kakepynting-
kurs eller andre inntektsgivende arrangement når rommet
står ferdig. Flere deltakere på trosopplæringstiltak vil
også gi noen flere kroner i kassa.

Søknadsbeløpet er på 1,5mill, men vi skriver ikke dette i
tro om at vi får hele beløpet. Alle monner drar, og alt dere
vil tenke dere å støtte med, vil være et kjærkomment
tilskudd til et etterlengtet og flott kjøkken.

Forventet antall deltakere (anslag) 300+ ukentlig
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet Opp til
1500000

Mat / bevertning Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) 1500000 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr

1500000
TOTALSUM kr

1500000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Flytte bærevegg 150.000 kr
Interiør og hvitevarer 600.000 kr
Arbeid med riving og bygging 750.000 kr

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Opp til 1 500 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om restmidler/tilskudd 

 

 

Lura kirke og menighet har et utmerket akustisk kirkerom og et av de beste kirkeorgel i distriktet (bygget i 1988) 

og som har fått stor annerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Norsk orgelfestival har brukt orgelet til 

konserter og undervisning og flere orgelprofessorer har uttalt at dette orgelet er noe av de beste nyere orgel de 

har spilt på av denne orgelbygger. Konsulent for orgelet, Kolbein Haga har utalt seg følgende: 

 

"Luraorgelet er eit moderne instrument inspirert av den  sachsiske meisterorgelbyggjaren Zacharias Hildebrandt 

(1688 – 1757). -Han var ein av tre orgelbyggjarar Johann Sebastian Bach sette høgast.  

I Norden finns berre eitt anna instrument innan denne stilretninga; det storslegne periodeinstrumentet 

(=replica/kopi) i Steinkjer kyrkje.  

Norsk orgelfestival, der eg var kunstnarleg leiar i 25 år, har hatt den store gleda å nytta Lura kyrkje både til 

konsertar, til meisterklassar og til seminar. I denne samanheng har der falle ei rekkje lovord om orgelet. Særskild 

bør nemnast to av Tysklands fremste organistar som skrytte det opp i véret: Harald Vogel, professor ved 

Musikhochschule Bremen og Nord-Deutsche Orgelakademie, og Leo van Doeselaar, professor ved Universität 

der Künste, Berlin, - det nye Tysklands hovudinstitusjon for alle kunstfag, inkludert arkitektur og design. -Desse 

karane blant verdas aller fremste organistar."  

 

Han har og uttalt: 

"Då orgelet blei prosjektert sørgde eg for at der skulle fysisk sett vera mogeleg med ei eventuell framtidig 

tilføying av elektrisk-digitalt registreringssystem. Kostnadsmessig ét eit slikt system opp prisen på 2-4 stemmer. 

Difor var dette uaktuelt å prioriter ved nybyggjet sitt pressa budsjett. " 

 

Organister ønsker å benytte seg av hele orgelets klangmuligheter og registreringsskiftninger både under 

gudstjenestespill  og i konserter. I utganspunktet kan vi med dette intrumenter spille de store orgelverker, spesielt 

de store barokkverkter. Større stykker fra franske og tyske  mesterkomponister fra slutten av 1800 – tallet, og 

komposisjoner fra den nyere tid krever raske skiftninger i registrering og orgelklang. For å få dette til  i Lura 

kirke fikk vi påsketiden  2019 oppgradert orgelet med innstalasjon av sequense (kombinasjonsanlegg), slik at nå 

kan organisten spille de store orgelverker uten hjelp av reigstrant. Dette er en unik mulighet til videreutvikling av 

det musikalske/kulturelle utrykk jf. måten det verdslige kulturliv bruker orgel og film som medium i 

kommunikasjon. Her er muligheter for kristen/religiøs nytenkning i kirkelig sammenhenger der improvisert 

orgelmusikk sammen med film kan skape nye utrykk som man ikke før har sett i kirkelig sammen henger. I 

tillegg så kan vi nå bruke den store orgelskatten ennå mer inn i gudtjenestelige sammenhenger for å utrykke 

særpreg rundt de forkjellige gudstjenester. 

 

Kantor og kateket har de siste år jobbet tett sammen om drama i gudtsjenesten, der også orgelet har fått blitt 

brukt i dramtiske scener. I tillegg har Lura kirke januar 2019 fått en oppgradering av lys/spotter, spotter som 

levendegjør rommet på en ny måte. Med disse kvaliteter i  Lura kirke, ønsker man å  videreutvikle det 

musikalske arbeid, og vi håper på støtte. 

 

Lura menighet har nå samlet inn  NOK 270000 til oppgraderingen. Menighetsrådet forskutterte NOK149 000 

mai 2018 slik at vi kunne bestille kombinasjonsanlegget. Kirkemusikkaktivitetetens økonomi er bundet til 

dette prosjektet - fram til fullfinansiering. 

 

Målsetting for tiltaket er å sikre/styrke kirkemusikkens plass i menigheten jf. dokumentet «Kunseten å være 

kirke», øke kompetansen på kulturfeltet for å stimulere til økt bruk av kunst og kultur i kirken. Videre vil tiltaket 

stimulere til engasjement av orgel og orgelmusikk -  slik at dette kan øke og sikre rekruttering av organister både 

lokalt og sentralt i kirken. Det er en kjensgjerning at kirken er i en situasjon hvor antall søkere til 

kirkemusikkutdanning er lav og hvor gudstjenester og kirkelige handlinger lider under manglende 

orgelspillkompetanse.  

 

Tiltaket kan vil gjøre orgelet mer anvendelig for at de strore orgelkomposisjoner kan få klinge fritt. Samtidig vil 

tiltaket tydeliggjøre ulike kunst og kultur utrykk og derved skape flere musikalske utrykk gjennom ulike stilarter.  

Gudstjenestereformen og dokumentet «Kunsten å være kirke» (om kirke, kunst og kultur) søker etter tiltak som 

styrker barn og unges involvering i gudstjenestelivet. Gjennom dette tiltak er en orgelklubb/skole etablert i 

Sandnes by; Gauken orgelklubb. I arbeidet med Gauken orgelklubb håper vi flere kan bli rekruttert som 

organister. Kantor i Lura har fått frem en organist, og som er nå ansatt i Høle sokn og flere er på vei. 
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Verdier: Å ta på alvor det musikalske som uttrykk for sann gudstilbedelse. Å ta på alvor at kirkemusikken er en 

vesentlig del av den lokale kulturarv og viktig i lokalsamfunnets kultur utrykk. Å ta på alvor at kunstmusikken er 

en viktig del av kirkens arv. Å ta på alvor at orgel er et kjekt instrument å spille og som mange kan spille. Å ta på 

alvor at det er mange som verdsetter orgelmusikk i livets ulike faser. Vi viser for øvrig til "Kunsten å være kirke" 

og "Plan for kirkemusikk" og ser dette tiltaket kan være en nøkkel som et ledd i å virkeliggjøre noen av 

visjonene i disse dokumenter - lokalt.  

 

 

Mange organister har kommentert oppgraderingen i svært rosende ordelag! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Viggo Fagerjord 

Kantor i Lura menighet 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker/organisasjon Egersund menighet

Kontaktperson Elin Wood

E-post ew@ekf.no

Telefon 92469421

Organisasjonsnummer 976993128

Gate/vei/postboksadresse Damsgårdsgaten 4A

Postnummer 4370

Sted Egersund

Bankkontonr. 32706702112

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt «Ungi Egersund» -oppstartskonferanse/grunnlagfordialog.

Mål for prosjektet Invitere til konferanse,hvor tema «trygge rom» blir
gjennomgående tema.

Beskrivelse avprosjektet Deteroppnevnten arbeidsgruppe som skal se på hvordan
Kirken ogmisjonshusetsammen kan arbeide forogmed
ungdom i Egersund by. Dette eretsamarbeide som NMSU
støtter. Dethartidligere værtvisse utfordringeri samarbeidet,
samtidigsom deternære relasjonerogønske om å utvikle noe
sammen. I forprosjektsfasen vi vil detderforvære bra å kunne
samlesom fellesinputsom utgangspunktforutviklingavfelles
forståelse ogfokus.

Forventetantall deltakere (anslag) 80stk.

Planlagttidspunktforgjennomføring
ogmedvirkende.

Arbeidsgruppen som eroppnevntbestår avtre
personerfra misjonshusetogtre fra kirken.
Arbeidsgruppen skal ha oppstartsmøte i neste
uke,(Uke 45)

Deltakere på konferansen vil bestå av
menighetsråd,ansatte,ogmedlemmerfra både
misjonshusetogkirken,men også invitere
kirkelige ansatte i Dalane prosti.

Konferansen vil med fordel gjennomføresi løpet
avmars,altettersom vi fårinngåttavtalermed
foredrgsholdere.
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Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Honorar, 4 foredragsholdere 80 000,- Støtte fra bispedømmerådet 90000,-

Bevertning, diverse 10 000,-

Sum utvidelse: 90 000

Hvor mye støtte søkes detom /søknadsbeløp?

90 000,-

Vi ønsker foredragsholdere, og inspiratorer til ungdomsarbeidet i Egersund.

Med utganspunkti boken «trygge rom» ønsker vi å invitere forfatterne:

LeifGunnar Engedal Lennart Persson Elisabeth Torp

I tillegg til disse tre forfatterne ønsker vi å invitere Howard I. Bath fra RVTS Sør, til å komme å løfte
hans inngang til tema.
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Vi legger ved en artikkel avHoward Bath som er høystrelevant sett i sammenheng med boken
trygge rom og kirkens ansvar som felleskap.

«hvis den grunnleggende opplevelsen av et traume erfølelsen avseparasjon og ensomhet imøte
meddetvanskelige, så sierdet seg selv atsunne, gjenopprettende,tillitsfulle relasjonermåvære i
hjertet av terapautiskendring», skriver Dr. Howard Bath i sin første spalte for RVTS Sør.

Vårt spørsmål er hvordan vi som kirke bidrar til å gjenopprette tillitsfulle relasjoner? Hvordan kan
kirken være ettrygt tilknytningspunkt og fristed?
Dette anser vi som å være i hjertet avhva kirke er og bør være.

Tilknytning og traumers betydning
Fra så langt tilbake som Sigmund Freud –og de han inspirerte –har vi visst at et barns tette
relasjonelle tilknytning spiller en sentral rolle i deres fysiske, sosiale, emosjonelle og kognitive
utvikling. Senere opprettholdt Abraham Maslow at tette menneskelige relasjoner, og tilhørighet,
var grunnleggende menneskelige behov –noe også tilknytningsteoretikeren John Bowlbystøtter.

I psykoterapi virker det som om det i flere tiår har vært diskusjoner om viktigheten av den
terapeutiske relasjonen i helingsprosesser.

I 1950-årene foreslo Carl Rogers at «et betingelsesløst positivt syn» på en klient var nødvendig for
terapeutisk endring. Senere fant forskere ut at det var hvilken type tilknytning terapeuten og
klienten hadde, som hadde en påvirkningskraft på den terapeutiske endringen –uavhengig av
hvilken spesifikk terapi som ble brukt. I felt som barne- og ungdomsomsorg har den relasjonelle
tilnærmingsmåten til omsorgen blitt fremhevet og framsnakket, og noen har til og med sagt at
relasjonen i seg selv er intervensjonen.

Den raske veksten i mellommenneskelig nevrovitenskap har ført til et økt fokus på den livsviktige
utviklingsrollen av menneskelig tilknytning, spesielt den mellom hjelper og barn.

Forskningen har pekt på den helende rollen sunne relasjoner kan ha –på et senere tidspunkt i livet
–for barn som har opplevd at tidlig tilknytning til andre har vært svak eller blitt brutt. Bruce Perry,
en av de mest prominente traumeforskerne, har konkludert med at «relasjoner er agenter for
forandring», mens Suniya Luthar har oppsummert at «resiliens hviler grunnleggende på
relasjoner».
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Tap av tilknytning
Traumeforståelsen har vært økende hos mennesker i hjelpyrker de siste tiårene. Den stadige og
hurtigvoksende kunnskapen i mellommenneskelig nevrovitenskap har spilt en sentral rolle i dette.
Denne forskningen har hjulpet oss med å forstå innvirkningen av utviklingstraumer på en hjerne i
vekst, og også på livsutsiktene til de som har blitt berørt.

Det har vært sagt lenge at sunne terapeutiske relasjoner har en nøkkelrolle i tilfriskningsprosessen
til traume-relaterte skader. Men i stedet for å se det som den eneste måten å oppnå tilfriskning og
endring, så har nyere tenkning plassert tapet av relasjoneri hjertet av traumet i seg selv. Bessel van
der Kolk, for eksempel, sier at «essensen av traumet er å føle seg gudsforlatt, avkoblet fra den
menneskelige rase».

Dette er kjerneopplevelsen av traumet –å føle seg utestengt fra andre, å føle seg alene.

Det at tap, eller fravær, av tilknytning til andre er sentralt i en traumatisk opplevelse, kommer fram
i den nyere litteraturen på utviklingstraumer. Peter Fonagy og hans kollegaer oppsummerer det
presist: «En uheldig opplevelse blir til en traumatisk opplevelse når den kommer med en følelse av
at man ikke er ledsaget –at ens... sinn er alene.»

Bonnie Badenoch forteller oss samtidig at å være alene kan være årsaken til at et potensielt traume
blir til traume som setter seg i kropp og sjel, og ikke slipper taket:

Traume er… en relasjonell opplevelse der traumet kan bli fastlåst i oss –ikke hovedsakelig fra
innholdet i hendelsen, men fra hvem som er med oss før, under og etter det overveldende skjedde
(eller ikke skjedde, i tilfeller der det er snakk om neglekt/omsorgssvikt).
Bonnie Badenoch

«Den ene»
Så hvordan kan det å «ha noen der» hjelpe med å forhindre at traumet blir fastlåst i oss? Fonagy
forklarer at «normalt sett, så vil en tilgjengelig andreperson hjelpe med den sosiale referansen,
som hjelper oss å ramme inn skremmende eller overveldende opplevelser.»

Han tror at en av hovedfunksjonene til foreldre i motgangstider er å sørge for denne trygge
innrammingen, eller sosiale referansen, for barn. Slik kan de få hjelp til å prosessere, og putte
vanskelige opplevelser i perspektiv. Dermed hjelper de dem fra å se på opplevelsen som
traumatisk.

Denne typen bearbeiding av hendelser av en forelder man stoler på, eller en mentor, hjelper oss til
å skifte perspektivet fra den overveldende, personlige opplevelsen –til en opplevelse som
inkluderer objektiv vurdering eller forståelse. På et nevrobiologisk nivå så hjelper dette oss til å
reintegrere det som har blitt desintegrert, og til å «gjenopprette en riktig balanse mellom den
rasjonelle og emosjonelle hjernen.»

For mange av de barna og ungdommene som jeg og mine kollegaer jobber med, var relasjonell
støtte ikke tilgjengelig da de opplevde alvorlig motgang.

Kanskje foreldrene, eller andre voksenpersoner, ikke var i stand til –eller ønsket –å støtte dem.
Kanskje de ikke visste hva som skjedde, eller kanskje de selv hadde vært årsaken til skaden.
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Hvis den grunnleggende opplevelsen av et traume er følelsen av separasjon og ensomhet i møte
med det vanskelige, så sier det seg selv at sunne, gjenopprettende, tillitsfulle relasjoner må være i
hjertet av terapeutisk endring.

Det kommer stadig forskningsrapporter som bekrefter at omsorgspersoner og andre mentorer har
en livsviktig rolle å spille i dette.

Et trygt fristed
Hvordan kan vi, noen ganger mange år senere, støtte og fremme heling for barn og unge som ikke
fikk den relasjonelle støtten de så desperat trengte? Til dette sier Badenoch:

Evnen til å tilby et trygt fristed «i nuet» er sentralt for å behandle traumet... Hvis vi følte oss alene,
trengte vi ledsagelse. Hvis vi var redde, trengte vi beskyttelse. Hvis vi var skamfulle, trengte vi
aksept. Hvis vi var skadet, trengte vi trøst.... Mangel på støtte mens skaden skjedde virker sentralt
på å gå fra et potensielt traume til et fastlåst traume, og en støtte som er responsiv til de bestemte
sårene er sentralt for heling».
Bonnie Badenoch

Denne forståelsen av rollen av relasjoner i traumer, og helingsprosessen, gir oss en klar veiledning
for oss som jobber med sårbare barn og unge. De stemmer overens med den bredere psykoterapi-
forskningen som foreslår at teknikker og terapeutiske strategier –uansett hvor viktige de er –kan
være mye mindre viktige i å legge til rette for endring og heling enn den støttende tilstedeværelsen
av omsorgspersoner og terapeuter.

Utfordringen for de som tilbyr tjenester –terapeuter og andre hjelpere –er om vi forblir fokusert
kun på læring, og deretter formidler våre ferdigheter og terapi for å sette i gang endring, eller om vi
fokuserer på den pågående relasjonelle støtten og ledsagelsen som så mange av våre unge trenger
–i noen tilfeller langt inn i voksenlivet.

Støtten som gis trenger å være mer enn kun positive følelser og oppleveler, sier Badenoch. Ifølge
henne trenger støtten å svare til de «bestemte sårene» i barnet eller ungdommen. Hun foreslår at
omfattende behovsvurderinger er viktig, sammen med empati og lytteferdigheter.

En annen viktig følge handler om treningen og støtten som gis hjelpere, terapeuter, lærere og
andre mentorer. Hvordan engasjerer vi oss med –og vedlikeholder –positive relasjoner med unge
som kan være skeptiske til oss, kanskje til ogmed direkte fiendtlige? Hva er strategiene for å koble
seg på, som vi trenger å lære og bruke? Og hvordan veileder vi de som gir andre relasjonell omsorg
og behandling?

Nevrovitenskapelig forskning på mellommenneskelige relasjoner viser at alvorlig motgang og
vanskelige opplevelser blir til traumatiske opplevelser hvis relasjonell støtte ikke er tilgjengelig. I
tillegg trenger vi relasjonell reparering og pågående ledsagelse og tilstedeværelse hvis heling skal
kunne skje.
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Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.23.07917

Soledad-en tangogudstjeneste

Sette verker av Astor Piazzolla i en Gudstjenestlig ramme.

se vedlegg.

Prosjektbudsjett

Torvastad

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høsten 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 100

97021545

983207723

Storasundvegen 574D

4260Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

halvorlillesund@me.com

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Halvor Lillesund

Halvor Lillesund

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

1
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Sum Sum

45.000

kr 45 000

kr 45 000 kr 0

-kr 45 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

45.000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér) 6 musikalske 

arrangementer. (Nopa satser.)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

2
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Frivillighet i Madlamark
Mål for prosjektet Å fornye fokuset (løfte det fram i menigheten),

organiseringen (ledelse av tjenestegrupper), og
prinsipptenkningen (teologisk og metodisk) rundt
frivillighet som en sentral del av menighetens liv.

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har mange frivillige –men tendensen er
nedadgående og staben havner i flere og flere sentrale
funksjoner pga.mangel på frivillige. Dette må snus.
Vi ser for oss et prosjekt gjennom 2021 hvor stab og MR setter
fokus på dette gjennom:

1. Studietur til Vågsbygd menighet, som lykkes med en
tenkning og organisering av frivillighet. To arbeidsdager
hvor prinsipper og metodikk jobbes fram i fellesskap.

2. En stor menighetsfest høst 2021 som Kickoff og
inspirasjon for ny satsing på deltagelse, tilhørighet og
dugnad. God mat, inspirerende
gjest/humor/forkynnelse.

3. «Relasjonsmiddager» i små grupper av
frivillige/menighet sammen med en ansatt: Et uformelt
møtested hvor en kan «snakke» menighet uten å ha en
klar møte-agenda (Hypotese: mange er møte-trette
men ønsker uformelle fellesskap). Stabsansatthar
likevel en klar plan / metodikk for hvordan snakke
sammen om å være menighet. Målsetting: å skape
relasjoner på tvers og med stab, å få en samtale-
setting hvor en kan lytte til hverandre omkring
«menighet», og å få dialog med den enkelte (i
fellesskapet) om tjeneste-muligheter og begrensninger.
Alle pleier å spise middag –hvorfor ikke spise
sammen? Stab har ikke kapasitet til middagslaging, så
i en utprøvingsperiode må det bestilles enkel catering-
mat. Utvelgelse av «relasjoner» kan skje på mange
måter: grupper av frivillige innenfor samme tjeneste, på
tvers av tjenester, barnefamilier fra TOL-tiltak som ikke
har frivillige oppgaver, osv. Hver involverte stabsansatt
(3-4 stk) kan ha 2-3 slike middager ila.et semester.

Forventet antall deltakere (anslag) Umulig å angi
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

76



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler Madlamark Frivillighet.docx

|
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 10000,-

Honorarer: 5000,-studietur,
15000,-gjest på fest

20000,- Støtte fra bispedømmerådet 46000,-

Mat / bevertning: fest 80
personer à kr.250,-(catering);
relasjonsmiddager 4 ansatte x
3 middager x 8 personer x
150,- = 15000,-

20000,-
15000,-

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

10000,-

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg 8000,-
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér):
hotell studietur 7 pers
kr.14000,-, reiseutgifter 7 pers
Kristiansand kr.5000,-

19000,- Andre inntekter

TOTALSUM 74000,- TOTALSUM 74000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
46000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 20 000

kr 60 000

kr 10 000

kr 70 000

kr 80 000 kr 80 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.30.31808

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Delta

Skape gode lavterskeltilbud i bydelssentrumet på Austrått

Vi arbeider nå i høst med å ferdiggstille moduler vi har overtatt fra en 

barnehage, modulene har fått navnet "Delta". Vi håper "Delta" kan bli en 

diakonal møteplass hvor mennesker kan bli sett, møtt, møte hverandre og 

Gud. menighetsrådet har nylig vedtatt ny visjon "synlig - relevant - 

inkluderende" og  vi tror at "Delta" vil bli et godt verktøy for å nettopp være 

en menigheten slik visjonen sier.  Vi ønsker å kunne invitere til åpne 

arrangement, kafe, bruktmarked mm. Tenk om barn og ungdom på vei 

hjem fra skolen kan ha "Delta" som stoppested, gjøre lekser, spille spill 

mm. Vi ønsker også å invitere til trosopplæringstiltak, ungdomsklubb, 

temakvelder, gudstjenester mm.  For å ferdiggstille trenger vi både teknisk 

utstyr, inventar og utstyr som gjør våre tilbud attraktive. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg -matsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell / utstyr: Kaffetraktere, espressomaskiner: 30 000, storskjermer 

20 000, -scenebelysning: 20 000,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 500 - 1000 enkeltpersoner i løpet av et år.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

47478586

976993160

Svebastadveien 125

4325Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rs592@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Høyland sokn

Daglig leder Ragna B. Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 2 589

kr 2 000

kr 4 589 kr 0

-kr 4 589

52810010

976994000

Postboks 14

4291Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

inger.marie.dagsland@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kopervik menighetsråd

Inger Marie Dagsland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Kopervik

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 0

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høsten 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 500

Ekstra skjerm

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Elgato streamdeck XL

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33156100663

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kirke på nett

Gi kirken mulighet til å streame gudstjenester for å gi mulighet til å delta 

uten fysisk tilstedeværelse

Streaming av gudstjenester. Dette krever godt verktøy/utstyr. Vi ser at 

kirken, i tillegg til tidligere omsøkt utstyr, også har behov for 

streamingboard og skjerm.  
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Sum Sum

kr 60 000 kr 60 000

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

81600731122

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kirkenær- "Lokaldigitalt tilstede" 

Bistå menighetene i Stavanger kirkelige fellesråd (21 stk) i å klare å være 

tilstede lokaldigitalt. Få flere medlemmer til å delta i kirkens tilbud, både 

digitalt og fysisk.

Vi vil kjøpe utstyr og drive opplæring for å kunne sende video direkte på 

internett. Med dette vil menighetene kunne åpne opp slik at også de som 

ikke kan eller ønsker å fysisk komme til kirken, kan være med på 

aktiviteter og blir kjent med menigheten i lokalkirkene. 

For eksempel kan man ha direktesending fra arrangementer som foregår i 

kirken; babysang, foredrag, bibeltime, konserter, kirkering, 

ungdomssamling, konfirmantundervisning, søndagsskole osv. i tillegg til at 

man kan selvsagt kan sende fra gudstjeneset. Man kan også legge opp til 

arrangementer som er kun digitale uten at det er noen deltakere fysisk 

tilstede. Ved å også implemetere løsninger som teams/zoom som bidrar til 

nettbasert samhandling vil deltakere kunne være aktivt med i 

arrangement. Utstyret vil også kunne brukes til å lage småfilmer osv. 

Vi legger opp til grundig opplæring, og ønsker å utvikle en 

sertifiseringsordning som sikrer trygg og oppdatert kompetanse som kan 

brukes på tvers av menighetsgrensene. Dette sammen med 

velfungerende komplett utstyr av god kvalitet vil bidra til at flere 

menigheter vil kunne være kirke digitalt lokalt. Utstyret vil være 

administrert og vedlikeholdt av Kirkevergekontoret i Stavanger, som har 

kommunikasjonrådgiver med spisskompetanse på feltet. 

Menighetene er allerede svært gode på fysiske arrangement. Med 

tilgjengelig og anvendelig utstyr og økt kompetanse, er veien ikke lang for 

å utvide arrangementene til å også inkludere den digitale sfære.

Noen menigheter har også egne søknader om utstyr som kommer utenom 

dette.

Prosjektbudsjett

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Stavanger

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Egne midler

51 840 422

976993403

postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ah748@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stavanger kirkelige fellesråd

Andreas Borge Håmsø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 366 100

kr 366 100

kr 426 100 kr 426 100

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 366 100

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

8x pakke "nivå 2" pluss transportflighter, og i tillegg en bildemikser, skjerm 

og overganger. Lønn til ansatt for å drive opplæring, rådgivning, og 

vedlikehold. Detaljert utstyrsbudsjett vedlagt.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Sunde menighet/Sunde Sokn
Kontaktperson Cathrine Vidnes
E-post Cv886@kirken.no
Telefon 51594603
Organisasjonsnummer 976 993 373
Gate/vei/postboksadresse PB 201 / Mjughøyden 9
Postnummer 4048
Sted Hafrsfjord
Bankkontonr. 3201.31.65628

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt «Videre»
Mål for prosjektet Å få med årets konfirmanter med videre til neste år.

Beskrivelse av prosjektet Vi ønsker å invitere de av årets konfirmanter som ønsker
å bli med videre på en tur sammen med de eldre
ungdommene våre. Vi jobber strategisk gjennom
konfirmantåret for å koble ungdomslederne våre med
årets konfirmanter og gjennom denne relasjonen så tror vi
at det å invitere til en ungdomstur på våren etter
konfirmasjonene vil være med å bidra til at det er lettere å
fortsette etter sommerferien.

Gjennom teambuilding og relasjonsbygging på denne
turen håper vi at årets konfirmanter kan føle seg som en
del av ungdomsgjengen som går fast her i Sunde kirke.

Det som er spesielt med Sunde bydel er at det er en
betraktelig høyere andel barn og unge som vokser opp
med enslig forsørger, og området har den høyest
prosentandelen i bydelen med flerkulturell bakgrunn og
ligger betraktelig høyere enn de fleste andre områdene
på blant annet langvarig lavinntekt og lavt
utdanningsnivå. Det er derfor vanskelig å få ungdommer
til å bli med på noe som vil koste så mye som en tur vil
koste å arrangere.

Vi vil derfor søke om støtte slik at egenandelen blir minst
mulig for deltakerne og også for disse eldre ungdommene
som er med i kirka som ungdomsledere.

Forventet antall deltakere (anslag) 25 deltakere + 5 ledere
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Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse

Buss

Sum

15000

Beskrivelse Sum

Leie avleirsted/kost og losji
30 stk a`1200 36000

Egne midler 10000

Markedsføring og
kommunikasjon 500

Støtte fra bispedømmerådet 35500

Materiell / utstyr (spesifisér)
Aktivitetsmateriell 4000

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Andre utgifter (spesifisér) Egenandel på 400,- (x25
deltakere)

10 000

TOTALSUM kr 55500,- TOTALSUM kr 55500
Hvor mye støtte søkes det
om/ søknadsbeløp? Kr.35500,-

Søknadsskjemaet kan
suppleres med relevante
vedlegg / utfyllende
kommentarer
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Sum Sum

kr 162 000

kr 162 000

kr 162 000 kr 162 000

kr 0

51603840

976 993 152

Juvelveien 4

4318Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

hb324@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Gand sokn

Hanne Bolstad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høsten 2020

Forventet antall deltakere (anslag) Gjennomsnitt: 230 fysiske personer pr gudstjeneste årlig. 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250 07 05093

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av utstyr til strømming av gudstjenester o.l. i Gand kirke

Kjøpe inn kamera og utstyr for strømming av gudstenester og andre 

arrangement. Såfremt vi skal tro erfaring fra andre kirker og menigheter, så 

økes kanskje antall "digitale" kirkegjengere til det mangedoblede. Med bra 

utstyr vil vi kunne strømme ikke bare gudstjenester, men også ta opptak av 

vielser, begravelser eller større konserter, og tjene litt på å tilby slike tjenester. 

 Ikke bare i korona-tiden, men også etter pandemien er over, vil det finnes en 

fantastisk mulighet til å kunne være kirke på nett. Tenk på de som er på reise, 

hytter, syke, ikke tør etc. men som ønsker "å gå" i sin kirke digitalt. Ikke minst 

forestill deg våre ungdommer som vil og kan engasjere seg kreativt - ikke alle 

kan lyd, lys eller synge, men her er det noe for de som liker å jobbe med PC. 

Diakonalt er potensialet stort, for med strømming kan vi overføre 

gudstjenestene til de institusjonene vi har i soknet. Vi kan også overføre 

konserter, foredrag eller bibeltimer o.l. til mennesker som av ulike grunner er 

forhindret fra å delta. Vi vil kort sagt gjøre oss tilgjengelige for de som ikke kan 

komme til kirken.                                                                I tillegg til tre kamera 

og muligheten til å strømme ut til andre steder (pris: 130.000kr), vil vi også 

undersøke muligheten for å vise hva som skjer i kirkerommet på storskjerm 

inne i kirken. Slik kan de som sitter bakerst kunne lettere se hva som skjer 

fremme i rommet. (Pris: 32.000kr) Dette vil være en flott fordel ved konserter 

eller andre arrangement der det er mange folk i kirkerommet, evt strømme ut til 

andre rom i kirken. 

84



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler - Støtte til Strømming.xlsx

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 162 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Tre kamera, kabler, lyd og pc: 130.000kr                                                  Bilde 

på storskjerm: 32.000kr                   

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 15 000

kr 85 000

kr 100 000

kr 100 000 kr 100 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32706713432

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ordet live til Egersund

Nå kirkefremmede med møter og egne sendinger

Streaming av møter / G2 gidstjenester og ungdomsarbeid. I tillegg 

målrettede sendinger mot kirkefremmede. Vurderer også eget for barn/ 

ungdom. Hillsong er også leietakere i vårt lokale og kan også samarbeide 

med dem.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Egersund 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 85 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 500 seere hver gang

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92215838

976503430

Spinnerigaten 4

Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

morten.haug@hellvikhus.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Egersund Misjonsforening

Morten Haug

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker /
organisasjon

Sunde menighet/Sunde Sokn

Kontaktperson Cathrine Vidnes
E-post Cv886@kirken.no
Telefon 51594603
Organisasjonsnummer 976 993 373
Gate/vei/postboksadresse PB 201 / Mjughøyden 9
Postnummer 4048
Sted Hafrsfjord
Bankkontonr. 3201.31.65628

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt «Ungdom 15+»
Mål for prosjektet Å bygge opp et godtog attraktivt tilbud for ungdom etter

konfirmantalder i Madla bydel med hovedsted Sunde Sokn.

Beskrivelse av prosjektet Vi i Sunde menighet har valgt å satse på oppbygging av
ungdomsarbeidetmed særlig tanke på de som er 15+år.

I planene våre ligger allerede et eget ungdomstilbygg til kirka
og en ungdomsprest som skal ha fokus på denne
aldersgruppa (som lyses ut i disse dager sammen med
Hafrsfjord menighet). Vi er også med i follow me-nettverket og
har et sterkt samarbeid sammen med ungdomslederne i
Hafrsfjord og Madla menigheter. Vårt siste prosjekt var å ha
en egen teambuilding-dag med disse tre
ungdomsledergruppene som ble avsluttet med et åpent
ungdomsmøte for ungdomsledere tilknyttet follow me på
kvelden (skulle egentlig være åpent for alle, men vi måtte
begrense det mtp smittevern).

Det har vokst frem en teknisk gjeng som ønsker å være med å
bidra inn i dette arbeidet. Det er ingen tvil om at en satsning
på denne aldersgruppen innebærer også en oppgradering på
det tekniske utstyret vi må ha, og da særlig dette som går på
video-produksjon. Vi ønsker derfor å søke Stavanger
bispedømme om en støtte til å oppgradere utstyret vårt og er
frimodige med hva vi søker om. Dette er vi ettersom dette vil
komme flere menigheter i byen til gode.

Vi er som sagt godt i gang, ikke bare med planer om bygg og
ungdomsprest. Vi er allerede i gang med å bygge en
ungdomsgjeng som er klare for å bli med på dette arbeidet. Vi
har flere ungdomsledere som er i alderen 15+ og en teknisk
gjeng som står«klare» til å både arrangere ungdomsmøter og
andre aktiviteter for ungdommene i bydelen, både
Sunde/Kvernevik men også Madla bydel og for resten av
byen. Det er vanskelig å bygge opp gode ungdomsmøter i
hver kirke, Sunde har en stor kirke som kan brukes til store
ungdomsmøter hvor vi kan invitere ungdommer fra mange
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menigheter i byen. Dette er også gjennomførbart ettersom vi
har kontakter med flere andre lokale ungdomsleder-grupper
gjennom follow me.

Vi ser også at med riktig utstyr og med den gjengen vi nå har
som er engasjerte her så kan vi være en ressurskirke mtp
opplæring av teknisk interesserte ungdommer fra andre kirker.
Sammen kan vi bli bedre, både med ungdomsmøter og
opplæring.

Som tekniker-gutta våre skriver i mail til meg: «Vi må
digitaliserekirka mer for å tiltrekke oss ungdom som nå mest
er interessert i pc og netflix hjemme, da må også det digitale
inkluderes i kirken under trosopplæring og aktiviteter og
inkludering» Det er også spennende å se fra referatet (se
vedlegg) som de har sendt, at de har tanker om hvordan de
kan bidra inn i gudstjenesten slik at familiegudstjenestene
våre kan bli bedre. Disse er engasjert i å få være med, men
det handler jo mye om å få utfolde seg med riktig utstyr.

Akkurat nå lever i en spesiell tid og videoproduksjon er
viktigere enn noen gang. Å kunne filme hva som skjer fremme
på senen, enten det er skatteskista eller dåp –så er det veldig
positivt mtp de som sitter langt bak nå som vi må sitte så
spredt. Det er også viktig å være kirke på nett mtp
ungdommene og ha mulighet til å lage noen
videoproduksjoner som kan streames og legges ut slik at flere
kan få ta del i det som arrangeres.

Legger ved en liste over utstyr som disse ungdommene har
satt opp som en «ønskeliste» til dette arbeidet. Jeg har vært i
dialog med Andreas Borge Håmsø som er veldig positiv til
dette vi nå setter i gang med og han ønsker å være med å
bidra som rådgiver mtp hva vi faktisk bør prioritere i dette
prosjektet. Vi håper at vi kan få en starthjelp gjennom disse
midlene –vi har tropå prosjektet og tro på at dette vil bli
positivt for ungdomsarbeidet på tvers av menighetene her i
Stavanger.

Vi søker om 500000,-til dette prosjektet og håper på positivt
svar på søknaden.

Se vedlagt:
liste over ønsket utstyrfra ungdommene
referat fra teknisk gjeng (for å vise engasjementet for å
bli med å bidra i kirka)

Med vennlig hilsen
Cathrine Vidnes, daglig leder Sunde kirke.

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
500 000,-
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Sum Sum

kr 30 000 kr 50 000

kr 55 000

kr 75 000

kr 105 000 kr 105 000

kr 0

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

81600731122

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digital Gospel Church

Sende Gospel Church i St. Petri kirke på nett

Siden påsken 2020 har Stavanger kirkelige fellesråd i samarbeid med det 

frivillige fagmiljøet tilknyttet Vardeneset menighet produsert og sendt 

flerkamera av Gospel Church gudstjenester med Stavanger Gospel 

Company  i St. Petri kirke. Dette har vært svært populært, og har flere 

ganger blitt sendt på Stavanger Aftenblad sine nettsider, i tillegg til våre 

egne digitale kanaler. Stavanger Gospel Company ønsker å fortsette å ha 

Gospel Church gudstjenester både fysisk og digitalt også i 2021. Også de 

er svært fornøyd med produksjonene. 

Vi søker om støtte til leie av Vardeneset menighet sitt flerkamerautstyr for 

fortsatt å kunne tilby dette på nett.

Sendingen fra 20. september kan fortsatt ses på aftenbladets nettside.

https://www.aftenbladet.no/kultur/i/weE9Bd/billettene-ble-revet-bort-se-og-

hr-stavanger-gospel-company-pa-afte?jwsource=cl

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Månedlig i 2021, med unntak av Juli og Desember

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

51 840 422

976993403

postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ah748@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stavanger kirkelige fellesråd

Andreas Borge Håmsø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 55 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Leie av flerkamerautstyr, kr. 7500 x 10
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Grødem Menighet
Kontaktperson Katrine Immerstein Gilje
E-post Katrine.gilje@randabergkirkene.no
Telefon 45449160
Organisasjonsnummer 988835714
Gate/vei/postboksadresse Torvmyrveien 40
Postnummer 4072
Sted Randaberg
Bankkontonr. 3230 12 65742

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Ungdomskafe (Ungdommene skal få sette navn på
kafeen når den er ferdig)

Mål for prosjektet Pusse opp og bygge en funksjonell kafe i
ungdomslokalene våre, som kan være et værested. Vi
ønsker å gjøre ungdomslokalet vårt attraktivt, et sted de
kan være sammen, omgås trygge voksne, bli sett, få en
god prat og ha en tilhørighet. Ved å tenke smart i måten
man bygger opp kafeen og avdeler rommet, kan dette
også brukes som et samtalerom, som er kjent for
ungdommen. Drømmen er på sikt å også kunne bruke
denne kafeen som et dagtilbud til ungdommer som faller
utenfor skoletilbudet av ulike årsaker.

Dette lokalet blir også brukt til trosopplæring og
konfirmantarbeid, og annet arbeid for barn og unge som
Kids og Tweens. En oppgradering av rommet og en god
kafe vil kunne styrke disse tilbudene og.

Beskrivelse av prosjektet Ungdommene våre har etterlyst å et sted å «henge», et
sted de bare kan få komme og være sosiale, som føles
trygt. Mat og drikke er et svært viktig element i hverdagen
deres, derfor ønsker vi å satse på en ungdomskafe. Vi
har gode lokaler i kjelleren i kirka, som de allerede
kjenner tilhørighet til. Tilbud om værested er allerede
etablert en dag i uka, der det kommer i underkant av 30
ungdommer hver uke. Vi har biljard, bordtennis, air
hockey og fotball-bord. Rommet er stort og godt og gir
rom forde fleste aktiviteter. Det som mangler er en kafe
og den koselige atmosfæren, og dette har vi lyst å gjøre
noe med. Vi ønsker og å kunne tilby ungdommene en
ungdomskafe som er åpen flere dager i uka, og over
lengre tidsrom. Vi ønsker å benytte oss av lokale
entreprenører til å få bygget en solid, funksjonell og flott
disk, både for god holdbarhet, men og for å sende et
signal til ungdommene om at vi satser på dem. Vi ønsker
å dele inn rommet i ulike soner, ved å bruke plantekasser
som avdelere, da kafedelen kan bli brukt til samtaler
utenom kafeens åpningstid. Vi tror det er positivt for
ungdommene at mye av det som er for de skjer på
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samme stedet, for å skape trygghet og tilhørighet, samt
bygge ned terskelen for å ta imot tilbudene fra kirka.
Vi ønsker å ta med ungdommene i hele prosessen, i alt
fra fargevalg til selve gjennomføringen av oppussingen
(alt som ikke gjelder bygging av disk –som vi vil gi i
oppdrag som nevnt over).
Vi tenker at bygging og oppussing av kafeen er første
tiltak som må inn, for så å kunne utvide tilbudene til
ungdommene, som f.eks et dagtilbud/arbeidstrening til
ungdommer som trenger det, i samarbeid med
kommunen.

Forventet antall deltakere (anslag) 30 stk pr dags dato, men forventingen til at
det øker på med bedre fasiliteter og tilbud er
stor.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Oppstart oppussing vår 2021
Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Se under Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Se under Andre inntekter
TOTALSUM kr 0 TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Legger ved budsjett for oppussing under. Tanken er at
mat/ drikke skal gå i 0. Lønn til ansatt dekkes av
Randaberg kirkelige fellesråd/ Randaberg kommune

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Legger ved utregning og budsjett her:
Maling:

- Tavlemaling, 250 ml= 269kr, vi trenger til en stor vegg. 269 kr x 4= 1079 kr
- Maling 2 strøk på langvegg ca 40 m+ kafehjørne = ca 150 kvm vegg. 3 l maling pr 8

kvm, 150/8= ca 19 x2= 38 spann maling= 38x 399= 15162 kr
Komfyr:

- Ca 15000kr
Kafèbord:

- Vi trenger 5 bord, med 20 stoler
- Eks ikea stensele, 1295 pr stk = 6475kr
- 20 stoler: eks ikea fanbyn e.l. 745 kr pr stk = 14900kr

Plantekasser:
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- 4x ask plantekasse Kremmerhuset e.l. 699kr pr stk = 2796 kr
- Falske planter av god størrelse ca 5000kr

Kaffemaskin:

- Lelit kaffemaskin+ nødvendig utstyr ca 10000kr
- Vannkoker min. 1 liter: ca 1000kr

Kaffekopper, tallerker, bestikk:

- 40 kaffekopper: ca 4000kr
- 40 tallerker: ca 4000kr
- 40 bestikksett: 4000kr

Ombygging av bardisk, hyller, innredning:

- Ca 100000kr, for å bruke lokal etreprenør. Da blir det en solid disk/kafè som er
funksjonell og holdbar og kan brukes i lang tid fremover. Det er viktig at den er solid,
da dette er et rom som brukes til utleie i helgene og blir brukt av svært mange. Det er
også ønskelig at den ser skikkelig ut, slik at ungdommene faktisk opplever at vi satser
på dem, og at det er en koselig og innbydende plass å være.

Søknad om totalsum:

184 000kr

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum

kr 245 935

Modul 1 (lansering 1 menighet, 1 skole, 1 leirskole på Karmøy)  

Honorar historieforteller kr 12 000

Båtskyss kr 8 000

Pilegrimsdrakter kr 7 000

kr 3 000 kr 285 000

kr 1 500 kr 140 000

Markedsføring, kommunikasjon kr 4 500 Den Kulturelle skolesekken (ulike kommuner) kr 161 000

Ansatt ressurs (vedlegg 2) kr 36 781

Modul 2 (lansering menigheter,  7. klasser, leirskole Karmøy)

Honorar historieforteller kr 27 207

Båtskyss kr 21 696

kr 2 699

Materiale pilegrimsvesker kr 5 754

Mat, bevertning kr 6 152

Ansatt ressurs (vedlegg 2) kr 59 815

Modul 3 (lansering menigheter, 7. klassinger, leirskoler SBD)

Utarbeidelse dataspill kr 132 000

Honorar historieforteller kr 38 000

Honorar sceneformidling kr 90 000

Båtskyss kr 55 000

Pilegrimsdrakter kr 25 000

Materiale pilegrimsvesker kr 13 000

Mat, bevertning kr 34 000

Markedsføring, kommunikasjon kr 111 000

Ansatt ressurs (vedlegg 2) kr 137 831

kr 831 935 kr 831 935

kr 831 935

98242083

876994062

Postboks 167

4291Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

wli@karmoy.kommune

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Karmøy kirkelig fellesråd

Wenche Lindtner

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Kopervik

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 285 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Skoleåret 2021/22

Ansatt ressurser

Støtte fra andre enn bispedømmerådet. Søke Norems legat

Prosjektbudsjett

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Materiale til pilegrimsvesker

Mat, bevertning

Markedsføring og kommunikasjon

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3207.21.67251

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

DET ER PÅ VEIEN JEG TROR, TROR JEG.

Enda tettere samspill mellom kirke, skole og leirskole i lokalsamfunnet til det beste for 7. klassingene. Bygge opp 

kompetanse og inspirasjon hos 12-13 åringer i menigheter, skoler og leirskoler fra livet i den sentrale middelalderen.

Utarbeide ferdig undervisningspakke til bruk for 7. klassinger. Tilberede 3 separate pedagogiske ressurspakker til Stavanger 

Bispedømme, til bruk for menighetsansatte, lærere og leirskolepedagoger. Gjennom samskaping mellom arenaene 

menighet, skole, leirskole, Den kulturelle skolesekken, frivillige pilegrimsledener, har prosjektet i neste omgang som mål å 

også dele materiellet nasjonalt, via øvrige bispedømmer. (Delmål og kompetansemål se vedlegg )
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Sum Sum

kr 32 000 kr 5 000

kr 5 000

kr 23 000

kr 1 000

kr 33 000 kr 33 000

kr 0

51 90 57 77 / 480 59 844

976993276

Gamlevegen 30 / postboks 2001

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

aj5992kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hinna menighet

Kantor Anne Jordheim

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 5 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 07.apr

Forventet antall deltakere (anslag) 120

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.05.03097

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Vestlandske Hauge-spor, jubileumsforestilling med Ryfylke Livsgnist,

Markere Hauge-jubileet. Tilby ulike kulturelle trosuttrykk i Hinna kirke

Jubileumsspel om Hans Nielsen Hauge-rørsla, sett frå vestlandsk 

perspektiv. Med historie, humor og musikk som raude trådar ønskjer 

Ryfylke Livsgnist å gje publikum ei herleg, god, reflekterande og artig 

førestilling om dei vestlandske haugespor . Fem skodespelarar inkludert 

gitarist vil spela fleire roller kvar, ut og inn i korte scenar og med mange 

sceneskift. Me vil også skriva eigne musikkarrangement, med alt frå 

muntre viser til melankolske melodiar. 
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Utsty|r Pris Antall sum

Stativ 600 10 6000

Stabilisator 1300 11 14300

Ekstern shotgun mikrofon 1000 10 10000

myggmikrofon (ikke trådløs) 600 10 6000

trådløs myggmikrofon 3000 10 30000

totalsum: 66300
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Bach volum VI & VII:  
Toccata et sonata / Praeludium et fuga 
 
Budsjett - utgifter 
                                                          
Honorar musiker                                                             30 000      
Honorar produsent                                                          25 000 
Honorar andre - tekniker                                                17 500  
 
Administrasjonsutgifter                                                    12 000 
Reise                                                                               6 000 
Diett                                                                                6 700 
Opphold         7 200 
                                                                                
Leie av teknisk utstyr                                                        5 000 
Leie av tjenester - edtitering                                            62 000  

 
Markedsføring/PR                                                                    0 
Trykking (CD, Vinyl etc.)                                                  32 000 
Distribusjonskostnader                                                             0 
Andre utgifter -coverart, mastering, HD-lagring,frakt m.m.   29 500                                        
 

Totale utgifter                                                               232 900 

 

Budsjett - inntekter 
 
Budsjettår 2020 
Søknadsbeløp FFUK                                                         30 000 
 
Sponsor                 20 000 
NK; Fond for lyd og bilde      40 000 
Bergesens almennyttige stiftelse (løyvd)    20 000  
Opplysningsvesenets fond OVF/Stavanger bispedømmeråd 40 000 
Norsk Tonekunstnersamfund (løyvd)                                  10 000 
ARS ORGANI: Underskotsgaranti                                       72 900 
(-av innspelte middel) 
  
Totale inntekter                                                             232 900 
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|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Skjold og Vikebygd sokneråd
Kontaktperson Ingebjørg Susort Velde, Gunnar Listog
E-post ingebjorg.susort.velde@vindafjord.kommune.no
Telefon 91388340
Organisasjonsnummer 976994116
Gate/vei/postboksadresse Kleivavegen 2
Postnummer 5574
Sted Skjold
Bankkontonr. 32430600949

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Streaming av julekonsert og julegudsteneste i kyrkja
Mål for prosjektet Å kunne formidle gudstenester, konsertar og andre

arrangementut til fleire i ei krevjande koronatid.

Beskrivelse av prosjektet Soknerådet ynskjer i fyrste omgang å arrangere
julekonsert som kan streamastfor å nå ut til bygdefolket.
Me har valt å avlyse planlagd julekonsert dette året, då
me såg at detikkje kunne gjennomførast på ein
forsvarleg måte. Midlar til utstyr vil gjere oss stand til å
kunne gi folk ein julekonsert i år også. Det vil også gje
muligheter for andre typar arrangement framover, som
per i dag ikkje kan la seg gjennomføre grunna smittevern.
Det er uvisst kor lenge koronapandemien vil setje
begrensingar for oss. Mange vil vegre seg for å gå ut og
treng eit slikt tilbod. Me vil til dømes også kunne overføre
gudstenester. Framover vil innkjøpt utstyr kunne brukast
til overføringar, til dømes til aldersheimar og
omsorgsbustader.

Forventa antall deltakere (anslag) 80 stk (antall deltakarar på scenen)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Desember 2020

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

0,- Egne midler 0,-

Honorarer 0,- Støtte fra bispedømmerådet Ref
søknadss
um

Mat / bevertning 0,- Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Ikkje søkt
støtte fra
andre

Leie av lokaler 0,- Inngangspenger / billettsalg Frivillig
gåve,
vanskeleg
å stipulere
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|
Markedsføring og
kommunikasjon

0,- Salg av mat 0,-

Materiell / utstyr (spesifisér) Sjå
vedlegg

Annet salg 0,-

Andre utgifter (spesifisér) Sjå
vedlegg

Andre inntekter

TOTALSUM kr 121090 TOTALSUM Vanskeleg
å stipulere

Økonomisk resultat for prosjektet Vanskeleg
å stipulere

Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Sjå vedlegg

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
121090 kr
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Kostnadsoversikt over prosjektet blir sendt i eige vedlegg. I hovudsak vil det vere utgifter
knytta til innkjøp av utstyr for å kunne gjere streaming av konsertar og gudstjenester mulig.
Me vil ikkje ha utgifter til aktørar på konserten, dei stiller gratis. Markedsføring vil skje via
facebook og menighetsblad. Det kan verte aktuelt å lage nokre plakatarå henge opp lokalt i
tillegg. Det er vanskeleg å seie kva inntekter me vil få på denne konserten då me kun vil
basere oss på frivillige gåver.
Ta gjerne kontakt om noko er uklart.

Mvh
Ingebjørg Susort Velde
Representat frå kulturutvalet til Skjold og Vikebygd sokneråd
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Sum Sum

kr 222 000 kr 222 000

kr 50 000 kr 403 500

kr 20 000 kr 6 500

kr 40 000 kr 4 000

kr 8 000 kr 8 000

kr 40 000

kr 30 000

kr 108 000 kr 10 000

kr 90 000

kr 80 000 kr 24 000

kr 26 000

kr 40 000 kr 10 000

kr 6 000 kr 20 000

kr 734 000 kr 734 000

kr 0

Grunnleggende informasjon

Støtte fra Stemnestaden i form av redusert prisUnderholdning (honorar)

Egne midler (Kontingent 20x200,-)

Egenandel/sponsorstøtte, Studietur

Weekend

Materiell / utstyr (div instrumenter)

Materiell /teknisk utstyr (mikrofoner, kabler, portabelt lydanlegg)

Studietur (12x9000,-)

Prosjektbudsjett

52810006

876994062

Postboks 167, Rådhuset

4291Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

janne.kristine.eng@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Karmøy kirkelig fellesråd

Janne Kristine Eng

Søknad om støtte til tiltak

Gate/vei/postboksadresse

Kopervik

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 403 500

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021. - Se vedlegg.

Forventet antall deltakere (anslag) 20 deltakere + 10 frivillige/ansatte

Lønnsmidler fra KKF og samarbeidspartnere

Kvelds på øvelsene dekkes av samarbeidsmenighetene

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Utgifter til teknisk utstyr: Portabelt anlegg- 15000,- / Mikrofoner m/kabel - 6000,- / iPad x 2 - 9000,-    Utgifter til instrumenter: Xylofon (gulvmodell) med køller - 30000,- / 

Boom box - 4000,- / Div. rytmeinstrumenter - 6000,- / Bassgitar m/utstyr - 9000,- / Chimes m/stativ - 5000,- / Conga x2 - 12000 / Bell Cluster Chromatic m/kølle - 4000,- / El.piano - 

20000,-

Eget budsjett for HEL-Weekend og Julegalla er vedlagt.

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Se vedlegg

Se vedlegg

Produskjon av notemateriell

Lønn til fast ansatte (370,- x 600t)

Honorarer (orkesterleder, intruktør, foredragsholder, låtskrivere)

Mat / bevertning (kvelds på øvelser)

Markedsføring og kommunikasjon

Videoproduksjon

Informasjon om prosjektet

32072167251

HEL-kor, Karmøy -Kirkemusikk for alle

Overnatting m/full pensjon (2000,- x 40) Egenandel (600,- x 40)

Støtte fra Stemnestaden i form av redusert pris

Julegalla

Billettpris m/servering (800,- x 50) Egenandel ( 200,- x 50)

Lokale støtteordninger
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Sum Sum

kr 0 kr 100 000

kr 450 000 kr 475 000

kr 10 000 kr 15 000

kr 0 kr 20 000

kr 20 000

kr 150 000

kr 20 000

51 91 71 41

976 993 403

Egersundsgata 11

4015Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

km964@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Varden menighet

Kari Motland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

Planlagt tidspunkt for gjennomføring
Hver fredag og 1-2 søndager per måned, samt andre 

arrangementer for å nå målgruppen.

Antall deltagere 25-30 per uke

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer prosjektstilling

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Trosopplæring for ungdom etter konfirmasjonsalder

Styrke menighetens trosopplæring for unge i Varden, særlig 

oppstart av tiltak for ungdom og tilbud til unge voksne. Etablere 

kanaler på nett.
Varden menighet ønsker med denne søknaden å skaffe midler til en 

ettårig «intensivoppbygging» av det kirkelige ungdomstilbudet på 

Storhaug. Helt siden ny trosopplæringsplan har Varden menighet pga 

mangel på ressurser ikke fått bygget ut tilfredsstillende tilbud for ungdom 

etter konfirmasjonstiden. Menigheten har nå investert i nyoppussede 

ungdomslokaler og ansatt leder av et ungdomstilbud på fredager (Ung i 

Varden, UV). Dette er en 10-20 prosent stilling – men det ligger ikke inne 

nok tid i denne stillingen til etablering av ungdomsarbeid utover et 

lavterskeltilbud. Vi har lagt det første grunnlaget, men trenger mer 

ressurser for å ta ut det potensialet som finnes i en sterkere satsing. 

Ungdommene som kommer på UV etterlyser å få mer kristent innhold, og 

de ønsker å få det i kirken i sitt lokalmiljø. Flere tiltak er aktuelle, for 

eksempel egne gudstjenester for målgruppen og en satsing på 

musikalske prosjekter. Intensjonen er å etablere et robust ungdomstilbud 

med en stor grad av selv-ledelse fra ungdommenes side, slik at det blir 

lettere å gape over et stort ungdomsarbeid gjennom en relativt liten stilling 

etter at prosjektperioden er avsluttet. Vi søker om midler til en ettårig 

stilling som menighetsarbeider for ungdom. Vi ønsker å ta del i den felles 

samfunnsdugnaden det er å være med å løfte Storhaug med et 

mangfoldig tilbud for ungdom. Derfor vil vi invitere til et samarbeid med St. 
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kr 630 000 kr 630 000

kr 0

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 475 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Teknisk lyd, kamera og lysutstyr til podcast, YouTube og til bruk i 

gudstjeneste og andre eventer.

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 25 000

kr 25 000

kr 25 000 kr 25 000

kr 0

92251371

Veumveien 55

4016Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tb456@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hillevåg menighet

Tore Bols

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

El-piano, høyttalere staiver, kabler o.l. Det er viktig at utstyret går på 

batteri for at det skal kunne brukes helt frittstående, og minimere behovet 

for fysiske møtepunkter.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.21.12893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av el-piano og lydanlegg

Å kunne gjennomføre musikkandakter/ minikonserter/gudstjenester og 

andre arrangementer utendørs.

Det er for tiden svært begrensede muligheter for å ha arrangementer på 

sykehjemmene, men det har vært mulig å ha utendørsarrangementer i 

hage/atrium. Vi søker om støtte for å kunne gjennomføre dette fremover. 

Vi ser på dette som både et kirkemusikalsk og diakonalt tiltak.

103



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2021 Søknadsskjemaprosjektmidler Ung kirkesang Vest.xlsx

Sum Sum

kr 10 000 kr 14 000

kr 20 000 kr 20 000

kr 5 000 kr 10 000 Rogaland musikkråd

kr 5 000 kr 0

kr 3 000 kr 0

kr 3 000 kr 0

kr 2 000 kr 4 000 Kollekt

kr 48 000 kr 48 000

kr 0

48022860

920162673

Steinstølveien 17

4027Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tuva@sang.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ung kirkesang Vest

Tuva Ystad Gederø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell / utstyr: Støtte til innkjøp av noter. Andre utgifter: Blomster til 

dirigent og musikere. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Lørdag 

Forventet antall deltakere (anslag) 60

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.31.41222

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

"Aftenbønn for syngende barn"

Invitere lokale menigheters barnekor til å øve inn og framføre det vakre 

kompletoriet "Aftenbønn for syngende barn" (skrevet av Johan Varen 

Ugland) under St. Johannesdagene i oktober 2021.  

Ung kirkesang Vest ønsker å samle flere av våre medlemskor til et felles 

prosjekt. Det er alltid kjekt for barna å få møte andre sangglade barn og 

får framføre fin musikk. Ved å bruke "Aftenbønn for syngende barn" kan vi  

introdusere dem for en kirketradisjon som ikke mange barn er en del av, 

nemlig kompletoriet. Det å få synge vakker musikk sammen som en takk 

for dagen som har vært, gir rom for ettertanke og takknemlighet over 

fellesskapet vi er en del av i troen på Gud. 
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1 
 

 
 
 

Forprosjekt Pasjon2022 
Vedlegg til søknad om tilskuddsmidler for 2021 
 
 
Bakgrunn 
Stiftelsen Pasjon har siden år 2000 levert produksjoner av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet. Flere 
av dem har vært store arrangementer, eks. under Kulturbyåret 2008. Pasjon2019 i Domkirken ble 
gjennomført med stor suksess både kunstnerisk og publikumsmessig (se vedlegg).  
Stiftelsen Pasjon ønsker å videreføre en ny generasjon pasjonsspill der en tar opp noe av tråden fra 
tidligere spill med bred involvering av lokale krefter og ikke minst av barn og unge i grunnskole og 
videregående skole. På grunn av restaureringsarbeidene i Domkirken planlegges neste spill ved 
kirken og byens jubileumsår i 2025.  
 
Stiftelsen Pasjon er svært takknemlig for den betydelige støtten vi mottok fra Stavanger 
bispedømmeråd til å gjennomføre Pasjons2019. Gjennom et fortsatt samarbeid med interesserte 
aktører ønsker vi å utvikle et langsiktig program som kan veksle mellom pasjonsspill i Domkirken og 
ulike prosjekter og tiltak som også kan være til inspirasjon og nytte overfor menigheter 
bispedømmet. Vi mener vårt bidrag kan være: 

• Bygge videre på de kunstneriske erfaringene omkring pasjonsspillene gjennom 20 år 
• Videreutvikle et spennende samarbeidet med mellom kirkelige aktører/menighetene og 

fagmiljø og ressurser knyttet til Universitetet i Stavanger, VID, Rogaland teater, MUST, mm. 
• Utvikle et samarbeide med den kulturelle skolesekken (DKS) i tråd med anbefalingene i 

Periskop (se vedlegg). 

Stiftelsen har ingen ansatte og heller ikke faste utgifter til administrasjon. Vi har imidlertid behov for 
midler i 2021 til videre utvikling av Pasjon2022. 
 
Pasjon2022  
Pasjon2022 vil være et todelt arrangement, adskilt i tid – ved inngangen til og ved avslutningen av 
fasten. Formålet er å øke bevissthet og kunnskap om Stavangers særegne kirkelige historiske opphav 
og pasjonshistoriens plass blant våre kulturelle og religiøse røtter. Gjennom Pasjon2022 ønsker vi å 
finne nye innfallsvinkler i forholdet mellom historisitet og aktualitet. Det er f.eks. bemerkelsesverdig 
at byen og regionen, som kanskje har den høyeste materielle levestandard i dagens Norge, ble til 
som resultat av en åndelig impuls: Bispedømmet/kirken kom først – byen deretter. 
Stiftelsen har høy bevissthet omkring barn og unge som målgrupper for arrangementet. Dagens 
tenåringer er svært fascinert av den angjeldende historiske epoken, noe som bl.a. erfares gjennom 
TV-serier, medieproduksjon og litteratur som dramatiserer vikingtid og middelalderhistorier. 
 
Første del vil være et faglig seminar på Utstein kloster hele fastelavnslørdag (trolig 26. februar 2022), 
med konsert om kvelden. Her vil En bukett beslektede/relaterte emner, bl.a. vil det handle om 
historisk kontekst og bakgrunn for byggingen av domkirken: 

Stiftelsen Pasjon 
c/o Domkirken og St. Petri menighet 
Rektor Steens gate 7 
4010 Stavanger 
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• Cluny-bevegelsen (fra ca. år 900), som er et av premissene for høymiddelalderens 
kirkereisningsbevegelse også i Norge 

• Konsilianisme og korstog (Sigurd Jorsalfar var den som initierte byggingen av katedralen 
gjennom biskop Reinald rundt år 1120) 

• Brytninger mellom kirkemakt og verdslig makt i perioden. 
• Mat og fråtseri tematiseres 

 
Eksempel på foredragsholdere kan f.eks. være: Trond Berg Eriksen, Kurt Villads Jensen, Kristin 
Aavitsland, Unn Falkeid og Tage Emil Good (om byggingen av domkirken). 
Arrangementet vil ha en åpen invitasjon, men ikke minst vil en innrette markedsføringen mot ansatte 
i skoler og universitet. Den lokalhistoriske forankring, som peker utover Norge, mot vest og mot 
middelalderens kontinentale Europa, kan være egnet til å vekke interesse i især historiske og 
kirkelige miljøer. 
 
I andre del tar vi opp tråden og videreutvikler impulser fra seminaret i februar.  Eksempler på tema 
som kan utvikles og belyses kan være betydningen av ‘måltidet’. Dette kan omfatte dimensjoner som 
fellesskap, hierarkier, inkludering og utstøtelse («plass ved bordet»), faste og ikke-faste, hva er 
legitimt å spise, europeisk festkultur (vs. pietisme) i historisk lys, det jødiske påskemåltidet/påskelam 
(det er forøvrig midt i lammeperioden ute på øyene),  
Skoler, barn og unge vil bli engasjert som medskapere og utøvere/aktører sammen med 
profesjonelle innslag/aktører. Her vil fagmiljøet ved Fakultetene for utdanningsvitenskap og for 
utøvende kunstfag ved UiS kunne gi viktige bidrag gjennom instruksjon og deltakelse fra lærere og 
studenter. Arrangementene vil skje i middelalderkirkene på Rennesøy og Finnøy, inkludert Utstein 
kloster. Vi tenker oss ulike bidrag i de forskjellige kirkene. Det kan være historier og fabler. En sentral 
fortelling kan være Karen Blixens Babettes gjestebud.  
 
Målgrupper 
I første del av arrangementet vil målgruppen være både fagpersoner og andre interesserte.  
Andre del har en videre målgruppen, men arrangementene skal i særlig grad henvende seg til, 
engasjere og aktivere barn og ungdom.  
Begge arrangement faller derfor innenfor satsingsområdet kirkelig kulturvirksomhet, mens andre del 
i stor grad dekker tiltak som styrker kirkens trosopplæring og virksomhet blant barn og unge. 
 
 

Samarbeidpartnere 
 
I pasjonsprosjektene som har vært gjennomført har det vært et samarbeid mellom en rekke aktører 
innen kirke og kulturliv. Dette samarbeidet vil utvikles videre gjennom Pasjon2022 med bl.a. 
følgende: 
— MUST Utstein kloster (lokaler og tilrettelegging) 
—Stavanger kommune med kulturetat og lokale grunnskoler  
— Rogaland fylkeskommune med kulturetat og Den kulturelle skolesekken 
 —Universitetet i Stavanger: Fakultetene for utdanningsvitenskap og for utøvende kunstfag  
—VID vitenskapelige høgskole (faglig bistand, foredragsholdere) 
— Kirkevergen 
— Bispedømmerådet 
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Sum Sum

kr 2 000

kr 19 000

kr 1 500 kr 2 000

kr 4 000

kr 1 500

kr 16 000

kr 23 000 kr 23 000

kr 0

95904006

976 994 507

Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

5580Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

knuto@lyse.net

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ølen og Bjoa sokneråd

Knut A. Omdal

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Ølen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 19 000

MERKNAD:

29. okt. vart det klart at jubileumskonserten må avlysast pga. den pågåande 

smittesituasjonen i Vindafjord kommune. Soknerådet vil prøva å skipa til ei 

jubileumshelg i 2021 med konsert og gudsteneste. Og søker like fullt om støtte.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 06.nov.20

Forventet antall deltakere (anslag) 70 + medverkande (20) + publikum ved strøyming

Andre utgifter (spesifisér),    

Lydandlegg       10000                       

Strøyming  6000

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Prosjektbudsjett

Inngangspenger - gratis

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Kjøregodtgjersle medverkande

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) blom/takk 

til medverkande

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240 18 22711

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Jubileumskonsert Bjoa kyrkje

1. Samle bygdefolket på Bjoa om kyrkja si i samband med 125-årsjubileum for kyrkja 

(1895-2020).  2.Auka bruk av kyrkjene som konsertarena.  3. Ta i bruk strøyming som 

verkemiddel for å nå lenger ut når det er koronarestriksjonar.

4. Gi barn og unge erfaringar med kyrkja som konsertarena.

5. Styrka samarbeidet med lokalt kulturliv og ressurspersonar.

Fredag 6. november 2020 skipar Ølen og Bjoa sokneråd til konsert i Bjoa kyrkje som 

markering av 125-års jubileet. Lokale musikalske krefter deltek gratis. Ein stor 

kostnad er leige av lydanlegg.  Soknerådet ønskjer at jubileumskonserten skal vera 

gratis. Det er likevel avgrensa kor mange som kan vera til stades no med 

koronarestriksjonar (ca 70). Det blir difor leigd inn personell som kan strøyma 

konserten. Sjå plakat i vedlegg. (Det blir også lagt opp til jubileumsgudstenste 

søndagen etter.)
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Jarle	Kristoffersen,	cello.	Er	utdannet	ved	
Griegakademiet.	Har	jobbet	som	lærer	i	
kulturskolen	siden	1997.	Har	også	jobbet	som	
distriktsmusiker	på	Nesna	og	på	Stord	i	
perioden	2000-2017.	Er	nå	engasjert	som	
frilans	musiker	i	prosjekt	på	Haugalandet	og	
Sunnhordland.	Underviser	også	på	Stord	
Kulturskule	og	jobber	i	Skåre	Menighet	som	
menighetspedagog.		

	

Eg	heiter	Solfrid	Ruud	Ingvaldsen,	er	41	år	og	
kjem	frå	Kaupanger	i	Sogn.	Sang	og	musikk	har	
alltid	hatt	ein	viktig	plass	i	livet	mitt.	Eg	har	
sunget	i	fleire	kor,	driv	no	barnekor	på	12.	året,	
og	har	dei	siste	åra	vore	med	å	drive	ei	
kvedergruppe.	Eg	trives	godt	i	folkemusikken.	Eg	
har	skrive	nokre	sangar	sjøl	i	det	siste.	Eg	
drøymer	om	at	sangen	og	tonane	mine	skal	
kunne	berøre	folk,	oppmuntre,	gi	trøyst	og	håp.	
I	vår	fekk	eg	oppleve	at	ein	av	sangane	mine,	
«Kvil	i	Meg»,	fekk	vere	eit	redskap	til	trøyst	for	
nokon	som	var	i	ein	tung	sorgprosess.	Det	er	
akkurat	det	eg	ynskjer	med	musikken	min.		
	
Her	er	eit	opptak	av	sangen.	Den	blei	gjort	i	full	
fart	i	ein	krevjande	situasjon,	men	ein	får	iallfall	
eit	lite	inntrykk.	
	
https://youtu.be/MDUbDh2QESM	
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker /
organisasjon

Follow me

Kontaktperson Cathrine Vidnes
E-post Cathrine.vidnes@thefollowme.net
Telefon 46913124
Organisasjonsnummer 911986914
Gate/vei/postboksadresse Bjørn Farmannsgate 21 D
Postnummer 4041
Sted Hafrsfjord
Bankkontonr. 1503.39.29312

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Konferanse 2021
Mål for prosjektet Se, samle og styrke ungdomsledere til medlemsmenighetene i

nettverket follow me

Beskrivelse av prosjektet
follow me er en organisasjon som driver med opplæring av
ungdomsledere i alderen 15-25 år. Vi har pr i dag ca 170
ungdomsledere som er fordelt på nå 15 kirker fra Stavanger
bispedømme. Arbeidet vårt går ut på å samle alle
ungdomslederne våre for å inspirere og gi dem ledertrening. I
alle kirkene drives det flere rusfrie tiltak og alle har rusfrie
helgetilbud 2-4 ganger i måneden. Det er et viktig arbeid disse
ungdomslederne gjør i alle disse bydelene og vi ser det særlig
viktig å gi ungdomslederne våre god opplæring slik at
tilbudene som blir gitt til ungdom i disse bydelene er bra
forberedt og bygger gode miljøer hvor ungdommene kan få
hjelp til livsmestring og bygging av selvtillit.
Vi har startet opp denne organisasjonen for å øke
kompetansen til ungdomslederne mer effektivt. Av erfaring så
har det vært svært forskjellig nivå på opplæringen av
ungdomslederne i de forskjellige kirkene. Vi ønsker å være en
organisasjon som hjelper kirkene til å drive en systematisk
opplæring slik at arbeidet blant barn og unge rundt i de
forskjellige bydelene blir best mulig!

Alle menighetene som er med i nettverket har en lokal follow
me-gruppe. Dette er ungdomslederne i menigheten, de som
gjerne vil være med å gjøre en tjeneste. Enten i
trosopplæringstiltak, konfirmantarbeidet eller på klubb eller
kor.

Den lokale follow me-gruppen står ikke alene. follow me
arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved
starten av høstsemesteret og KONFERANSE midt i
vårsemesteret. Ved å koble de lokale follow me-gruppene
sammen, får ungdommene sitt eget nettverk.
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Til follow me KONFERANSE inviteres gjerne personligheter
fra kristen-Norge som kan inspirere og undervise
ungdomslederne, og hjelpe dem med å se hvor veien går
videre for lederskapet deres.

Ungdommene fra de ulike menighetene jobber mye sammen
og er mye sammen i løpet av den helgen KONFERANSE
varer.

Vi ønsker å søke om midler til neste års konferanse som vi
skal ha 22.-24. juni 2021. Vi har tidligere hatt denne
konferansen tredje helgen i mars men ettersom vi nå er blitt
flere kirker med i nettverket trenger vi å legge konferansen til
sommermånendene slik at vi har plass nok til alle (da kan vi
bruke telt!). Det er flere utgifter vi trenger støtte til med denne
konferansen og i år trenger vi å også å søke om støtte til å
opprettholde godt smittevern. I denne tiden trenger vi flere
medarbeidere for å opprettholde et godt smittevern og søker
derfor om støtte til å dekke medarbeidergjengen som er med
og jobber på denne konferansen. Det koster ca 1400,-kroner
pr. person på denne konferansen og vi prøver så langt vi kan
å ikke ta betaling fra disse som gjør en stor jobb for at
ungdomslederne skal få en best mulig konferanse!

I fjor hadde vi ca 30 medarbeidere som ikke var dekket av en
menighet. De fleste av disse medarbeiderne kommer to dager
før selve konferansen (noen tar fri fredagen for å kunne gjøre
denne jobben!). De gjør en kjempeflott jobb og vi håper å
både kunne dekke kost og losji både underkonferansen men
også de to dagene i forkant mens de rigger til.

Vi håper dere imøtekommer oss på denne søknaden og håper
på å få innvilget deler av beløpet for å dekke utgiftene til
denne helgen.

Se eget vedlegg med budsjett for konferansen.

Med vennlig hilsen
Cathrine Vidnes
Daglig leder
Follow me

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
43 000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 7 600

kr 5 000 kr 190 000

kr 0

kr 192 600 kr 0

kr 0

kr 197 600 kr 197 600

kr 0

97147133

976993683

Postboks 120

5097Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

randi.tveit@tanangermenighet.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Tananger menighet

Randi Lundberg Tveit

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Tananger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Kr 190 000,-

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Spesifikasjon fra tekniker er lagt ved. PC til miksing av film               (kr. 30 

000) kommer i tillegg. Dersom dette ikke kan innfris, er bispedømmets 

nivå for digitalisering svært kjærkommen.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring    2021 er opplæringsår. Deretter er streamingtjenesten 

Forventet antall deltakere (anslag) 10 som får opplæring. 10 - 50 som ser hver streaming.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32062110545

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digital menighet ved bruk av streaming

Utruste frivillige ungdommer til være teknikere som streamer 

gudstjenester og arrangementer i menigheten.

1) Anskaffelse av nødvendig utstyr.  2) Kursing, opplæring og oppfølging 

av frivillige unge. Menigheten har en ressursperson som er villig til dette. 

3) Streame gudstjenester og arrangementer. I starten 1 gang pr. måned. 

Når nye teknikere er utdannet, hyppigere. 4) Ved stramme 

smittevernstiltak som reduserer antall frammøtte til gudstjenester og 

samlinger, vil streaming skje hyppigere enn en gang i måneden fra 

starten. Mobilkamera vil da være løsningen på en del streaminger inntil 

nok personell er utlært. Antall personer som ser streaming vil forventes 

langt høyere dersom kirke og samfunn må stenge ned eller stramme inn 

på antall deltagende på gudstjenester og arrangementer.
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Sum Sum

kr 133 000

kr 133 000

kr 133 000 kr 133 000

kr 0

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250 07 05093

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Nye projektorer i Gand kirke

I kirkerommet i Gand kirke har vi to kraftige projektorer som ble kjøpt da 

kirkerommet ble pusset opp. Disse projektorene trenger å oppgraderes. 

Bildekvaliteten må bli skarpere, og det må bli mulig å se bilder også i dagslys. 

F.eks. ved gravferd hender det at de etterlatte vil vise bilder eller videoer, noe 

som er skuffende når man ikke tydelig kan se bildet av avdøde på lerretet. 

Dette vil vi forbedre!

Nåværende projektorer var nye i 2010, men gikk ut av produksjon i 2013. Nye 

lamper til disse koster om lag 8000kr og må spesialbestilles. 

Vi har gjennom kontakter fått tilbud om prosjektorer som ikke bruker lyspærer, 

men laser. Det vil si at vi ikke trenger å skifte pærer og får et bra lys under 

dagslys. Bilder og PowerPoint vil da bli enklere å se. .Prosjektorer med pærer 

fases ut i lokaler og møterom, da enkelte betaler kr. 7-10.000,- eks. mva for en 

pære.                                            Dette tilbudet har vi fått via et annet prosjekt i 

Sandnes hvor en menighet skal fornye sitt AV-utstyr, og prisen er nok 

tidsbegrenset. Vi kan få dette via vår kontakt som har forandlet frem en god 

pris. (60.000kr x2)                                    Projektorene vår er pr. i dag koblet til 

VGA-kabler, mens tilkobling med HDMI-kabler vil gi en svært forbedret 

bildekvalitet. Bytte av kun kabler, utført av en av våre frivillige meadarbeidere, 

vil koste betydelig mindre enn nye projektorer (13.000kr)

Om det skal kjøpes inn nye projektorer eller om det kun skal byttes til HDMI-

kabler vil Menighetsrådet evaluere etter svar på tilskudssøknader.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 133 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

To nye laser-projektorer tilpasset avstanden i kirkerommet: 120.000kr                                                  

Bytte til HDMI-kabler: 13.000kr                   

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høsten 2020

Forventet antall deltakere (anslag) Gjennomsnitt: 230 fysiske personer pr gudstjeneste årlig. 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

51603840

976 993 152

Juvelveien 4

4318Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

hb324@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Gand sokn

Hanne Bolstad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Stavanger kirkelige fellesråd 
videoproduksjon NDI 
00007013 

 
 

 

 
 

Presented To 

 
Andreas Håmsø 
Kommunikasjonsrådgiver 
Stavanger kirkelige fellesråd 
  

 

Presented By  

Harald Halvorsen  
Key Account Manager 
 
Mediability Norway AS 
Lars Hilles gt. 30 
5008 Bergen, Norway  
VAT: 979 738 439 

 

Valid from 

28/10/2020 
 

Valid to 

27/11/2020 
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Stavanger kirkelige fellesråd videoproduksjon NDI 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hei, her er tilbud på produksjonsutstyr fra Newtek og Panasonic. Det er 
utstyr som kan transporteres, og brukes av en person. Det er ikke satt opp 
installasjon eller opplæring på tilbudet, noe vi kan gjøre om dere ønsker.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

About Mediability  

 
Mediability is Scandinavia’s largest provider of solutions, consultancy, system integration, services 
and products.  We deliver products, solutions, services, and consultancy to 

● The media and entertainment market 
● Schools, universities, and hospitals 
● Police, defence and other governmental agencies 
● Corporations, houses of worship, conference centers, opera houses and organisations, and 

anyone else working with video, live streaming, broadcast and productions 
 
 
  

 

Mediability Norway  AS  
VAT number: 979 738 439 

Media City Bergen 
Lars Hilles gate 30 
5008 Bergen, Norway 

Phone: +47 482 81 000 
sales@mediability.com 
www.mediability.com 
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Stavanger kirkelige fellesråd videoproduksjon NDI 

 

Offer details 

 

Item/package Description Unit price Qty  Price 

 
Panasonic 
AW-UE100KEJ 
AW-UE100KEJ 

 
"1""/2.5  MOS 4K INTEGRATED 
PAN-TILT CAMERA 2160/50/60p. 
BLACK" 

 
84 591,00 

 
3,00 

 
 

 
253 773,00 

 
Digitus PoE 
Injector 802.3bt 
95W 
5011131074 

 
Poe ++ 

 
2 339,00 

 
3,00 

 
 

 
7 017,00 

 
Libec LX7 
LX7 

 
Head / Tripod with Floor spreader / 
Tripod case 

 
5 757,00 

 
3,00 

 
 

 
17 271,00 

 
Lilliput BM230-4K 
23,8¨ 4 K monitor 
BM230-4K 

 
3840×2160 10bit 
Carry-onflightcase 

 
11 761,00 

 
1,00 

 
 

 
11 761,00 

 
NewTek NDI|HX 
Upgrade for 
Panasonic 
Cameras Coupon 
Code (Compatible 
Cameras: 
AW-UE70|AW-HE4
0|AW-HE70 
|AW-HE65 
|AW-HE38|AW-HE
58 |AW-HE35 
|AW-HE48 
|AW-HE130 
|AW-UE150 
|AG-CX350) 
PPTZUCC 

 
NDI|HX Upgrade for Panasonic 
Cameras Coupon Code (Compatible 
Cameras: 
AW-UE70|AW-HE40|AW-HE70 
|AW-HE65 |AW-HE38|AW-HE58 
|AW-HE35 |AW-HE48 |AW-HE130 
|AW-UE150 |AG-CX350) 

 
2 969,00 

 
3,00 

 
 

 
8 907,00 

 
Kabeltrommel 
50m med 
nettverkskabel 
Trommel 50m 

 
 

 
3 883,00 

 
2,00 

 
 

 
7 766,00 

 
Kabeltrommel 
30m med 

 
 

 
3 640,00 

 
1,00 

 
 

 
3 640,00 

 

Mediability Norway  AS  
VAT number: 979 738 439 

Media City Bergen 
Lars Hilles gate 30 
5008 Bergen, Norway 

Phone: +47 482 81 000 
sales@mediability.com 
www.mediability.com 
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Stavanger kirkelige fellesråd videoproduksjon NDI 

 

nettverkskabel 
30m på trommel 
Nettverkskabel 

 
NewTek TriCaster 
TC Mini 4K Bundle 
- includes TriCaster 
TC Mini 4K. TC 
Mini Control 
Surface. two Spark 
Plus 4K IO 
Converters and 
NewTek custom 
travel case 
TCM4KUHDB 

 
TriCaster TC Mini 4K Bundle - 
includes TriCaster TC Mini 4K. TC 
Mini Control Surface. two Spark 
Plus 4K IO Converters and NewTek 
custom travel case 

 
99 242,00 

 
1,00 

 
 

 
99 242,00 

  Price VAT exclusive  409 377,00 

  VAT  102 344,25 

  TOTAL (NOK) 511 721,25 
  

 

Mediability Norway  AS  
VAT number: 979 738 439 

Media City Bergen 
Lars Hilles gate 30 
5008 Bergen, Norway 

Phone: +47 482 81 000 
sales@mediability.com 
www.mediability.com 
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Stavanger kirkelige fellesråd videoproduksjon NDI 

 

 

Invoice address Shipping & Delivery 

Stavanger kirkelige fellesråd 
  
  
 Norway 
 
 
 

Stavanger kirkelige fellesråd 
  
  
 Norway 
 

Delivery terms Estimated delivery time 

   

Payment terms  

  
 

 
 

 
 

 

 

Quote accepted 

 

Signature/Date 

 

Terms & Conditions  

Mediability guarantees the quoted price for two business days. If currency exchange rates at the 
day of quote acceptance have changed more than +/- 2% compared to the date on quote or 
pricelist, we reserve the right to adjust the price accordingly. The Nordea bank exchange rates 
(Sell) are used as reference for the adjustment. 
 
By placing this order the Terms and Conditions as stated here are read and accepted.  
  

  
 

 

Mediability Norway  AS  
VAT number: 979 738 439 

Media City Bergen 
Lars Hilles gate 30 
5008 Bergen, Norway 

Phone: +47 482 81 000 
sales@mediability.com 
www.mediability.com 
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Sum Sum

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 36 000

kr 10 490

 kr 1 963

kr 1 900

kr 46 300

kr 8 990

kr 1 740

kr 107 383 kr 0

-kr 107 383

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.12.65742

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av teknisk utstyr for å være kirke på nett

Målet for prosjektet er å kunne levere høy kvalitets streaming av 

gudstjenester og andre arrangement som skjer i Grødem menighet.

Grødem Menighet har som visjon å være en tjenende, inkluderende og 

levende menighet. I forbindelse med Covid-19 pandemien har vi allerede 

gjort noen tiltak og invisteringer for å endre måten vi jobber på. Vi ønsker 

å kunne levere direkte stream av gudstjenester og andre arrangement 

som skjer i kirken til de som ikke har mulighet å komme på våre 

arrangement pga situasjonen vi er inne i. Vi ser det samtidig som en god 

mulighet å forbedre måten vi jobber på i dag og vi ønsker også å fortsette 

å streame arrangementer selv etter Covid-19 pandemien. Utstyret vi 

søker støtte til vil uansett være til stor hjelp i den "vanlige" gudstjenesten 

når vi er tilstede i kirkerommet, men også gjøre at flere kan delta i 

menighetens arrangement online. Vi setter stor pris på om vi kunne fått 

innvilget midler til dette formålet da slikt utstyr er kostbart.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

- Kamera: (Lumens VC-A50P) (Kjøpt i 2020)

- Datamaskin: (MacMini 3.6GHz)

- Lydkort (Focusrite 2i2 gen3)

- Hodetelefoner

- Digitalt Mixebord: (Allen & Heath SQ-

6X)

- Multikabel til Allen & Heath mixer

Randaberg

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

91665168

988 835 714

Torvmyrveien 40

4072Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kristian.bjelland@randabergkirkene.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Grødem Menighet

Kristian Lie-Bjelland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 107 383

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
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Sum Sum

kr 35 000

kr 20 000

kr 15 000

kr 5 000

kr 10 000

kr 15 000

kr 50 000 kr 50 000

kr 0

476 68 779

976993187

Kobberveien 109

4313Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

sd762@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Lura sokn

Simon Wallem Dahl

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 35 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell: Produsere undervisningsmateriell, samt noe leie av teknisk 

utstyr til gudstjenester mm. Andre utgifter: Leie av leirsted

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32506025817

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ungdomsleir

Starte opp trosopplæringstiltak for 1.vgs "vinterleir"

Vi har i lengre tid hatt et trosopplæringstiltak vi aldri helt har fått dratt 

sikkelig i gang for ungdom. Vi begynte sommeren 2019 med sommerleir 

for ungdommene i Lura menighet. Vi ønsker å vinteren/våren 2021 

arrangere en ny leir, og bruke dette som trosopplæringstiltak. Vi ønsker å 

bygge ungdomsmiljø og satser derfor på å både få med nye ungdommer 

gjennom å invitere bredden, samt å få med de vi allerede har i arbeidet. Vi 

ser for oss å utarbeide undervisningsmateriell som handler om å gi næring 

til troen. Vi har også tenkt å sette fokus på miljø og klima gjennom denne 

leiren, der vi allerede gjennom vårt sammarbeid med ungdomsarbeidet i 

Bogafjell har bygd opp en satsning.
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Sum Sum

kr 43 750

kr 43 750 kr 0

-kr 43 750

Fra årsmelding 2019:

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

9688.10.27884

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Opplegg for barnecellegrupper

Lede barnecellearbeidet høsten 2020, samt ferdigutvikle opplegget for 

gruppene.

Bogafjell kirke inviterer alle i soknet som begynner i 4. klasse til å bli med 

i barnecellegrupper i SFO-tiden. Videre får de (og nye) bli med videre i 

grupper for 5., 6. og 7. klasse. Her får de bli kjent med Bibelen, lære og 

be og ha godt sosialt fellesskap. De fleste av staben er delaktige i 

arbeidet, samt noen frivillige. Vi har en person som leder og koordinerer 

arbeidet nå høsten 2020 og som også har jobbet med ferdigstilling av 

opplegget, slik at vi får et fullstendig materiale som kan gjenbrukes år 

etter år. Til dette har vi hatt et vikariat på 15 % stilling fom. august tom 

desember 2020.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

SANDNES

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 40 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi har mat på samlingene, utdeling av Bibel til 4. klassingene, utgifter til 

materiell, subsidiering av leirer (ledere) og på den andre siden inntekter i 

form av deltakerbetalinger, frifondmidler og kommunal støtte. Dette 

prosjektet er avgrenset fra dette og omhandler kun avlønning av person 

som har jobbet med ledelse og koordinering, samt utvikling av opplegget.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver uke ca. 1 times opplegg.

Forventet antall deltakere (anslag) 80 (totalt alle grupper 2019)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

41691891

992 573 597 (Bogafjell sokn)

Postboks 29

4397Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

an743@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Bogafjell menighet

Arvid Netland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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KOM
TAKK
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· ..._'"

Et

Gruppene har samllinger annenhver
tirsdag i 1 time og 15 minutt (10
samlingervår/ 7 samlililger høst,
noen felles). Hver samling består av
lek, mat, bønn, sang, bibel og kreativ
samtale om et tema og gjerne en
aktivitet. Vi følger metoden «Kom,
takk, fa og gi».

Barnecellegruppa for 4.kllasse er et
introduksjonsår, og på våren får alle
egen bibel og vi jobber vi med
opplegget Bli kjent med Bibelen.
Videre har 5.klasse et opplegg med
bibelfortellinger fra GT (med
Tidslinjen som ressurs), 6.kl jobber
med NT (med Tidslinjen som ressurs)
og 7.kl har opplegget #din tid i
kirkerommet I forbinde:lse med
påske, sommer og jul har vi større
fellessamlinger for allle barnecellene.

Hovedmalet med barnecellegruppene
er å lære mer om troen og bli bedre

II tillegg til tirsdagssamlingene har vi
arrangert sommerleir (43 deltakere)
og adventsleir (54 delltalkere) på
Horve. Her inviteres også B2ilove og
Hvit gruppe, og leirene er åpne for
andre barn i betweensalderen i
bydelen. Vi har hatt med et stort og
godt lederteam av ungdommer og
voksne (Sommer1eir: 12 firiv,illige/4
stab, Adventsleir: 22 frivillllge/5 stabl

12019 hadde barnecellegruppene
tilsammen 80 betalende medlemmer.
Prest Anne Berit Mathisen har hatt
hovedansvar for barnecellegruppene
dette året, og har lhatt med seg stab
(ungdomsprest, musikalsk leder,
trosopplarer, daglig leder og
ungdomsdiakon) og frivillige (totalt
11, bade ungdommer og voksne)
fordelt pagruppene. Soknepresten
har ansvaret for 7kl. Driftskoordina-
tor har hovedansvaret for maten.
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DAGSRETREAT 
For mennesker med ruserfaring 

SAMMENDRAG 
Prosjektbeskrivelse for samarbeid 

mellom Vår Frelsers menighet i 

Haugesund og Kirkens Bymisjon på 

Haugalandet om gjennomføring av 

dagsretreater på Utstein 

Pilegrimsgard for mennesker med 

ruserfaring 

Vår Frelsers menighet ved soknediakon og 
Kirkens Bymisjon ved bymisjonsdiakon 
      

Innholdsfortegnelse 
Menighetens diakonale arbeid i møte med mennesker med ruserfaring ............................. 1 

Bakgrunn for dagsretreatkonseptet ....................................................................................... 1 

Tematikk og program ............................................................................................................. 1 

Gjennomføring ....................................................................................................................... 2 

Vedlegg: Dagsretreat Utstein Pilegrimsgard .......................................................................... 2 
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Dagsretreat for mennesker med ruserfaring –  
Vår Frelsers menighet i samarbeid med Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

Side 1 av 6 
 

PROSJEKTSKISSE 

Dagsretreat på Utstein Pilegrimsgard for mennesker med ruserfaring 

Menighetens diakonale arbeid i møte med mennesker med ruserfaring 
Vår Frelsers menighet har et aktivt diakonalt arbeid i møte med mennesker med ruserfaring.  

Det skjer gjennom oppsøkende virksomhet, samarbeid med IOGT om oppfølging av 

deltakere på ANTA-kurs og gjester på T3 Sammen Senter, samt i et aktivt samarbeid med 

Kirkens Bymisjons gatediakon om et kirkelig tilbud til målgruppen i form av sjelesorg, 

hverdagsmesser og åpent gatekapell. Diakonen har også sjelesorgsamtaler med mennesker i 

tilfriskning fra rusmiljøet.  

 

Bakgrunn for dagsretreatkonseptet 
Kirkens Bymisjon har erfaring fra tilsvarende opplegg for deltakere fra Stavanger/Sandnes, 

hvor institusjonsprest ved Rogaland A-senter (Kirkens Bymisjon) samarbeider med 

gateprestene i Sandnes og Crux om å tilby dagsretreat til mennesker med ruserfaring. Dette 

er gjort to ganger årlig i flere år, med Utstein Pilegrimsgard og Utstein Kloster som ramme. 

Arbeidet deres baserer seg på erfaringer fra retreatarbeid gjort i Kumla/Skänninge fengsel i 

Sverige siden 2001 og senere i Halden fengsel i Norge siden 2013. Erfaringene derfra viser at 

det å bruke retreatrammen i møte med mennesker som strever med sine liv og bærer på 

utfordringer knyttet til skam, skyld og selvfølelse, er forløsende og gir god hjelp på veien 

videre. 

En dagsretreat gir ikke samme muligheter som 30-dagers (Sverige) eller 15-dagers (Norge) 

retreater gjør. Men gjennom tematiseringer, symbolhandlinger og samtaler, kan viktige skritt 

gjøres også på en dag. Ledere for arbeidet i Stavanger/Sandnes har erfart at dagsretreat kan 

gjøre en stor forskjell for den enkelte deltaker, og at deltakelsen for flere blir et viktig 

referansepunkt i videre bearbeidelse av krevende livserfaringer. Deltakelse i dagsretreat er 

fint å kunne tilby mennesker som går i sjelesorg, og være forløsende for videre samtaler. 

 

Tematikk og program 
Tilbudet til deltakere fra Haugalandet vil ta utgangspunkt i det programmet som er laget for 

Stavanger / Sandnes. Se eget vedlegg til sist i denne prosjektbeskrivelsen. 

Frem til vi vet om vi har finansiering til prosjektet, har vi ikke gått i gang med vår egen 

bearbeidelse av opplegget. Vi ser det som sannsynlig at vi vil gjøre enkelte tilpasninger ut fra 

våre faglige vurderinger. 

Det vil være diakon i Vår Frelsers menighet, Annlaug Halvorsen Engmark, og 

Bymisjonsdiakon på Haugalandet, Lars Breivik Hellerdal, som sammen vil lede dette 

arbeidet. Hellerdal har forøvrig jobbet ett år ved retreatsenteret Lia Gård, og er gjennom det 

godt kjent med tradisjonelt retreatarbeid. 
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Gjennomføring 
Vi har god kontakt med dem som har stått for dette opplegget i Stavanger/Sandnes og har 

tilgang på deres erfaringer. 

Dersom vi får tildelt midler vil vi gå i gang med bearbeidelse av program og opplegg, og gjøre 

konkrete avtaler med Utstein Pilegrimsgard og Utstein kloster for å lande datoer. Deretter vil 

vi gå i gang med rekruttering av deltakere. Her har vi tilgang på flere nettverk for å finne 

aktuelle deltakere, og de to diakonene har selv store nettverk av mennesker med ruserfaring 

som vil være aktuelle. 

Det vil være aktuelt å rekruttere inn flere medarbeidere/frivillige for å sikre god 

gjennomføring og oppfølging av deltakere. I tillegg vil det være arbeid forbundet med den 

praktiske gjennomføringen slik som å skaffe biler, mat og eventuelt utstyr. Reisen til og fra 

Pilegrimsgarden tar i underkant av 2 timer fra Haugesund, og vil gi muligheter for samtaler 

før og etter selve dagsprogrammet på Utstein. 

Vi ønsker å gjennomføre to samlinger i 2021. Dersom det skulle vise seg vanskelig å få til to 

samlinger i 2021, vil vi søke om å få gjennomføre andre runde i 2022. Det er viktig for oss å 

få muligheten til å gjennomføre to samlinger, slik at vi får nok erfaring til å vurdere 

videreføring av prosjektet dersom det er midler til fortsatt tilbud. 

I etterkant av hver samling vil vi foreta en evaluering både internt og be om tilbakemeldinger 

fra deltakere. Dette vil danne grunnlag for en eventuell videreføring av tilbudet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haugesund 30.10.2020 

Annlaug Engmark –soknediakon i Vår Frelsers menighet 

Lars Breivik Hellerdal – diakon i Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

 

 

Vedlegg: Dagsretreat Utstein Pilegrimsgard 
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DAGSRETREAT UTSTEIN PILEGRIMSGARD   

 

Mål med dagen: 
Et skritt på veien tilbake til den jeg egentlig er 
 

Vi erfarer i arbeidet vårt at mange rusavhengige strever med de store spørsmål i livet; 
meningen med livet, forholdet til Gud og sine medmennesker, skyld, skam, soning og 
tilgivelse. Det at en strever med dette er med å vedlikeholde rusbehovet, og gjør at mange 
sliter med å møte livets utfordringer og leve med en tung bagasje. Vi ønsker gjennom en slik 
dag å finne et fornyet fotfeste i troen og et bevisst forhold til vår verdi og vårt ansvar, og få 
nye positive erfaringer og knagger å bygge rusfriheten på.     
 
Retreat betyr ” å trekke seg tilbake/ å ta et skritt til siden”. Vi trekker oss tilbake fra 
hverdagslivet. Vi søker innover, til stillheten og ettertanken, vekk fra alt som stjeler vår 
oppmerksomhet. Verktøyene vi bruker er stillhet, refleksjon, samtale, bibelhistorier, 
meditasjon og symbolhandlinger, og ikke minst motet til å møte oss selv bak alle fasadene.    
Dette er ikke et kurs i kristen tro. Målet med dagen er å ta et skritt til siden og et lite skritt 
på veien tilbake til den jeg egentlig er.   
  

Deltakere: 
Rekrutteres fra Crux/ Byprestene, Bymisjonen, Paahjul, Rogaland A-senter, fengsel, 
Alarm ol. 
  
Medvandrere/ ledere: 
Kjetil Tjessem, Crux  
Ingeborg Erikstein Krager og Gunther Theiss, byprestene Sandnes 
Per Arne Tengesdal og Tone Elisabeth Salthe, Rogaland A-senter 
 
Praktisk: 

Vi forbereder felles frokost og lunch 

Dagsprogram: 
10.00:    

Frokost/ informasjon om stedet og dagen 

10.30:  

Liturgisk innledning i stille rom:   
 
Vi startet med å tenne lys for den som sitter til høyre: «Jeg tenner et lys for deg, nn».   

 
L: Gud, kom meg til redning. 
M: Herre, skynd deg til min frelse. 
L: Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham. 

 
Sang: Gud er din hvile.     

    
Bønn: I Guds stillhet får jeg være, taus og ordløs uten krav. 
Klare himler, åpne dager; Her en strand ved nådens hav. 
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Alt 2: 
Du kjenner og omslutter med ømhet det svake så vel som det sterke, 
det syke så vel som det friske. Derfor overgir jeg meg til deg 
uten frykt og forbehold. La det skje meg som du har sagt. 

 
  

10.45: 

Tema 1: I Guds bilde.   

Om Guds godhet og omsorg, og vår ukrenkelige verdi. 

Innledning i stille rom om hva som møter deg i stua:   

Meditasjon: På vei inn i stuen stopper alle ved et speil og et ikon som lå på gulvet. Vi blir 

utfordret til å tenke hva det gjør med oss.      

Innledning: Skapt i Guds bilde, gudsbilde og selvbilde, skam og verdi 

 

Ressurser: Bibelen: Skapelsesberetningen, Salme 139, Bjørneboe: Speilet. Astrid: Speilets ansikt  

  «Vi starter med å se vårt eget speilbilde: og så bildet av Jesus.   

  Av og te kan det være vanskelig å møte sitt eget speilbilde -ikkje så stolt av det en ser.  

   

Og så har me hørt at me e verdifulle. Fordi me e mennesker -ikkje bare på grunn av det vi har 

gjort og ikkje gjort. Hva skal til for at vi skal tro det?» 

Samtale  

 

Tema 2: Skyld, oppgjør.   

Meditasjon: Luk. 5, 17-24: Den lamme som bæres til Jesus 

Tenk på mennesker opp gjennom som har betydd noe for deg -som har båret deg  

-Du ligger foran Jesu føtter. han sa til den lamme: "Venn, syndene dine er deg tilgitt."  Han 

ser på deg med sitt milde men granskende blikk: 

   Hva ser han?  

   Hva trenger du at han sier til deg?   

   Hva har du å fortelle han? -Som er viktig for deg?   

Oppgave:     

-Skriv ned noe av det du vil fortelle til Jesus. Vær ærlig, dette blir mellom dere to. Noe av det 

du har gjort som du ikke er stolt av. 

Legges i en konvolutt med navnet på, limes igjen. 

 

Symbolhandling: Vi tar med oss konvolutter med syndene våre, går ut og brenner de.  
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Tilsigelse av syndenes forlatelse ved bålet:   
   Holde på skulderen: «Etter Vår Herre Jesu Kristi ord og befaling 

Tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse. I Faderens og 

Sønnens og Den hellige Ånds navn. +Han som har begynt en 

god gjerning i deg skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fred 
være med deg!” 

 
 
 Tur/ samtale langs Sorgenfriveien! 

 

13.00: Lunch  :     

 

14.00: Tema 3: Jesu liv og død.   

Stue oppe: Jesu liv:  

Omstendighetene rundt fødselen: Profetiene: Mika 5, 1: Fra Betlehem 

skal det komme en hersker. Bibelens forfattere ville vise: 1. Han er den 

Messias Israelsfolket venter på. 2. Han er sann Gud og menneske (født 

av jomfru, står fram i tempelet som 12 åring) 

   Men menneskelige og gjenkjennbar: 12 åring med bekymrede foreldre:  

Nesten 20 år uten at vi vet noe! Vår bror: Identifikasjon, "Hull i CV-

en:"  

Hva gjorde Jesus fra han var 12 til 30? Refleksjon i gruppen med 

innspill 

 

Oppdrag, lidelse og død: Hvorfor måtte han lide og dø?  

 

Disiplene var redde og usikre: Hvordan var han etter oppstandelsen? 

Han spiste, men gikk gjennom dører, kunne tas på, men var flere 

steder. 

 

Forsoningslære 

  

15.00:  Stille vandring til klosterkirken 

 

Ca. 15.30:  Liturgisk avslutning i klosterkirken:   

 

Vandring:  Vi går inn hoveddøren: Korsveien: På gulvet framover i kirken.   

        

130



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Dagsretreat Vår Frelsers menighet og Kirkens Bymisjon.pdf

Dagsretreat for mennesker med ruserfaring –  
Vår Frelsers menighet i samarbeid med Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

Side 6 av 6 
 

 Dåpspåminnelse i døpefonten/ Nattverd:  

I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn 

SANG:    

BIBELTEKST/ KORT TEKSTMEDITASJON:  

NATTVERD:   

L: Vi skal nå feire nattverd sammen 

Brødet vi bryter gir oss del i Kristi kropp. 

Vinen vi deler gir oss del i Jesu Kristi blod. 

A: Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og 

æren i evighet. Amen 

L: Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og 

spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For 

dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for dere så syndene blir tilgitt. 

Se brødet fra himmelen er brutt til liv for verden. Guds gave til Guds folk. Kom, for alt er 

ferdig. 

NATTVERDMÅLTIDET 

L: Dette er Jesu kropp/ dette er Jesu blod 

L: Den som er i Kristus er en ny skapning.  

Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. 

Fred være med dere! 

L: La oss takke Gud! 

A: Vi takker deg for nåden du gir oss i brød og vin. Takk for at du bærer våre liv i dine hender. 

Gå sammen med oss gjennom denne dagen og i dagene som kommer. 

SANG:   

VELSIGNELSEN: 

L: Ta imot velsignelsen. 

 Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon IMI kirken ved IMI Veiledningssenter
Kontaktperson Anne Gotuholt Lunde
E-post anne.lunde@imikirken.no
Telefon 41335166
Organisasjonsnummer 971078855
Gate/vei/postboksadresse Gunnar Warebergs gate15
Postnummer 4021
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3000.34.00030

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Tro på ekteskapet
Mål for prosjektet Kompetanseheving hos de frivillige som holder kursene

«7 kvelder om å være 2» og «Klar for samliv», samt våre
frivillige parveiledere i IMI Veiledningssenter. Fortsatt
kunne gi støtte og hjelp til ektepar og familier inn vår tid.
Være ettilbud for hele regionen vår.

Beskrivelse av prosjektet Vi ønskerågi våre frivillige et kurs som heter «Tro på
ekteskapet» som er en ektepar- retreat som bygger på
Gottmans forskning og Love after Marriage sine innsikter.
Kurset har som mål å hjelpe ektepar som har troen på Jesus
felles til å bygge sunne og gode relasjoner fysisk, emosjonelt
og åndelig. Kurset holdes 15-18 april 2021 på Havna hotell i
Tønsberg. For mer info ;
https://www.facebook.com/tropaaekteskapet/
Vi ser og på dette som en studiereise for de frivillige
deltakerne ogmuligheten for å gjøre noe lignende hos oss.
Fortsatt ha et godt og relevant tilbud til neste generasjon.

Forventet antall deltakere (anslag) 22-24 deltakere - 12 par
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 15-18 april 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler / egenandel pr par Kr 1000

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning /
hotellopphold ( kr 5900 pr par)

Kr 70800 Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) /
kursavgift (Kursavgift og reise
til Tønsberg ( kr 2000 pr par )

Kr 24000 Andre inntekter
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TOTALSUM kr 94800 TOTALSUM Kr 12000
Økonomisk resultat for prosjektet -kr 82800
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 82800
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Bogafjell menighet(org. nr. tilhører Bogafjell sokn)
Kontaktperson Line Bøe Johnsen, ungdomsdiakon i Bogafjell
E-post lj954@kirken.no
Telefon 48997106
Organisasjonsnummer 992 573 597 (Bogafjell sokn)
Gate/vei/postboksadresse Bogafjell kirke, Lyngholen 3
Postnummer 4324
Sted Sandnes
Bankkontonr. 9688.10.27884

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Materiell til HEL-konfirmantarbeid
Mål for prosjektet Få kjøpte inn nytt opplag med bibelbokser til HEL-

konfirmantene

Beskrivelse av prosjektet Vi driver HEL-konfirmantopplegg som er et tilrettelagt
konfirmantopplegg som tilbys alle ungdommer i
konfirmasjonsalder i Sandnes prosti. Det vil si at vi samler
ungdommer fra ulike menigheter i prostiet her i kirken.
Det er mange menigheter som gjør en super jobb med å
inkludere alle ungdommene i sitt lokale
konfirmantopplegg, men noen ungdommer og deres
familier opplever å ha bedre utbytte av å følge ei mindre,
tilrettelagt gruppe. Eventuelt kombinere å følge opplegget
hos oss sammen med opplegget lokalt. Hovedledere i
opplegget er 2 ansatte her i menigheten, 1 frivillig her
lokalt og 1 ansatt fra en annen menighet. I tillegg til 11
konfirmantsamlinger i året, har vi også 4 HEL-
gudstjenester som involverer årets konfirmanter med
familier, tidligere konfirmanter, boliger og hele
menigheten her lokalt. Skoleåret 2020-2021 har vi 8 HEL-
konfirmanter.

Vi ønsker konkret å søke midler til å kjøpe inn den nye
utgaven av bibelboksen «Levende bibelfortellinger» med
tegnsetting. Alle HEL-konfirmantene får denne
bibelboksen istedenfor bibel og vi bruker kortene i
undervisningsopplegget vårt. Vi har selv tegnsatt kortene
ved behov tidligere, noe som ble vurdert verdifullt å få
med permanent når det nye opplaget med kort skulle
lages. Vi ønsker å kjøpe inn et lager med bokser som vi
kan ha i årene fremover. En boks koster 295 kr og kjøpes
via IKO forlag. Vi ser at tilbudet om HEL-
konfirmantopplegg og gudstjenester er verdifullt for
mange her i prostiet(ikke minst vår egen menighet), og vi
søker midler for å få litt økonomisk støtte til et arbeid vi er
veldig stolte av her i menigheten vår og som vi legger en
god del ressurser inn i. Per i dag drives arbeidet i stor
grad med Bogafjell sokn sine egne midler.

Forventet antall deltakere (anslag) Ca 5-8 deltakere per år
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Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hvert år (invitasjon hele prostiet på våren,

hjemmebesøk i september,
konfirmantopplegg oktober og ut april neste
år)

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Kr. 130 000 Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Deltakerbetaling Kr. 4 000
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Kr.15 000 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM Kr. 145 000 TOTALSUM kr 4 000
Økonomisk resultat for prosjektet -kr 141 000

Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
15 000 kr(kun materiell), i tillegg kr. 100 000 hvis det kan søkes om lønnsmidler.
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Fra Bogafjell sokn sin årsmelding 2019:
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Sum Sum

15.000

kr 15 000 kr 0

-kr 15 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33730702537

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Strømme Julaftengudstjenesten

Strømme Julaftengudstjenesten

Julaften har i alle år hatt fullstappet kirke. Dette året blir det veldig 

begrenset antall som kan komme på grunn av smittesituasjonen. Vi 

ønsker å strømme gudstjenesten slik at alle som før inn Facebook skal 

kunne få inn gudstjenesten, Presten skal ha to gudstjenester i tysvær. 

Derfor er det veldig vanskelig med fleer gudstjenester julaften i Bokn.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bokn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 15 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi må leige profesjonelle til opptaket, derav honorarutgifter. Ut over dette 

er det personalkostnader til egne ansatte, både prest, organist, kirketjener 

mm

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 24.desember 2020 kl. 13.00

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

91359668

976993942

Pb 18

5569 BoknPostnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

janmoi@bokn.kommune.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Bokn sokn

Jan Magne Moi

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

136



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler lura menighet.xlsx

Sum Sum

kr 48 000

kr 25 000

kr 73 000

kr 73 000 kr 73 000

kr 0

476 68 779

976993187

Kobberveien 109

4313Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

sd762@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Lura sokn

Simon Wallem Dahl

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 48 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Innkjøp av videomikser = 10000,- Innkjøp av kamera 15000,- Diverse 

kabler, overganger mm. 4000,- Lyskastere 12000,- Pc til 

streaming/videoredigering 25000,- Studiomikrofoner 7000,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring fra våren 2020 og videre

Forventet antall deltakere (anslag) 200

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32506025817

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ungdomsarbeid på nett/streaming av gudstjenester

Gjøre kirken tilgjengelig på internett under korona-pandemien

Vi hadde spesielt våren 2020, men og senere satset på streaming av en 

del gudstjenester, samt å lage et studio der vi lagde sendinger for 

ungdomsarbeidet. I denne forbindelse ble det kjøpt inn del utstyr. Samt at 

vi fikk lånt litt utstyr fra både private og andre menigheter og aktører. Vi 

kunne gjerne tenkt oss å få støtte til å dekke de utgiftene vi hadde til dette, 

samt ekstra mider til å utvide vår digitale tilstedeværelse. Vi har allerede 

favnet ganske bredt på vår ungdomssatsning, og har hatt frivillig med fra 

flere menigheter under oppstarten av prosjektet, og ungdomssatsingen 

går utover vår egen lokalmenighet, vi har også startet en podcast av og 

med ungdom som spilles inn i studio i kirken.
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Sum Sum

kr 0 kr 20 000

kr 91 500 kr 25 000

kr 25 000

kr 40 000

kr 8 000

kr 7 000

kr 106 500 kr 110 000

kr 3 500

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.07.05093

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Messias

Gand kirkekor med solister og sammensatt orkester fremfører Händels 

Messias som høsten storsatsing. Vårt mål er gjennom sang og musikk å 

rekruttere flere til Gand kirkekor og Gand menighet.

Gand kirkekor er Sandnes' fremste kirkekor - og ser det som sin oppgave 

å ivareta den klassiske kirkemusikalske arven. Denne høsten skal vi etter 

planen gjøre Messias - og alt i henhold til gjeldende smittevernsregler. I 

anledning Gand kirkes 40-årsjubileum i 2018 valgte vi å fremføre dette 

verket i en kammerversjon, og her ble orkesteret holdt på et minimum og 

solistene integrert som en del av koret. Dette er i følge forskere nært opp 

til grunntanken i kirkemusikken fra denne tiden - og etter konserten høstet 

det mange lovord. Gand kirkekor teller 43 medlemmer, og vi har til dette 

prosjektet knyttet til oss 4 solister som er unge, ledende sangere fra 

regionen her: Hege Kristin Kjærvoll (sopran), Jorunn Lovise Husan (Alt), 

Ola Riveland Vik (tenor) og Leif Jone Ølberg (bass). 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Leie av pauker (kr 3000,-) og orgelpositiv (kr 4000,-)

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 22.-24. november 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 65

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92268196

976993152

Juvelveien 4

4318Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

bn456@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Gand kirkekor

Bengt Norbakken

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Vi hadde satt veldig stor pris på å fått råd til å kjøpe utstyret som er listet nedenfor. Det vil gi oss 
mulighet til å være mobile når vi gjør opptak og gi oss PC-kraft til å prosessere filmer raskt. Den 
halvtimes digitale gudstjenesten vi har produsert til nå har krevd opptil to timers prossessering av 
datamaskinene vi har til rådighet fra klippene er satt sammen til de kommer ferdig ut som filmfil. 
Derfor har vi også satt en ny bærbar PC på ønskelista.
 
Ønskelista er slik:
 
En 6-kanals bærbar lydopptaker: 4450,-
Den har to egne mikrofoner og tillater og koble til 4 mikrofoner til.
Det gir oss greie muligheter til å ta opp et kor med meget god lydkvalitet. Den går på batteri og er i 
høyeste grad mobil.
https://www.power.no/hoeyttalere-og-lyd/tilbehoer/diktafon-og-mikrofon/zoom-h6-handy-recorder-
stereoopptaker/p-1083679/
 
Systemkamera som kan brukes til filming: 23.985,-
Fujifilm X-T4 er et meget godt film- og fotokamera. Det får gode anmeldelser.
Det har god billedstabilisering, er værtett.
Det er i en veldig god klasse når det gjelder billedkvalitet og optikk.
https://www.japanphoto.no/kamera/systemkamera/fujifilm-x-t4-sort--xf-16-80mm-1%3A4-r-ois-wr
 
 
Gopro 8: 4250,-
Kamera med god filmkvalitet. Det er værbestandig og vanntett ned til 10 meter. Dette er et kamera 
som det er lett å låne ut til konfirmanter og andre fordi det er lite og robust. Det er svært lite og lett 
å ta med seg. GoPro kameraet er laget til sport.
Hvorfor ikke GoPro 9? Fordi det ikke har kommet en løsning med mikrofoninngang til det 
kameraet. Men det er nok ikke lenge før det kommer. Vi satser både på at det tekniske kommer på 
plass og på at prisen har sunket til den tid vi skal kjøpe og at det er det vi kjøper.
https://www.komplett.no/product/1138524/foto-video/kameraer/videokameraer/gopro-hero8-black
 
Gir oss muligheten til å bare ta med ett kamera og gjøre helt enkle opptak, men god lyd: 850,-
https://www.japanphoto.no/fototilbehor/mikrofon/rode-videomicro-0698813004362-007
 
2 fotostativ, ett til lydopptaker og ett til kamera: 2200,-
https://www.japanphoto.no/leofoto-mt-224b--bh-30-stativkit
 
Gopro Media Mod: 1095,-
For å kunne koble til ekstern mikrofon til GoPro kameraet.
https://www.komplett.no/product/1154509/foto-video/kameratilbehoer/tilbehoerssett-til-kamera/
gopro-media-mod
 
Gopro Sporty: 300,-
Lite stativ til GoPro kameraet som gjør det lettere å  holde i hånda under filmopptak og som gjør at 
man kan sette det ifra seg og ta film der en selv er med. Kan brukes som selfie-stang.
https://www.komplett.no/product/953275/foto-video/stativ-og-tilbehoer/mansjetter-og-fester-til-
stativ/gopro-shorty
 
Dual battery charger: 600,-
Dobbel batterilader til GoPro med ekstra batteri slik at man kan gjøre opptak over lengre tid. På 
høy oppløsning varer bare et GoPro batteri i 3 kvarter.
https://www.komplett.no/product/1138523/foto-video/kameratilbehoer/kamerabatteriladere/gopro-
dual-battery-charger-battery
 
3 SD-minnekort på 128 gb: 750,-
Minnekort til GoPro Kamera, Fujifilm X-T4 og lydopptaker.
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https://www.komplett.no/product/953834/foto-video/minnekort-til-foto-video/sandisk-microsdxc-
ultra-128gb

Kraftig bærbar PC til å bearbeide lyd, bilde og film: 12.000
Vi slipper da å bruke så lang tid på å prossessere film.
https://www.komplett.no/product/1161766/gaming/gaming-pc/baerbar/msi-gf65-thin-156-fhd-120-hz
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Epafras 

legater 
Spelet er gjort mogleg ved hjelp av: 

ÅNDSFRUKT OG SVEITTELUKT 
Grasrotrørsla som endra Vestlandet 

Me speler gjerne hjå dykk!  

 

Ta kontakt:  

tor@ryfylkelivsgnist.no eller 

982 06 333 

Eit jubileumsspel i Hans Nielsen Hauge sine fotspor - 250 år etter hans fødsel. 
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Sum Sum

50.000

50.000 (Spesifisert 

under 

prosjektbeskrivelse)

kr 50 000 kr 50 000

kr 0

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Sauda Sokn

Kontaktperson Jon Lambrigt Grindheim

E-post jon.grindheim@sauda.kirken.no

Telefon 40035649

Organisasjonsnummer 871345902

Gate/vei/postboksadresse Toppadalen 3

Postnummer 4200

Sted Sauda

Bankkontonr. 3520.62.17810

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Kirka på nett i Sauda

Mål for prosjektet Å øke kvaliteten på og utvide omfanget av Sauda menighets tilstedeværelse på nett.

Beskrivelse av prosjektet

Vi har i koronatid produsert 12 nettgudstjenester, vi produserer digitale andakter til 

eldreinstitusjonene der vi ikke får komme inn og holde andakt, og vi planlegger digitale 

skolegudstjenester i samarbeid med skolene.

Vi tenker også at en arena som Barn er Bra og konfirmantarbeidet vil være viktige 

arenaer for digital kommunikasjon der vi trenger utstyr. Alt utstyret vi har brukt til nå er 

stilt til disposisjon av frivillige.

Forventet antall deltakere (anslag) Umulig å telle

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Fra vi får kjøpt utstyret og i årene som kommer.

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Beskrivelse

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden) Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet

Mat / bevertning Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg

Markedsføring og kommunikasjon Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

50.000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

TOTALSUM TOTALSUM

Økonomisk resultat for prosjektet

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
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Vedlegg 2: Kommentarar til oppsett budsjett 

I det oppsettet budsjettet er store deler av utgiftene knytt til løn. Vi er klar over at prosjektmidlane ikkje i 

første rekke er tenkt å skulle dekke slike utgifter. Når vi likevel søkjer om dekking av desse utgiftene, 

handlar det om at ei slik dekking av VID sine utgifter til vår arbeidstid vil vere heilt avgjerande for at vi skal 

kunne gjennomføre prosjektet. 

I prosjektet er det lagt inn lønnsmidlar til sju arbeidsveker for Karen Margrete E. Mestad. Den eine av desse 

vekene er tilgodesett utarbeiding av prosjektet. Tre veker arbeidsinnsats er lagt inn for Hans Austnaberg. I 

tillegg er det lagt inn honorarmidlar til Aksel Johan Lund.  

Posten «andre utgifter» er utgifter til transkribering av intervju (kr. 15000,-) og utgifter i samband med 

feltarbeid (kr.5000,-).  
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Røldalsleden 
Prosjektfasen 2021 
 
Rigging for og ved 10-12 kirker innen Stavanger bispedømme. 
Bjørgvin finansierer tilsvarende for og ved Røldal. 
 
Innhenting av tekstgrunnlag og videomateriale fra kirkene. 
Det antas at noe av dette kan gjøres lokalt av menigheter selv, men at 
noen steder også må oppsøkes og at alt stoffet må noe bearbeides. 
Anslag for dette: 30.000,- 
 
Etablering av nettside der materialet kan publiseres – og 
publisering av info om 10 – 12 kirker, samt overordnet informasjon. 
Anslag for dette: 50.000,- 
 
Utarbeide trykkoriginaler for skilt, med QR-koder. 
Anslås til 20.000,- 
 
Produksjon av 12 skilt 40 x 50 cm. 
Anslått samlet pris for 12 skilt i format 40 x 50 cm: 3.000,- 
 
Liten reisehåndbok/hefte med fakta, gode råd, universell 
tilrettelegging, turforslag, ting å gjøre for barn.  
24 sider. Format som Kystpilegrimsleia-boka. 
Tekstgrunnlag bygger på det som er samlet inn for skilt, men det 
behøves noen overordnede tekster og flere/andre bilder og 
informasjon om universell tilrettelegging. 
Anslag for dette: 20.000,- 
Utforming, tilrettelegging anslås til 30.000,- 
Format 13x22 cm (som Kystpilegrimsleia), 2000 stk.  
Trykkekostnad anslagsvis 9.000,- 
 
Brosjyre for gratis distribusjon? 
Et alternativ til ovenfornevnte.  
Format 10x21 cm, 12 sider, 130 gr papir, 5000 stk  
Utforming, tilrettelegging anslås til 20.000,- 
Trykkekostnad anslagsvis 9.000,- 
 
Gateskilt 
Åpne kirker behøver ekstra skilt for å ønske folk velkommen. 
Vi kan vurdere å legge inn i budsjettet 12 gatebukker  
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for eksempel fra rollup-kungen.no. 70 x 100 cm, type Astell, 
plakatprint på begge sider, alt inkludert, anslagsvis 2.000,- per stk, 
totalt 24.000,- 
Dette kan baseres til en viss grad på øvrige materiale. 
Utforming, tilrettelegging for produksjon anslås til 10.000,- 
 
Kommunikasjonsaktiviteter 
Utarbeidelse av pressemeldinger og andre lanseringsaktiviteter, 
pressetur. 
Samlet anslag her er 20.000,- 
 
 

Fullføring av prosjektet – 2022: 
 
Fullstendig reisehåndbok/hefte for hele turen fra Stavanger til 
Trondheim, med fakta, gode råd, universell tilrettelegging, 
turforslag, ting å gjøre for barn.  
120 sider. Format som Kystpilegrimsleia-boka. 
Tekstgrunnlag bygger på det som eventuelt er samlet inn for skilt for 
pilot i Stavanger bispedømme, men det behøves trolig noen flere 
overordnede tekster og flere/andre bilder – og nye tekster om ca 50 
flere kirker/steder.  
Anslag for dette: 50.000,- 
Utforming, tilrettelegging anslås til 100.000,- 
13x22 cm (som Kystpilegrimsleia), 1000 stk.  
Trykkekostnad anslagsvis 30.000,- 
 
Oppjustering av nettløsning, kobling til andre nettsider og 
publisering av alle kirker. 
Dette anslås til 100.000,- 
 
Skilt for den enkelte kirke. 
Kostnader her avhenger av organisering og rutiner for videreføring. 
Medium anslag kan være 10.000,- per kirke som kan omfatte skilt 
med QR-koder ved kirken, gatebukk og publisering av informasjon på 
nettside. 
 
Drift og vedlikehold 
Det er trolig ikke rasjonelt eller ønskelig med en 
abonnementsløsning der den enkelte kirke får årlig faktura. 
Alternativet kan være en avtale med prostiene/bispedømmene om 
en minimums driftstid/oppetid på f. eks 5 år. Etter 3-4 år, altså i 
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rimelig god tid før 5 år, starter en evaluering og et planarbeid for 
vitaliserin, oppdatering og re-lansering. Oppdatering/endring må 
være mulig også underveis, mot dekking av kostnader. Mindre 
endringer på nettside bør være en service som kan ivaretas av f. eks. 
Utstein Pilegrimsgard.  
For normal drift og vedlikehold, og mindre endringer, settes av en 
årlig sum til dette formålet, anslått til 20.000,-. 
 
 
 
 
 
 

Samlede kostnader 
 
Pilot i Stavanger bispedømme,  
10-12 kirker i 2021, anslås til    216.000,- 
 
 
 
Fullføring i 2022 
Guidebok for hele leden, 120 sider,  
1000 stk      200.000,- 
 
Skilt, gatebukk og nettpublisering  
for omlag 50 kirker i tillegg,  
antatt budsjettpris på 10.000,- per kirke 500.000,- 
 
 
 
Drift og vedlikehold 
Årlig vedlikehold og drift av nettside, 
inkludert enkle oppdateringer, anslås til  20.000,- 
 
 
 
Kommunikasjon 
Lanseringskostnader, konferanser med mer 
relatert til informasjon og omdømmebygging  
omkring lansering av hele prosjektet anslås til 100.000,- 
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PROGRAMUTKAST  
NORSK ORGELFESTIVAL 2021 
 
Antall arrangement: 17-21 (antall høymesser ikke bekreftet) 
 
 
16.09 TORSDAG 

 
 
10:00 Fagdag for kantorer  
 

Fagdag for kantorer arrangeres av Stavanger bispedømme i samarbeid med Norsk 
orgelfestival. Program utarbeides av bispedømmet og lanseres nærmere festivalen. 
Orgelfestivalens bidrag til programmet: Foredrag ved Catalina Vicens på tema: 
organetto 

 
 
11:00 Torsdagsmesse 

St. Petri kirke, Stavanger  
 
 
13:00 Bokprat: Orgelet i litteraturen 

Sted TBC 
 
I denne bokpraten vil vi invitere forfatter og intervjuer i samtale om orgelet i 
litteraturen, fra faglitteratur, til skjønnlitteratur og poesi. Blant annet vil Stavanger-
forfatter Øyvind Rembereid og hans diktsamling Orgelsjøen (2013) bli løftet fram i 
bokpraten.  
 
Program og medvirkende: TBC  
Potensiell samarbeidspartner: Sølvberget bibliotek og kulturhus.  

 
 
19:30 Åpningskonsert: Musikk fra havet 

Stavanger konserthus  
 

I samarbeid med Stavanger symfoniorkester inviterer vi til ny orgelkonsert med 
Stavanger symfoniorkester (SSO) i Stavanger konserthus.  
 
Som en del av programmet på denne konserten framfører SSO verket Okeanos, for 
orgel og orkester, av den østerrikske komponisten Bernd Richard Deutsch (f.1977). 
Dette blir første gang verket spilles i Skandinavia. Okeanos ble komponert i 2014–15. 
Okeanos var i gresk mytologi en personifisering av urstrømmen som omkranset hele 
jorden. Formmessig følger verket prinsippene om det gylne snitt, hvor lengden av 
hele verket og de individuelle satsene er matematisk relatert. De fire satsene er også 
inspirert av de fire elementene vann, luft, jord og ild. Orgelet fungerer som en virtuos 
solist, men beriker også de mangeartede orkesterfargene. 
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Solist på Okeanos er Wolfgang Kogert, som også uroppførte Okeanos i Wiens 
Musikverein i 2015. Kogert er organist ved det tradisjonsrike Hofburg-kapellet i Wien, 
hvor han ofte musiserer sammen med Hofmusikkappelle. Ved siden av dette vier han 
seg til ny musik. Han har opptrådt ved en rekke internasjonale festivaler. 
 
Medvirkende i konsertprogrammet Musikk fra havet er Stavanger symfoniorkester, 
Kwame Ryan (dirigent) og Wolfgang Kogert (orgel).  
  
PROGRAM 
 

Felix Mendelssohn: Die schöne Melusine, ouverture 
 
Bernd Richard Deutsch: Okeanos. For orgel og orkster  
 
György Ligeti: To etyder for orgel: 

Harmonies 
Coulée 
 

Claude Debussy: La Mer 
 
 
 
17.09 FREDAG 

 
 

09:00 Orgelkurs for ungdom  
Ulike kirker i Stavanger og Sandnes 
 
Orgelkurs for unge organistspirer i alderen 12-25 år. Kurset holdes torsdag til søndag 
under Norsk orgelfestival. Deltakerne får oppleve læring, spilleglede, 
kunnskapsutveksling og sosiale opplevelser. Barn og unge fra hele landet deltar, i 
ulike aldersgrupper og ulike nivåer. Kursprogrammet består av undervisning og 
workshops med dyktige lærere. Deltakerne medvirker på festivalhøymesse og 
konserter som en del av selve festivalprogrammet. I tillegg får deltakerne anledning 
til selv å være publikum under deler av festivalens program.  
 
Det vil være plass til 15 elever på Orgelkurs for ungdom i 2021. Sigurd Melvær 
Øgaard, domorganist i Bergen, kursets hovedlærer. Det vil engasjeres flere lærere 
og leder til kurset, men disse er ikke bekreftet enda.  
 
Endelig program utarbeides våren 2021. 
 
PROGRAMUTKAST 
 
Torsdag  

• Velkomstmiddag  
• Åpningskonsert 
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• Festivalmottakelse 
 
Fredag 

• Undervisning 
• Konsert: Sigurd Melvær Øgaard 
• Lunch 
• Undervisning / Semifinale Nordisk orgelkonkurranse (parallelt program: Deles 

i grupper og bytter) 
• Middag 
• Konsert: Friman - Ambrocini – Vicens Trio 
• Øving  
• Valgfritt: Skumringsbarda (konsert) / øving / fri 

 
Lørdag 

• Undervisning 
• Lunch 
• Undervisning 
• Middag  
• Konsert: TBC 
• Valgfritt: Salmestafett (konsert)/ øving / fri 

 
Søndag 

• Undervisning 
• Festivalhøymesser og gudstjenester (medvirker) 
• Lunch og avslutning 
• Nordisk orgelkonkurranse Finale (valgfri) 

 
 

 
11:00 Orgelkonsert 

Sandnes kirke 
 
Konsert ved Sigurd Melvær Øgaard, domorganist i Bergen. Arrangeres i samarbeid 
med Den kulturelle spaserstokk i Sandnes kommune. Øgaard er også hovedlærer 
under Orgelkurs for ungdom 2021.  
 
PROGRAMUTKAST 
Program under utarbeidelse. Foreløpig program inneholder blant annet: 

 
Rolf Karlsen (1911-1982) – Suite: Jeg løfter opp til Gud min sang 
Egil Hovland (1924-2013) – Il Canto del Mare 

 
 
13:00 Nordisk orgelkonkurranse – Semifinale  
 St Petri kirke 
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Nordisk orgelkonkurranse 2020 ble avlyst på grunn av COVID-19 og utsatt til 2021.  
Seks kandidater ble våren 2020 valgt ut av en kvalifiseringsjury til å spille semifinale i 
Stavanger:  

 
1) Berg, Eivind (Bergen, Norway) 
2) Heian, Kristian (Oslo, Norway) 
3) Nielsen Bendix, David (Copenhagen, Denmark) 
4) Niskala, Irina (Oulu, Finland)  
5) Radovanovic, Milkica (Jessheim, Norway) 
6) Sunstein, Aaron (Piteå, Sweden) 

 
 

 
PROGRAM 
 
Kl 13:00-17:00  
 
Semifinalistene spiller et 25-30 min langt program bestående av:  
1) En Prelude/Fantasia/Toccata og Fuge av Johann Sebastian Bach  
2) Fantasia for orgel, op. 83, av Johan Kvandal 

 
• Kort velkomst med presentasjon 
• Første kandidat  
• Andre kandidat  
• Tredje kandidat  
• Pause (25 min) 
• Fjerde kandidat  
• Femte kandidat  
• Sjette kandidat  

 
 
Juryen velger 3 finalister. Finalistene kunngjøres under kveldskonsert ved Friman – 
Ambrocini – Vicens Trio samme kveld.  

 
 
 
19:00 Friman - Ambrocini- Vicens Trio 
 

Friman-Ambrosini-Vicens trio spiller en flott konsert med folkemusikk fra Sverige, 
Finland og Island, gregoriansk sang og mer. Trioen var egentlig del av festivalens 
program i 2020, men måtte utsettes på grunn av COVID-19.   
 
Anna Maria Friman (vokal og hardingfele), Catalina Vicens (organetto og perkusjon) 
og Marco Ambrosini (nyckelharpa og munnharpe) kom sammen som trio i Studio 
Katharco i Tyskland i 2018. Musikerne hadde tidligere spilt sammen i ulike 
konstellasjoner og delte en felles musikkinteresse med stor bredde.Trioen spiller 
folkemusikk, improvisasjon, middelalder – og renessansemusikk og samtidsmusikk.  

150



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Programutkast 2021 NOF.pdf

 5 

 
PROGRAM 
 

Hildegard von Bingen (1098-1179) - Quia ergo femina 
 
Attr. Guiot de Dijon (fl. 1215–25) - Chanterai por mon corage (France) 
 
Traditional Religious Psalm - Ande, full av nåde (Swedish populated 
Nuckö,Estonia) 
 
Anonymous (12th c.) - Nobilis humilis 
 
Trad. Religious Psalm - I himmelen. After Lena Schönberg (Swedish 
populated Nuckö, Estonia)  
 
Anonymous/ Trad. Folk song - Ljosið kemur langt og mjótt. Arr. Nicky Losseff 
/ trio (Iceland) 
 
Carson Cooman (*1982) - Rondeau from “Tres Novas Cantigas” (2014) 
 
Anonymous 17th c. -  Hér er ekkert. Arr. Nicky Losseff / trio (Anon. Tvisöngur, 
Iceland) 
 
Anonymous Folk Song - Þegar ég smáu fraeí fold. Arr. Nicky Losseff / trio 
(Iceland) 
 
Hildegard von Bingen (1098-1179) - Ave Generosa (Germany) 

 
 

 
Etter konserten: Kunngjøring av 3 finalister til finale i Nordisk 
orgelkonkurranse.  
 

 
 
22:00 Trondheim Jazzorkester: Skumringsbarda 

St. Johannes kirke, Stavanger  
 

Da musiker og komponist Alf Hulbækmo vikarierte som lærerassistent tilbrakte han 
og en elev friminuttene i skogen bak skolen. Hulbækmo fikk være med til 
"Skumringsbarda", en fantasiverden eleven likte å reise til. Til tross for farer som 
truet var Skumringsbarda et trygt sted å være.  
 
Inspirert av sine opplevelser og observasjoner med eleven komponerte Alf 
Hulbækmo i 2018 musikkverket ved samme navn. Sitt eget Skumringsbarda. Vi blir 
invitert med inn i denne fantasiverdenen, et slags skuespill av gode og onde krefter. 
Med raringer, skumlinger og smartinger kan mye skje, og man finner så mangt...  
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Alle har kanskje hatt et sånt sted en eller annen gang i livet? Et sted man kan slappe 
av. Ha kontroll. La ting skje. Være sjef.  Stedet kan vel omtrent være hva som helst? 
En ting som i hvert fall er sikkert er at det er ingen andre som kan forstå det. Vi kan 
bli fortalt om det og vi kan bli fascinert av det. Men vi kan aldri komme i nærheten av 
å forstå det. Det gjør bare hver enkelt for seg selv. Det er der når man trenger det, 
men man trenger ikke bry seg. Det er lett å bære, lett å legge igjen, men er trofast 
uansett. Det finnes der alltid, og det finnes aldri.  
 
Skumringsbarda hadde premiere i Molde Domkirke under Moldejazz 2019, og har 
senere vært oppført i på Umeå Jazzfestival, Oslo Jazzfestival og i Ilen Kirke i 
Trondheim. Skumringsbarda skulle også spille i den kjente Temppeliaukio kirken 
(Rock church) i Helsinki under årets April Jazz, men denne konserten ble dessverre 
avlyst pga covid-19.  
 
Alf Hulbækmo kommer fra en musikalsk familie, og har laget plater med både mor 
Tone Hulbækmo og far Hans Fredrik Jacobsen. I tillegg til deres familieorkester er 
han blant annet med i syvmannsorkestret Taiga Orchestra, spiller nye arrangementer 
av Alf Prøysen i bandet Lillebror og spiller duo med vokalisten Siril Malmedal Hauge. 
 
Trondheim Jazzorkester (TJO) ble etablert i 2000 og er tilknyttet Midtnorsk 
Jazzsenter og jazzlinjen ved NTNU.  TJO har hatt ulike kunstneriske ledere siden 
oppstarten, men ledes i dag av Ole Morten Vågan som tok over rollen i 2017. Det 
kreative ensemblet har bygget seg opp en “musiker-pool” og varierer derfor 
besetningen på ulike prosjekter. TJO har samarbeidet med både norske og 
utenlandske jazzmusikere og komponister, i konsertsammenheng men også på 
utgivelse. Blant disse nevnes Chick Corea, Pat Metheny, Joshua Redman, Erlend 
Skomsvoll, Eirik Hegdal, Sofia Jernberg, Maria Kannegaard, Kim Myhr, Jenny Hval, 
Stian Westerhus, Ståle Storløkken, Kristoffer Lo and Marius Neset. 
 
Medvirkende: Alf Hulbækmo (orgel), Rohey Taalah (vokal), Siri Gjære (vokal), Harald 
Relling Nielsen (vokal), Håkon Aase (fiolin), Katrine Schiøtt (cello), Eirik Hegdal 
(treblås), Hildegunn Øiseth (trompet), Hild Sofie Tafjord (horn), Ole Jørgen Melhus 
(trombone), Hans Hulbækmo (trommer og perkusjon), Tor Breivik (lyddesign).  

 
 
 
18.09 LØRDAG 

 
 

09:00 Orgelkurs for ungdom  
  
 
13:00 Matiné - Konsert ved unge korsangere 

St. Johannes kirke, Stavanger.   
 

I samarbeid med Regionalt ungdomskor vest (RUV) og Ung Kirkesang har Norsk 
orgelfestival årlig fremvisning av konserter og forestillinger med orgelspill og korsang 
av barn og unge fra hele Vestlandet.  
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Detaljert program for matiné i 2021 er under utarbeidelse.  

 
 

16:00 Orgelvandring i Stavanger 
St. Johannes kirke, Hetland kirke (Frue kirke), Metodistkirken og St. Petri kirke i 
Stavanger.  

 
Med kunnskapsrike Sven Egil Omdal som guide vil publikum få oppleve en historisk 
vandring fra Østre bydel til Stavanger sentrum. På turen besøker de noen av byens 
flotte kirkerom og får lytte til enestående orgelinstrumenter. Med oppstart i St. 
Johannes kirke går turen videre til Hetland kirke, Metodistkirken og til sist St. Petri 
kirke. Ved hvert stopp får man oppleve en minikonsert som gjenspeiler de ulike 
orglenes egenart. Lokale organister fra Stavanger og Rogaland inviteres til å spille.  
 
Sven Egil Omdal er fripenn-spaltist for Stavanger Aftenblad, journalist, forfatter og 
tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, tidligere leder i. Uredd og skarp med et 
kritisk blikk på samfunn, politikk, media, religion og mer, både i lokalt, nasjonalt og 
globalt perspektiv. Omdal har omfattende lokalhistorisk kompetanse, med flere 
utgivelser bak seg. Deriblant Stavanger slik du var (2018) og Gestapokjelleren: 
Aldershjemmet som ble fryktens hus (2016).  
 
Program og medvirkende organister: TBC.  

 
 
19:00  INTERNASJONAL ORGANIST – IKKE BEKREFTET NAVN ENDA 
 
 
 
22:00 Salmestafett 

Spor 5, Stavanger 
 

Denne kvelden samler vi 5 sangere og 5 organister fra Rogaland til å spille 
salmestafett på Stavangers jazzscene Spor 5. Sammen med et husband på trommer, 
bass og gitar, inviterer vi utøverne til å sette sitt preg på utvalgte salmer. Temaet for 
kvelden er salmenes betydning for samhold, fellesskap, nærhet og trøst i vanskelige 
tider. Noen av kveldens utøvere:  
 
Vokal: Terje Winterstø Røthing, Pål Jackman, Eva Bjerga Haugen, Inger Lise Hope 
Orgel: Johnny Engelsvold, Martin Haug Tiegheim, Ådne Sæverud, Thomas Torstrup 
(hammond og pumpeorgel).  
 
Detaljert program klargjøres og resterende utøvere bekreftes våren 2021. 
Prosjektleder: Ådne Sæverud.  

 
 
 
19.09 SØNDAG 
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09:00 Orgelkurs for ungdom  
 
11:00 Festivalhøymesser 

Kirker i Stavanger  
 

Flere kirker i Stavanger-regionen holder festivalhøymesse under Norsk orgelfestival.  
I samarbeid med Regionalt ungdomskor vest (RUV) og Ung Kirkesang har Norsk 
orgelfestival korsang under en av høymessene, medvirkende barn og unge fra hele 
vestlandet. Deltakere ved Orgelkurs for ungdom vil også bidra med orgelspill på 
festivalhøymessene. Program er under utarbeidelse.  

 
 

13.00 Barnas orgelkonsert: Dyrenes karneval og orgelomvisning 
Sted TBC (museum eller bibliotek). Samarbeid med Kulturskolen i Stavanger  
 
I 2021 er det 100 år siden den franske komponisten, pianisten og organisten Camille 
Saint-Saëns døde. Norsk orgelfestival markerer jubileet med en helt spesiell 
konsertopplevelse for barn og familie.  
 
Verket, som på fransk heter Le Carnaval des animaux, ble komponert i 1886 og er en 
suite bestående av 14 satser med musikalske beskrivelser fra dyreriket. Et variert og 
morsomt verk med satser som står i tydelig kontrast med hverandre. Lytteren kan 
visualisere dyr og objekter basert på det de hører, men også kanskje kjenne igjen 
annen musikk i verket. Saint-Saëns har hentet inspirasjon og lånt temaer fra musikk 
av Offenbach, Berlioz, Chopin, Rossini og også fra sine egne komposisjoner.  
 
Dyrenes karneval vil fremføres av Ghislain Gourvennec, kantor i Stokka kirke og 
lærer ved Kulturskolen i Stavanger, som for anledningen gjør en egen transkripsjon 
av verket tilpasset et helt unikt orgel. Gourvennec har med seg et nybygget 
instrument som er en blanding av et orgel og cembalo, også kalt Claviorganum eller 
Clavecin organisé. Med tre manualer og pedal er dette instrumentet enestående i 
norsk sammenheng, og trolig også det største av sin sort i verden. 
 
Etter konserten vil Ghislain være tilgjengelig for orgelomvisning til dem som ønsker å 
lære mer om orgelet og oppleve det på nært hold.  
 
Medvirkende: Orgelelever fra Stavanger kulturskole.  
 
PROGRAM 

 
1. Innledning og løvenes marsj (Introduction et Marche royale du Lion) 
2. Høns og haner (Poules et Coqs) 
3. Villesler (Hémiones [Animaux véloces]) 
4. Skilpadder (Tortures) 
5. Elefanten (L’Eléphanmt) 
6. Kenguruer (Kangourous) 
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7. Akvarium (Aquarium) 
8. Dyr med lange ører (Personnages longues oreilles) 
9. Gjøken i skogen (Le coucou au fond des bois) 
10. Fugler (Volière) 
11. Pianister (Pianistes) 
12. Fossiler (Fossiles) 
13. Svanen (Le Cygne) 
14. Finale (Finale) 

 
 
 
14:00 Finale Nordisk orgelkonkurranse  

Stavanger konserthus, Fartein Valen 
 

Fredag 17.september ble 3 finalister trukket ut til å spille finale i Stavanger 
konserthus. Det blir en spennende kveld i Fartein Valen hvor unge organister 
kjemper om flotte premier. Også publikum får være med og stemme fram sin favoritt! 

 
14:00-17:30 

• Kort velkommen og presentasjon 
• Finalist 1  
• Pause (10 min) 
• Finalist 2  
• Pause (10 min) 
• Finalist 3  
• Pause (30min) 
• Prisutdeling 

 
 
Første premie: NOK 30,000 + konsertmuligheter  
 
Mariakirken, Bergen, 2022 
St Olavs kirke, Avaldsnes, 2022 
Oslo Domkirke, 2022 
Norsk orgelfestival, 2022 
 
Andre premie: NOK 15,000 
 
Tredje premie: NOK 10,000 
 
Publikumspris: NOK 5,000  
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14:00  Matiné: Valen vokalensemble -  Nordisk Latin  
Utstein Kloster kirke  

 
Under konserten Nordisk Latin (arbeidstittel) får vi nyte flott vokalmusikk og orgel i 
landets eneste bevarte klosteranlegg fra middelalderen, Utstein kloster.  
 
Valen Vokalensemble vil med sine åtte sangere passe godt i Utstein kloster kirke 
med akustikk som er idiomatisk for akustisk sang. Kirkerommet er utstyrt med deler 
av Stavanger domkirkes kororgel mens domkirken er under restaurering, og vil bli et 
flott akkompagnement til sangen. Konserten vil inneholde både a.capella, solo orgel 
og komposisjoner som innlemmer begge besetninger. 
 
Med tekster på latin som trekker linjer tilbake til tiden da klosteret var aktivt før 
reformasjonen, vil Valen vokalensemble presentere et program bestående av 
komponister med nordisk tilhørighet. Blant disse er: Trond Kverno, Timothy Miller og 
Arild Sandvold. Og som en spennende kontrast og passende supplement til det 
nordiske programmet, vil vokalensemblet også gjøre stykker av Arvo Pärt for kor og 
orgel - Salve Regina eller The Beatitudes (TBC).  
 
Valen Vokalensemble ble opprettet i november 2019 og er et nytt tilskudd til 
Stavanger-regionens profesjonelle vokalensembler. Sangerne mente det var på høy 
tid at det ble etablert et vokalensemble og en arbeidsplass for profesjonelt utøvende 
sangere i vår region, slik at flere dyktige utøvere finner det attraktivt å  bosette seg i 
regionen. 
 
17. mai 2020 debuterte det nye ensemblet Valen Vokalensemble under Stavanger 
kommunes feiring i Stavanger konserthus’ orkestersal Fartein Valen. 
Navnet på ensemblet er valgt med henvisning til komponisten Fartein Valen 
(1887-1952) som ble født i Stavanger. Valen, med sitt atonale tonespråk, regnes 
som en av de store norske komponistene i det 20. århundre. Vokalensemblet har 
som mål å fremme Valens musikk, i tillegg til å være et klingende instrument for 
samtidige komponister, fortrinnsvis fra Sør-Vestlandet. 

 
Medvirkende: Ragnhild Thu Austnaberg, Tuva Ystad Gederø, Inger Torill Narvesen, 
Jorunn Lovise Husan, Steffen Siggervåg Sortland, Ådne Sæverud, Sindre Øgaard, 
Jakub Adam Niedziela (besetningen kan variere).  
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Sum Sum

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000 kr 5 000

kr 0

48990570

976993268

Veumvn 55/ Postboks 201

4016/4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ek866@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hillevåg menighet

Eldbjørg Kordal

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 5 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver mandag 

Forventet antall deltakere (anslag) 10-15 deltakere pr gang

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230 21 12893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Bønnevandring

Å invitere til utvidet Åpen Kirke og Bønnevandring inni kirkerommet

Vi ønsker å utvide vår nåværende Åpen kirke og Bønnevandring med flere 

ulike stasjoner som kan gi gode åndelige opplevelser for mennesker i vår 

tid annenhver uke. Vi ønsker flere effekter med bla. Speil m/Bibelord og 

innkjøp av steiner og kors.  
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Inntekter
Offentlige tilskudd

Tilskudd Stavanger kommune 10000

Tilskudd fylkeskommunen 6250

Tilskudd staten / kulturråd 40000

Andre offentlige tilskudd 

Stavanger kirkelige fellesråd 4500

Storhaug levekårsløft 15000

Vestland fylkeskommune 20 000

Aktivitetsmidler for kor 20 000

Billettinntekter 13305

SUM INNTEKTER 129055
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Vedlegg til søknad til OVF  

Vi søker med dette om støtte til å stille ut Håkon Gullvågs malerier «Den 
bibelske syklus» i St. Petri kirke. 

  

 

Kunstneren Håkon Gullvåg har hatt en sentral plass i norsk kunstmiljø siden 

gjennombruddet i 1983. Fra 1995 har Gullvåg blitt regnet som en av landets 

fremste innen kirkekunst. Han har hatt ansvar for flere kirkeutsmykninger, sist i 

Fridalen i Bergen.  

Håkon Gullvåg har laget en bibelsk syklus med nærmere 20 store malerier. Disse 

bildene gjengir den bibelske grunnfortelling fra skapelse til oppstandelse.  

«Den bibelske syklus» har vært utstilt i en rekke kirkerom i inn- og utland. Gullvåg 
og bildene har reist fra Danmark, Island, Frankrike, Polen og like til Jerusalem. I 
Norge er bildene vist i Tromsø, Trondheim, Sarpsborg, Jevnaker og i Oslo 
Domkirke før de nå det siste året har blitt presentert i Kristiansand Domkirke (se 
bilde øverst). I Kristiansand ble denne utstillingen svært godt besøkt av både av 
tilreisende og byens befolkning. 
 
I Stavanger er, som kjent, domkirken stengt på grunn av restaureringen frem til 

kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. St. Petri kirke vil i dag og tre år 
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fremover fungere som byens domkirke. Vi i Domkirken og St. Petri menighet har 

allerede begynt å jobbe med både jubileumsprogram og et 

«opptrappingsprogram» for å forberede gjenåpningen. Vi tenker at en utstilling 

med Håkon Gullvågs bilder kunne være et første ledd i et slikt 

opptrappingsprogram. 

Vi erfarer at folk i Stavanger savner den gamle domkirken, og vi tenker at en 
utstilling av Håkon Gullvågs malerier vil sette fokus på St. Petri kirke i denne 
perioden. Utstillingen vil også berike St. Petri kirke som i utgangspunktet er en 
enkel og stilren kirke med lite utsmykning. Bildene har et kraftfullt uttrykk, og 
kanskje vil tilstedeværelsen av kunsten skape nye måter å oppleve og forstå ord 
og musikk i kirken. 
 

Vi tenker oss at bildene blir stilt ut i løpet av ettersommer /tidlig høst i 2021. Det 
vil gi turister mulighet til å se utstillingen når kirken er åpen på dagtid, og vi vil 
også ha mulighet til å samle folk i kirken utover høsten til ulike konserter, 
samtalekvelder og andre arrangement med denne utstillingen som ramme.  
 
 
Bildene er store og krever et stort kirkerom. Det største maleriet er 4x4 meter, 
mens de fleste er cirka 2x2 meter. Det vil være et krevende arbeid å henge disse 
opp i kirken. Bildene må belyses, og det må utarbeides en katalog til utstillingen. 
Vi tenker derfor at prosjektet vil ha en kostnadsramme på omtrent kr. 300.000,- 
som skal dekke frakt, forsikring, kuratering (+lys og opphenging), katalog og 
markeringsføring og gi mulighet for noen arrangement i forbindelse med  
utstillingen.  
 

Håkon Gullvåg har blitt kontaktet og sagt seg villig til å stille ut bildene i St. Petri 

kirke. Vi har også vært i kontakt i Stavanger kunstsenter om bistand til 

utstillingen. 
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Sum Sum

kr 0 kr 0

kr 0

Utstyr: Beskrivelse: Antall: Stk.pris: Pris eks mva:

Videokamera BirdDog Eyes P200 PTZ Hvit 1 27 000,00kr         27 000,00kr                  

Kontroller til kamera BirdDog PTZ Keyboard 1 15 750,00kr         15 750,00kr                  

Lys BRITEQ COB fresnell, 100W 4 4 500,00kr           18 000,00kr                  

lysmikser 1 4 500,00kr           4 500,00kr                    

Kabel Cat 6, 1000m 1 1 500,00kr           1 500,00kr                    

PC A210 CORE, skjerm, tastatur, mus 1 15 000,00kr         15 000,00kr                  

Switch Linksys LGS116P-EU-POE + Switch 1 1 200,00kr           1 200,00kr                    

Diverse Koblinger, kontakter, etc 1 2 000,00kr           2 000,00kr                    

52812010/40219787

974340976

Postboks 26

4296Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

grethe.myklebust@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Åkra menighet

Grethe F. Myklebust

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Åkrehamn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 146 825

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Sykehjemmet hver søndag, til "bygden" ved behov og 

Forventet antall deltakere (anslag) Sykehjemmet + live stream til bygda ved anledninger

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.63.28363

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Teknisk utstyr til livestreaming

Mål for innkjøpene er å legge til rette for at gudstjenesten kan 

gjennomføres og kringkastes digitalt på en brukervennlig måte.

Åkra menighet har i flere år hatt overføring av Gudstjenester til 

Åkra Bu & behandling, et tilbud som har vært høy verdsatt blandt 

beboerne. Denne overføringen opphørte da de tekniske 

anleggene på sykehjemmet ble bygget om for noen få år tilbake, 

og utstyret i kirka var uttdatert.  Det er nå ønskelig med nytt utstyr 

for å kunne streame gudstjenester slik at flere kan følge 

gudstjenesten.
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Miksepult Digital miksepult 1 45 000,00kr         45 000,00kr                  

Montering arbeidstimer 22,5 750,00kr              16 875,00kr                  
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Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.25.00486

Streaming Bryne kyrkje

Få Bryne kyrkje opp på et teknisk nivå som gjer det mogleg å streama 

gudstenester regelmessig med fast installasjon av utstyr, og høve til å 

streama utan å alltid ha eit stort teknisk team til stades.
Sidan midten av mars har Brynekyrkja produsert og publisert ca 20. korte 

gudstenester/musikkandaktar på video - flerikameraproduskejon. Frå 

august 2020 har me og publisert prosteinnsettjing og konfismasjonar som 

streama gudstenester. Alt dette har vore gjort med lånt utstyr av en gjeng 

i Teknikercompaniet i Brynekyrkja som vart etablert i 2018 og telljer i 

underkant av 20 personar med barn/ungdom og voksne. 

Teknikarcompaniet driv òg med fleirkamera skjermprosukjon på 

Familiefokusgudstenestene. Med denne kompetansen og riktig utstyr ser 

Prosjektbudsjett

Bryne 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Installasjon våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

909 88 880

976993594

Erlandsbakken 6

4340Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

jostein.tollaksen@timekyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Bryne sokn

Jostein Aarbakke Tollaksen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 115 272

kr 115 272

kr 115 272 kr 115 272

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 115 272

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Eget vedlegg.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet
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Sum Sum

355 336,80

kr 355 337

kr 355 337 kr 355 337

kr 0

Vedlegg 1 - Pristilbud på lydmikser

Vedlegg 2 - Pristilbud på bevegelige lamper

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3206 21 12890

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ny mikser og nye lamper til Confession Ten-Sing

Øke den tekniske kompetansen til koret ved å gå til innkjøp av en større og bedre mikser.

Øke den tekniske kompetansen til koret ved å gå til innkjøp av bevegelige lamper

Confession er et Ten-sing kor som har medlemmer fra alle menighetene i Sola, men som øver i Sørnes kirke og har en spesiell tilknytning til 

Sørnes Sokn. 

Koret har eksistert i 40 år og er fremdeles operativt. Vi søker nå penger til ny lydmikser ettersom koret blir større og nivået øker. Dette vil 

være en stor ressurs for koret og de menighetene i området som vil ha muligheten til å låne mikseren når den ikke blir brukt av koret. 

Å ha godt teknisk utstyr ruster koret for fremtiden. Vi opplever at det også virker rekrutterende for nye medlemmer, da flere er interessert i 

teknikk og vil være med i teknikergjengen. Det stilles stadig høyere krav til teknisk utstyr og kvalitet, ved konserter og av ungdommer som er 

interessert i å delta i koret. 

Mer utstyr gir oss mulighet til å skape ungdomslige konserter og gudstjenester, som trekker ungdom inn i kirka.

En ny mikser vil komme både Confession-koret og menighetene tilgode. Ved at flere blir med i teknikkergruppen og får opplæring i bruk av 

teknisk utstyr har også menigheten flere å spille på hvis de trenger teknisk kompetanse. Ikke minst har erfaringene vi har gjort oss i 2020, 

med mer digital tilstedeværelse, vist at dette blir viktig i fremtiden.

Med nye bevegelige lamper kan vi lettere dekorere kirkerommet til konserter og lignende, samt det blir lettere å lære opp nye teknikkere når 

vi selv har lampene og slipper å leie de.

Dette vil også komme menighetene tilgode ettersom de kan låne lampene.

Se vedlegg for spesifisering av utstyr og priser.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Røyneberg

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 355 337

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Innkjøpene ønskes gjort så snart koret har midler til dem 

Forventet antall deltakere (anslag) 40-50

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

41221521

976993357

Mortensarmen 1

4052Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

cecilie.fassotte@sornesmenighet.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Confession co/Sørnes Sokn

Cecilie Ladstein Fassotte

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 0 kr 0

kr 0 kr 80 000

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 77 094 kr 0

kr 2 906 kr 0

kr 80 000 kr 80 000

kr 0

93878946

976994019

Kveitevikvegen 4

4260Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

synnove.lindanger@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Torvastad menighet      

Synnøve Bårdsen Lindanger

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Torvastad

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 80 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi må strekke noen ledninger under kirken og disse må legges i rør av 

forskjellige grunner. Dette arbeidet vil bli gjort på dugnad.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring innen jul 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 200

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361 14 00573

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Multimediautstyr

Bedre kirkelig kommunikasjon og digital presentasjon.

Vi søker om støtte til å kjøpe inn tre skjermer og få dekket montering av 

disse. Disse skjermene vil erstatte lerretene og prosjektorene vi i dag 

bruker.Skjermene vil være en del av oppgraderingen av den digitale 

presentasjonen i gudstjenestene og trosopplæringen og vil bedre den 

kirkelige kommunikasjonen. Se vedlegg for teknisk informasjon.
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Eigerøy menighet / Eigerøy sokn 

Kontaktperson Trine Sætrevik

E-post ts@ekf.no

Telefon 408 21 789

Organisasjonsnummer 984 179 464

Gate/vei/postboksadresse Skøyteveien 5 

Postnummer 4374

Sted Egersund

Bankkontonr.  3270 67 13289

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Kirke på nett

Mål for prosjektet Kunne streame gudstjenester og andre kulturelle 
arrangement på nett, samt produsere bilder og film til 
kirkens nettside og til bruk på sosiale medier etc.  

Målet er å bli enda mer tilgjengelige og synlige for 
lokalbefolkningen og byen. Vi tror at film og lokale bilder 
er viktige virkemidler for å vise hvem vi er som kirke og 
hva som skjer hos oss, og dermed skape interesse og 
nysgjerrighet.  

Å være kirke på nett handler i stor grad for oss å nå enda 
flere folk, og dermed skape vekst i kirka, både i antall og 
åndelig. Det er viktig at vi er der folk er, og samtidig 
ufarliggjøre hva som skjer innenfor kirkas vegger. 

170



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler  - "Kirke på nett" - Eigerøy menighet

|
Beskrivelse av prosjektet Vi har i lengre tid hatt egen nettside der vi jevnlig 

publiserer innhold. https://www.eigeroykirke.no Her har vi 
også f.eks lagd digitalt søndagsskole opplegg. https://
www.eigeroykirke.no/index.php?pageID=89 
Vi har laget påskegudstjeneste, musikkvideo, andakter 
mm på vår YouTube kanal. https://www.youtube.com/
channel/UCP9LMO1eSrfH6HDoVCJcAfg 
Vi har også brukt filmklipp som virkemiddel på sosiale 
media når vi inviterer/informerer om arrangement. Vi har 
da i hovedsak brukt Facebook som kanal.  
Vi har også foretatt streaming av 
konfirmantgudstjenestene på YouTube.  
Men alt dette har mer eller mindre foregått med bruk av 
eget privat utstyr og lån av utstyr her og der. 
Vi søker derfor på midler som er utlyst til å få «Kirken på 
nett». Vi trenger utstyr tilgjengelig i kirken vår.  
Vi har allerede god kompetanse og mye kreativitet på 
dette området, så vi har god mulighet til å bruke utstyret 
og gjøre kirken synlig utad.  
Noe av utstyret er valgt da vi alt har god kompetanse på 
det. F.eks. valg av Mac og Canon. Vi driver med 
filmredigering i Final Cut og lydopptak i Logic Pro. Til 
streaming har vi brukt gratis-programmet OBS 
Streamlabs.

Forventet antall deltakere (anslag)  

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden)

 Egne midler  

Honorarer  Støtte fra bispedømmerådet  

Mat / bevertning  Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet

 

Leie av lokaler  Inngangspenger / billettsalg  

Markedsføring og 
kommunikasjon

 Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)  Annet salg  

Andre utgifter (spesifisér)  Andre inntekter  

TOTALSUM kr 0 TOTALSUM kr 0

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0

Spesifikasjon av andre 
utgifter / utgifter til materiell

 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 
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Oversikt over utstyr 

Med alt utstyret på listen nedenfor blir totalsummen kr. 73 472,-.

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hva Begrunnelse Pris eks. 
Mva

BirdDog Eyes P200 PTZ kamera. Særlig til bruk under streaming. 
Kirkerommet har ikke noe galleri så vi er avhengig av å 
komme noe opp i høyden. Dette kameraet kan festes i 
taket og fjernstyres. Det kan også brukes under 
gudstjenesten for å vise dåpshandlingen på skjermene 
i kirka, slik at alle ser.  

28500

Canon EOS RP kamera 
med 24-105 mm 
objektiv og 
fatningsadapter

Under streaming ønsker vi 2 kamera-løsning for fine 
overganger. Dette har bra objektiv for å zoome nærme 
nok. I tillegg et kamera til bruk til alt annet som bilder 
til nettside og sosiale medier og produksjon av filmer. 

12000

Ekstern kameramik, 
Røde VideoMic Rycote

For ekstra god lyd ved filmproduksjon 970

Trådløs sender og Mic, 
Røde Wireless Go og 
Røde Lavalier GO

Trådløst mikrofonsystem for lydopptak ved filming. 
Man kan dermed få svært god lyd fra en som snakker 
uavhengig av avstanden til personen. 

2600

Mik til opptak i rommet 
Røde M5 stereopar

Under streaming kunne ta opp lyd fra rommet for å få 
«ekte» romlyd. Lyd hentes ellers fra digital mikser som 
kirken allerede har. 

1500

Kamerastativ. Eks. 
Manfrotto

Trenger et noe høyt stativ for å komme høyt nok inne i 
kirkerommet

2600

Kamera lys LedGo Lys som kan settes på kamera 700

Mac Mini med tastatur, 
mus og skjerm

Vi har god kompetanse på Mac og har ellers Mac fra 
før med ProPresenter til tekstvisning i gudstjenester 
mm. Mac støtter også ønskelig programvare. En Mac-
Mini er også «mest for pengene».  

15000

Final Cut Pro X Programvare til å redigere filmer. Vi har god 
kompetanse på det. 

2232

Logic Pro X Programvare til redigering av lyd, opptak, musikk til 
film mm. Vi har ansatte som har høy kompetanse på 
det. 

1500
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|

Lydkort Behringer 
UMC202HD

Rimelig lydkort med 2 innganger. Til overføring av lyd 
til datamaskin. 

530

Over ear headset AKG K 
271 MKII

Tette headset for miks av lyd ved streaming. Vi kan 
kjøre egen miks fra vår digitale mikser. For å høre hva 
som faktisk blir sendt ut på nett. Ellers til bruk i 
lydredigering mm. 

840

Kabler, switcher, 
overganger etc 

1500

2 stk Elgato Camlink Dette har vi alt kjøpt og brukt på streaming. Overgang 
Hdmi til USB. Kan da koble til diverse andre kameraer. 
Og også hente bilde fra Mac som sender tekster opp 
på storskjerm under streaming. 

2500

USB C Hub Alt kjøpt. 500

Hva Begrunnelse Pris eks. 
Mva
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Sum Sum

kr 38 000

kr 500 000

kr 30 000

kr 682 390 kr 50 000

kr 100 000

kr 750 390 kr 650 000

-kr 100 390

KAMERAUTSTYR + STREAMINGUTSTYR

99516549

971078855

Gunnar Warebergsgate 15

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

eivind@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

IMI-kirken

Eivind Horne

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 1 gudstjeneste hver søndag ønsker vi å starte med

Forventet antall deltakere (anslag) Hvis vi lykkes så kan vi ha mange hundre, kanskje opp mot tusen som følger 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

30003400030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Streaming av gudstjeneste på nett

Vi ønsker å få flere av våre medlemmer og gjester koblet på i koronatiden, til gudstjeneste. 

Fysisk tilstedeværelse er ikke mulig for alle og vi må tilby digitale løsninger i tillegg.

I covid-19 perioden vi er inne i nå er det færre som går til faste gudstjenester og fellesskapet ser 

annerledes ut. Vi har utvidet våre 2 gudstjenester på søndagene til 4 for å romme alle som 

ønsker å komme med dagens 200-begrensning. Vi ser også at flere ikke har muligheten til å 

komme fysisk av ulike årssaker og vi tror vi har en glimrende opplegg vi kan tilby digitalt gjennom 

en proff broadcast-løsning på streamingplattformene. Vi søker derfor om midler til å starte opp 

med streaming og det utstyret som trengs som grunnleggende til dette. Vi tenker 10% fast stilling 

i starten, samtidig bruke frivillige ressurser og bytte team basert på det.

Prosjektbudsjett

Stavanger

Kamera bemannet Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 1 kr 60 000,00

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg (produktplassering egne produkter? et år? 

Andre inntekter (annonsering? et år? )

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden) 10% på et år .. 

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 500 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell legger ved en skisse under i søknaden på hvordan utgiftene fordeles

Støtte fra bispedømmerådet

stativ kr 25 000,00

viewfinder Blackmagic URSA Studio Viewfinder 1 kr 22 000,00

Robotkamera BirdDog Eyes P200 PTZ Sort 2 kr 70 000,00

Linse kr 70 000,00

stativ Miller DS20 Fluid Head Ø 75mm 2 kr 21 000,00

Robotkamera kontroller BirdDog PTZ Keyboard 1 kr 30 000,00

billedmikser ATEM Television Studio Pro 4K kr 39 390,00

fokus/zoom kontroller kr 20 000,00

Monitor kr 10 000,00
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TOTAL kr 367 390,00

TOTAL kr 300 000,00

LYDUTSTYR

Mikser + diverse

TOTAL ALT kr 682 390,00

LYSUTSTYR kr 15 000,00
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Sum Sum

kr 0 kr 6 000

kr 59 000 kr 92 000

kr 7 000 kr 0

kr 0 kr 1 000

kr 8 000 kr 0

kr 25 000 kr 0

kr 0 kr 0

kr 99 000 kr 99 000

kr 0

Honorar: Kursholder 

Ressursperson 8 samlinger a 6 timer

Mat: Servering 11 samlinger, enkel

Servering kurs

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32062110545

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Hjemmet som arena for trosopplæring

Gi foreldre/foresatte som bringer barna til våre trosopplæringstiltak hjelp til 

trosopplæring i hjemmet. 

Kurs: Tro på hjemmebane for frivillige og foreldre. Kurset vil utruste og 

rekruttere foreldre/foresatte og frivillige i arbeidet med tro på hjemmebane. 

For hvert av våre trosopplæringstiltak vil vi arrangere en samling for 

foreldre/foresatte.  Her vil foreldre / foresatte få hjelp til å ta i bruk det 

barna lærer / får på tiltaket, samt  gi utrustning til å møte barnets fysiske, 

psykiske og åndelige behov på det aktuelle stadiet. Her vil vi utarbeide 

våre egne ressursark. (Se vedlegg)

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Tananger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 92 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Ressursbøker til kursdeltakere(250 x20), 11 stk.ressursark (layout) til 

foreldre/foresatte (11 000), plakapbukk (6000), plakat "DÅP" (3000),

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring    2021-2022  

Forventet antall deltakere (anslag) 140 personer (voksne)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

97147133

976993683

Postboks 120

5097Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

randi.tveit@tanangermenighet.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Tananger menighet

Randi Lundberg Tveit

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Inngangspenger: symbolsk kursavgift

Markedsføring: Herunder også digitalisering av "Skattekartet", vår trosopplæringsplan.
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Sum Sum

kr 10 000

kr 10 000

kr 2 000 kr 3 000

kr 3 000 kr 6 000

kr 15 600

kr 9 000

kr 29 600 kr 29 000

-kr 600

480 89 298 / 52 81 20 58

976 994 027

Postboks 29

4299Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

annbjorg.gudmundsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Avaldsnes sokn

Annbjørg Utvik Gudmundsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Avaldsnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 10 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

1300 per person til rafting (inkl. to ledere), 9000 i transportutgifter

10 000 fra trosopplæringsbudsjettet brukes og det søkes støtte hos K-stud 

(uvisst beløp, satt opp ca 3000)

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 24.-26.september 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 10

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3631.19.01041

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

 På Vei – Trosopplæringstiltak for 17-18 åringer

Vi vil oppmuntre til å ta troen med seg videre i livet, og gi dem hjelp til 

kristen livstolkning og livsmestring.

Tur til Voss med rafting på lørdagen. Film av ungdommer de kjenner som 

studerer og forteller om deres tilhørighet til kristen tro nå, samtale om 

filmen og aktuelle spørsmål. Skrive brev til seg selv som 20-åringer. 

Det søkes om støtte for å kunne holde egenandelen så lav som mulig. 
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Sum Sum

kr 21 360 kr 21 360

kr 50 000 kr 65 760

kr 15 360 kr 6 000

kr 0 kr 9 600

kr 8 000 kr 0

kr 8 000 kr 0

kr 0 kr 0

kr 102 720 kr 102 720

kr 0

99781313

976 993 411

Torvastadgata 13

5529Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

so369@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Rossabø sokn

Silje Olaussen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Haugesund

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 65 760

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Temahefter, kopi, laminering

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 1 gang i måneden de to neste årene, 8 samlinger per år.

Forventet antall deltakere (anslag) 15-20

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3330.30.48281

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Unge voksne - temakvelder

Å nå bredere ut med et allerede eksisterende unge voksne-arbeid samt 

styrke kvaliteten på samlingene.

Det er allerede etablert en unge voksne-gruppe som drives gjennom et 

samarbeid mellom Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menigheter. Det er 

ønskelig å utvide unge voksne-arbeidet, samt tilby temakvelder med 

foredragsholdere. I den forbindelse søker vi tilskuddsmidler til å dekke 

honorar til foredragsholdere, markedsføring av temakveldene samt 

bevertning. Det er ønskelig med tema innenfor trosopplæring i hjemmet, 

bønn i hjemmet, økonomi, samliv, kommunikasjon. Vi ønsker at dette 

prosjektet med eksterne og interne foredragsholdere skal foregå over en 

2-årsperiode med 16 samlinger.
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Sum Sum

kr 10 000

kr 45 000 kr 60 000

kr 8 000

kr 5 000 kr 15 000

kr 2 000

kr 5 000

kr 75 000 kr 75 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32013540763

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Stå opp-musikal

Gi gode musikalske og sosiale opplevelser gjennom å samle barnekor i 

regionen til en felles musikal som ender i en forestilling i St Petri kirke. 

Det er i tillegg et mål for prosjektet å gi de eldste barna ekstra utfordringer 

slik at de motiveres til å synge i kor lenger. Det er også et mål at barna 

blir kjent med påskebudskapet gjennom musikalen som tar opp tema som 

omhandler bla. oppstandelse.

Korene som deltar bruker vinteren til å øve inn reportoaret av sanger. 

Etter hvert møtes korene til fellesøvelser og tilslutt ender det i en 

øvelseshelg med forestilling. Vi bruker Stå-opp-ressursen som er 

utarbeidet av KFUK-KFUM. I tillegg til sang er det også dans, scenografi 

og drama. Vi satser på kvalitet og bruker proffe musikere og instruktører. 

Prosjektet er også lokalt forankret i korene da vi legger noen av øvelsene 

i forkant lokalt slik at korene kan besøke hverandre. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr 

Stavanger

Utgifter

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Utgifter til scenografi: treplater, maling og stoff. Innkjøp av notehefter.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring påsken 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 50 deltakere + publikum

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

98816112

974986337

Ytre Eiganesvei 21

4022Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ida.vik@kfuk-kfum.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

KFUK-KFUM Rogaland

Ida Vik

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 280 000

kr 200 000

kr 80 000

kr 280 000 kr 280 000

kr 0

51840413

976993403

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ts859@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stavanger kirkelige fellesråd

Tore Straum

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 280 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

8160.07.31122

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Tilgang til internett for kirker

Etablering av tilgang til internett i kirker

Den norske kirke i Stavanger har ønske om å være en kirke på nett. Vi har 

ansvar for svært mange kirker, og vi ønsker å etablere internett-tilgang til 

de kirkene som ennå ikke har dette. De kirkene vi søker tilskudd til brukes 

til mange ulike formål som bl.a. guds-tjenester,møter, barne- og 

ungdomsarbeid og begravelser. Forutsetning for gjennomføring av 

tiltakene er at Lyse har infrastruktur i nærheten av kirken, og at det er 

tilgjengelige trekkerør.Se vedlagte regneark for oversikt over kirker og 

kostnadsestimat for gjennomføring av prosjektet.

181



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler - utstyr til kirke på nett - Riska menighet

Sum Sum

kr 2 039

kr 15 039

kr 15 039 kr 2 039

-kr 13 000

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 13 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se vedlegg

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 0 - 2000

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Utstyr til kirke på nett

Gjøre gudstjenester, podcasts, andakter og andre tjenester tilgjengelige 

for alle!

Vi har et teknisk team med voksne og et teknisk team med ungdommer. 

Begge jobber for å gjør tilbudene våre tilgjengelige for alle. Vi kjøpt inn 

noe utstyr i mars og ser behov for å kjøpe inn mer nå. Bl.a. jobber vi med 

gamlehjemmet i bygda, for å se på muligheten til å sende andakter og 

gudstjenster dit.

1182



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler - "Etablering av møtepunkt på Austrått og Ganddal" - Sandnes kirkelige fellesråd

|  

Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon Sandnes kirkelige fellesråd 

Kontaktperson Andreas E. Eidsaa Jr.  

E-post ae772@kirken.no 

Telefon 404 13 500 

Organisasjonsnummer 971 337 788 

Gate/vei/postboksadresse Storgata 48 

Postnummer 4307 

Sted Sandnes 

Bankkontonr. 3201.43.76118 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt Etablering av møtepunkt på Austrått og Ganddal 

Mål for prosjektet Etablere møteplasser (450 m2) for barn og unge i 
bydelene Austrått og Ganddal gjennom de to nye 
menighetssentrene som bygges i disse dager på tomter 
som skal huse framtidige kirker. 
Dette er helt nye tiltak som vil kunne gi et nytt og viktig 
tilbud til hundrevis av barn og unge i to voksende bydeler.   

Beskrivelse av prosjektet Styrking av kirkens trosopplæring/Diakoni/møteplass 
for barn og unge/menighetsutvikling:  
Møblering og utrustning for barne- og ungdomsarbeid i de 
to menighetssentrene. Vi har overtatt moduler som har 
vært en barnehage. Disse har nylig blitt flyttet til to 
bydeler hvor de ikke har kirker i dag.  
Vi ønsker å kjøpe inn stoler og bord, TV-skjermer og 
datautstyr etc. for å gjøre dette til attraktive lokaler.   
Her skal det være forsamlingslokale for gudstjenester og 
lavterskeltilbud spesielt rettet mot barn og unge og 
familier. Dessuten grupperom til speider, søndagsskole, 
konfirmantarbeid, barnekor og trosopplæring. Dette blir 
en viktig arena for å møte unge familier i 
etableringsfasen, og hvor vi kan nå ut med babysang og 
annet for å øke oppslutningen om dåp.  

Forventet antall deltakere (anslag)  200-300 unike brukere/barn og unge per 
menighetssenter.  

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021 – dette vil bli varige tilbud i bydelene. 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 0 Egne midler 1.400.000  

Honorarer  0 Støtte fra bispedømmerådet 400.000 

Mat / bevertning  0 Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 

600.000 

Leie av lokaler  0 Inngangspenger / billettsalg  0 

Markedsføring og 
kommunikasjon 

  Salg av mat  0 
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Materiell / utstyr (spesifisér)  3.000.000 Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)   Andre inntekter 600.000 

TOTALSUM kr 3.000.000 TOTALSUM 3.000.000 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

  

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

400.000 kr 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Fra: Eivind Hauglid <eivind.hauglid@kirkens-sos.no> 
Sendt: torsdag 29. oktober 2020 13:49 
Til: Stavanger-bdr 
Kopi: Geir Skårland 
Emne: SV: 20/00421-7 - Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2021 - 

KIRKENS SOS ROGALAND 
Vedlegg: 2010 - Søknad om støtte til Kirkens SOS.pdf; 2020 Søknadsskjema 

prosjektmidler-Kirkens SOS.pdf 
 
Takk for støtte i mange år og takk for muligheten til å søke også i år.  
Etter avtale med Geir kan søknaden som vart sendt i juni kanselleres/makuleres! 
 
 

Eivind Hauglid 
Konsulent/nestleiar 
Kirkens SOS Rogaland 
Tlf: +47 944 33 177 
eivind.hauglid@kirkens-sos.no  

 
22 40 00 40 krisetelefon, åpen hele døgnet 
www.kirkens-sos.no SOS-melding, svar innen 24 timer 
www.soschat.no SOS-chat, man-søn 18.30-22.30 
 

 
 
 
 
 
 

Fra: Geir Skårland  
Sendt: fredag 2. oktober 2020 10.40 
Til: Tove Marie Sortland  
Emne: 20/00421-7 - Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2021 
 
Til organisasjoner i Stavanger bispedømme, mm.  
 
Vedlagt finner dere informasjon og søknadsskjema for prosjektmidler fra Stavanger bispedømmeråd 
og Opplysningsvesenets fond for 2021.  
Det kan også søkes for prosjekter som er satt i gang i 2020, uten at det har vært mulig å søke støtte 
for disse tidligere.  
 
Noen av dere har sendt generelle søknader allerede. Disse er mottatt og gjelder som søknad. Vi ber 
dere i tillegg fylle ut det vedlagte skjemaet, som supplement og for å sikre at vi får inn all informasjon 
vi trenger for eventuell utbetaling.  
 
Vi håper på mange gode søknader.  
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Sum Sum

kr 0 kr 30 000

kr 0 kr 80 000

kr 30 000

kr 0

kr 0

kr 10 000

kr 80 000 kr 10 000

kr 120 000 kr 120 000

kr 0

90866579

976993519

Store Ring 53

4365Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

torgeir.hauge@hakyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Nærbø Sokn

Torgeir Hauge

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Nærbø

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 80 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell: Vi ønsker å bygge fellesskap og identitet gjennom å lage egne 

gensere med logo på, som alle deltakerne får utdelt.

Andre utgifter: Foruten jevnlige lokalsamlinger tror vi det er viktig å reise 

på en weekend sammen. Vi ønsker hjelp til å dekke noen av disse 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Følger skoleårene

Forventet antall deltakere (anslag) 25 ungdommer

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3295.20.05560

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ledertrening for ungdom

Å gi ungdom, som er med i frivillig arbeid i kirka, et sted hvor de kan løftes 

opp, lære mer om både kristen tro og rollen som leder for andre.

Siden høsten 2016 har vi vært med i nettverket "follow me", som tilbyr 

ledertrening for ungdom. Et slikt tilbud, enten vi er med i dette nettverket, 

eller driver det på egen hånd, koster en del, og vi har ønsket å holde 

egenandelen for ungdommene så lav som overhodet mulig. Til nå har 

soknerådet tatt kostnadene ved dette, men vi ønsker å fortsette arbeidet 

uten å måtte legge kostnadene over på ungdommene. Det er viktig for 

oss at det ikke skal være unødvendige terskler for å bli med i 

ledertreninga.
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Sum Sum

kr 0 kr 110 000

kr 0 kr 300 000

kr 6 000 kr 50 000

kr 0 kr 0

kr 4 000 kr 0

kr 450 000 kr 0

kr 0 kr 0

kr 460 000 kr 460 000

kr 0

90866579

976993519

Store Ring 53

4365Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

torgeir.hauge@hakyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Nærbø Sokn

Torgeir Hauge

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Nærbø

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 300 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Ny bildemikser (allerede kjøpt), lydmikser (allerede kjøpt), mikrofoner, flere 

kamera, utvidelse av intercom-systemet vårt, samt ønsket om å bygge et eget 

rykke-utstyr som er enkelt å ha med rundt på andre lokasjoner.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) Min. 15 aktive ungdommer (minst 2 team) + hele menigheten

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3295.20.05560

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

NK Media

1) Være en annerledes og attraktiv møteplass for ungdom.

2) Komme menigheten til gode i form av produksjon av PR-materiell og 

streaming/sending av gudstjenester og andre programmer.

NK Media har vært en viktig brikke for menigheten i 2020, og bidratt til at 

Nærbø kirke har vært til stede på nett hver eneste søndag siden 

koronautbruddet i midten av mars. Vi har også kommet i en posisjon der vi nå 

får hjelpe andre menigheter til å komme på nett, både gjennom å produsere 

sendinger for dem, og/eller hjelpe dem til å starte egne sendinger. Vi har 

allerede handlet inn en del nytt utstyr i 2020, men ser et behov for videre 

innkjøp også for å være enda bedre rustet til større produksjoner, flere steder 

samtidig. En del utstyr er kjøpt brukt, og vil være godt å oppgradere også.
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Sum Sum

kr 0 kr 35 000

kr 132 700 kr 20 000

kr 3 100 kr 10 000

kr 0 kr 137 800

kr 38 500 kr 0

kr 54 500 kr 0

kr 41 500 kr 67 500

kr 270 300 kr 270 300

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.19.09905

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kulturserien Mestermøter

Å heve profilen til Avaldsnes menighet sine kulturarrangement. Dette 

gjøres primært ved å invitere noen flere kjente aktører enn tidligere, og 

dermed øke involveringen av lokalt sponsormarked.

Serien Mestermøte skal inneholde arrangement med spennede fagfolk 

innenfor kunst og media som til sammen vil være med å heve profilen på 

kulturserien til Avaldsnes menighet.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

AVALDSNES

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell: Tekniker, lyd- og lysutstyr, leige av flygel fra Festiviteten, 

plakater, flyers. Andre utgifter: Reise/overnatting, billettavgift

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Januar 2021-desember 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 8-12 (aktører) / 900 publikummere (korona-kapasitet)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

52812055 / 41528810

976994027

Postboks 29

4299Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

arnfinn.tobiassen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Avaldsnes sokn

Arnfinn Tobiassen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Hana menighet
Kontaktperson Bjarte Lending
E-post Bl267@kirken.no
Telefon 41202202
Organisasjonsnummer
Gate/vei/postboksadresse Åsveien 124
Postnummer 4328
Sted Hana
Bankkontonr. 32500719469

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Tiltak for å styrke kirkelig kommunikasjonsarbeid og
kirkelig nærvær på nett og sosiale medier

Mål for prosjektet Å kommunisere på nettog sosiale mediermed de i
bydelen som ikke kan møte i kirken. Skape
oppmerksomhet rundt kirkens arbeid.

Beskrivelse av prosjektet Vi ønsker å kunne lage enkle opptak eller strømminger,
med høy kvalitet, for nett og sosiale medier.
Aktuelt i kirkemusikk, andakter, trosopplæring,
«pedagogisk underholdning». Ønsker å bruke utstyret i
ungdomsarbeid for å få engasjert flere inn i kirkens
arbeid.

Forventet antall deltakere (anslag)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer(opplæring) 10000 Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) 60990 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 70990 TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 60990,-
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Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Materiell/ Utstyr spesifisering:

Strømmepakke til bruk i Hana menighet.

Streamingkit 2st Canon XA11 + BMD Atem Mini
Scandinavian Photo Streamingkit 2st Canon XA11 + BMD Atem Mini
• Streamingkit med to Canon XA11
• Tilbehør som monitorer, kabler, minnekort og fjernkontroll inkludert
• Blackmagic Design ATEM mini bildemikser gir deg mulighet til å velge mellom fire

mediekilder

Pris Kr 57 990,-

Veske kr 3000,-

Sum kr 60990,-
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Sum Sum

kr 3 000

kr 43 000

kr 43 000 kr 3 000

-kr 40 000

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 40 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se vedlegg

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 60

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Utstyr til ungdomsarbeidet Basic

Gi ungdommene som gått et par år, og alle de nye oppdatert utstyr som 

de kan bruke på flere måter.

Ungdomsarbeidet i Riska kirke begynner å ta form. Etter noen år med 

famling og lite kontinuitet har det nå dannet seg en fast kjerne på ca 40 

stk som møtes en eller flere ganger i kirka. I tillegg ser vi at de ofte tar 

med seg venner, som finner seg til rette. Det er herlig å oppleve!  Vi har 

en del utstyr, men mye begynner å bli gammelt og må oppdateres og så 

kommer det noen nye behov i en ny generasjon. 
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Sum Sum

kr 100 000 kr 100 000

kr 180 000 kr 366 000

kr 70 000 kr 50 000

kr 70 000 kr 10 000

kr 22 000 kr 10 000

kr 74 000 kr 10 000

kr 10 000

kr 516 000 kr 556 000

kr 40 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3205.21.61095

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Se vedlegg

Se vedlegg

Styret for Pilegrimsgadren og Stavanger bispedømmes retreat- og 

pilegrimsutvalg har startet og planlagt en rekke prosjekter. Disse er 

beskrevet i vedlegget. Her er det laget en samlet oversikt over stipulerte 

inntekter og kostnader til prosjektene. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Mosterøy

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 366 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi vil på sikt kunne selge noe av materiallet som utvikles, og ta 

inngangspener på arrangementer når de gjennomføres. Men i denne 

søknaden er det primært kostnadene med utviklingsarbediet som det 

søkes støtte til. Hvilke inntekter dette kan gi på sikt er usikkert, og flere 

prosjekt genererer ikke fremtidig inntekt. Lønn til fast ansatt samsvarer 

med posten Egne midler. Dette vil være daglig leders innsats i 

prosjektarbeidet. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Se vedlegg

Forventet antall deltakere (anslag) Se vedlegg

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

95149973

984792875

Sorgenfriveien 8

4156Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ak358kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard

Arvid Kaspersen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknadsskjema - Søknad om prosjektmidler 2020 - projektor og lerret i Vikebygd kyrkje - Skjold og Vikebygd sokneård

Sum Sum

kr 40 000

kr 79 000

kr 79 000 kr 40 000

-kr 39 000

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3243.06.00949

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Projektor og lerret i Vikebygd kyrkje

Projektor og lerret til bruk ved  konsertar og kulturarrangement, samt til 

gudstenester og undervisning, jmfr. vedlagt følgebrev

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Skjold

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 39 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-21

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

913 18 577

976 994 116

Kleivavegen 2

5574Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

a.tveit@abhb.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Skjold og Vikebygd Sokneråd

Arne Tveit

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Utfylt søknadsskjema - Søknad om prosjektmidler - "Nytt lydanlegg Skjold kyrkje" - Skjold og Vikebygd sokneråd

Sum Sum

kr 215 000

kr 350 000

kr 350 000 kr 215 000

-kr 135 000

913 18 577

976 994 116

Kleivavegen 2

5574Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

a.tveit@abhb.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Skjold og Vikebygd Sokneråd

Arne Tveit

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Skjold

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 135 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-21

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3243.06.00949

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Nytt lydanlegg Skjold kyrkje

Lydanlegg til bruk ved gudsteneste, møter, men og særleg til konsertar og 

kulturarrangement, jmfr. vedlagt følgebrev
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler - "Streaming av gudstjenester og arrangement fra Norheim kirke" - Norheim menighet

Sum Sum

kr 70 300

kr 70 300

kr 70 300 kr 70 300

kr 0

*

2 Kameraer:  canon XA40 32000

2 Stativer 6000

dongle til pctilkobling (cam link) 1700

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3330 07 70520

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Streaming av gudstjenester og arrangement fra Norheim kirke

Norheim menighet ønsker å kunne streame gudstjenester, konserter og 

andre arrangement på nettside/facebook når det ikke er mulig for alle å 

kunne delta fysisk fra julaften 2020.
Behovet for streaming  av gudstjenester, konserter og arrangement har 

vært prøvd ut i forbindelse med noen større begravelser + «God natt fra 

flygelet».  Da har en brukt private løsninger med ipad og mac/pc + lånt 

mikrofoner privat.

For å kunne gjøre streamingen teknisk bedre ser vi at det trengs bedre 

kamera, redigerings og lydutstyr. 

For å kunne gjøre det teknisk bra vil vi kunne få kursing/hjelp av et 

menighetsrådsmedlem som er ansatt som journalist i NRK. I tillegg har vi 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) *se under

Karmsund

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 300

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Fra julaften 2020 

Forventet antall deltakere (anslag) 4-6 i arbeidsgruppe. Tilbud til mange på hvert 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

95758957 / 52812031

976 993 438

Boks 1230

5508Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

inger.synnove.stange@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Norheim menighet

Inger Synnøve Stange

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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trådløs myggmikrofon XLR 3600

Mikrofon til salslyd 2000

Miksepult til lyd 4500

Diverse kabel (hdmi, xlr, ethernet) 1000

PC til streaming og enkel redigering 8000

Bildemikser 8500

Skjerm 3000

Totalsum: 70300
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Sum Sum

kr 30 000 kr 10 000

kr 90 000 kr 90 000

kr 30 000

kr 30 000

kr 40 000

kr 160 000 kr 160 000

kr 0

Sommerklubb i Norheim kirke, juli 2021
Sommerklubbtilbud for barn i 1.-4. klasse + ungdom 3-4 uker i juli 2021 som gir:

1.       Diakonalt tilbud som gir aktiviteter for barn/familier når foreldre f.eks. må jobbe / det ikke er råd til feriereiser / trygg sosial møteplass for barn.

2.       Ledertrening / oppleve hvordan det vil være å jobbe i kirken med barn og unge.

3.       Samarbeid Norheim menighet og Norheim KFUK-KFUM
Åpent 08.30- 14.30/15.00, Ha maks 20-30 barn hver dag 

Man: 1.- 2. klasse

Tirsd: 3.-4. klasse

Onsdag kveld: ungdommer

Torsd: 1. – 2. klasse

Fredag 3- 4. klasse

Program:

08.30 registrering og aktivitet for dem som kommer tidlig, rom for å komme litt etter hvert.

09.00-11.00 Aktiviteter inne/ute

11.00: lunsj  

11. 45: Fellesaktivitet / lek

12.30-14.30  Aktiviteter inne/ute

14.30: rydde / avslutning

Forholdsvis like aktiviteter uke for uke for barna, evt. temadager

Bruke kirkeparken, ungdomslokalet og kirkeparken

Inne: playstation, lego-rom, kreativ-krok

Bordtennisturnering, innebandy, stikkball, 

Spill, kor, karakoke, bake, 

Ute: fotball/volleyball, ulike leker/spill, stikkball, 

pinnebrød på bål, bygge speider-bord, snekkerbod, 

Ungdom: ungdomsgudstjeneste, sportsaktiviteter og lek/spill/mat 

Påmelding:

Melde seg på de aktuelle dagene.

Brev i posten til 1.-4.klasse + facebook/nettside

Pris: 50,- pr dag  (betale samlet i etterkant, ha tydelig info om mulighet for redusert betaling ved behov)

Ansatt/ungdomsledere:

Vikar for Menighetspedagog administrerer og  leder sommerklubben (evt. ansette i eget engasjement)

5-6 ungdommer som er med på LIV-kurs i Norheim får tilbud om jobb/ledertrening med honorar på inntil 15.000,- . Arbeidstid 08.00-15.30 inkl. morgenmøte og renhold i etterkant + forberedelsesmøte i forkant/ evaluering i etterkant

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3330 07 70520

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Sommerklubb i Norheim kirke

Gi et sommertilbud for barn og unge i Norheim kirke.Gi unge ledertrening 

og gode opplevelser av det å jobbe med barn og unge i kirken.

Se vedlegg + nedenfor skjema

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer (6 x 15.000)

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (mat / aktiviteter)

Karmsund

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 90 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell / utstyr vil brukes til mat og materiell til forming og leker/ 

aktiviteter.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 01.07.2021 -31.07.2021

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

95758957 / 52812031

976 993 438

Boks 1230

5508Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

inger.synnove.stange@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Norheim menighet

Inger Synnøve Stange

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 0 kr 28 100

kr 30 000 kr 70 000

kr 2 000 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 66 100 kr 0

kr 0 kr 0

kr 98 100 kr 98 100

kr 0,00

kr 11 290,00

kr 48 980,00

kr 1 795,00

47414843

976993624

Rettedalen 1

4330Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mikkel.e.jebe@gjesdal.kommune.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ålgård menighet DNK

Mikkel Jebe

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Ålgård

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring November 2020 til juni 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 10 frivillige: 4 voksne, 6 ungdommer

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32801015882

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Streamingutstyr og opplæring

Innkjøp av teknisk utstyr til å livestreame gudstjenester og arrangementer 

på nett, og opplæring av frivillige.

Innkjøp av teknisk utstyr til å livestreame gudstjenester og arrangementer 

på nett. Med maksantall på deltakere er det noen ganger ønskelig å 

livestreame på nett i tillegg til fysisk tilstedeværelse. Vi har leid inn 

eksterne krefter til dette til konfirmasjon og jul. Det er ønskelig å bygge 

opp et miljø av kompetente frivillige til dette, som i tillegg kan filme annet 

materiale til å legge ut på nettsider og sosiale medier. Derfor søker vi om 

midler til opplæring i tillegg til innkjøp av utstyr. 

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Blackmagic ATEM Mini Pro ISO, 4 Kanal Live Stream 

Videomixer HDMI 11290,- 

2x Canon XA15 Kit + SH-25 videostativ

Belden 20 Meter 1505 Flexibel SDI Kabel
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kr 2 445,00

kr 1 590,00

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Priser fra foto.no, den 21.10.2020

Belden 30 Meter 1505 Flexibel SDI Kabel

2x Blackmagic Micro Converter HDMI til SDI, Med 

Strømadapter
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om prosjektmidler - "Fra Telemann til tango" - kulturserie i Torvastad kirke

Sum Sum

kr 20 000

kr 55 000 kr 25 000

kr 15 000

kr 30 000

kr 16 000

kr 4 000

kr 15 000

kr 90 000 kr 90 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611400573

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

"Fra Telemann til tango" -kulturserie i Torvastad kirke

1) Formidle eldre og nyere kirkemusikk med kirkeåret som bakteppe. 2) 

Vise fram orgelet som instrument, både i samspill med andre instrumenter 

og med ulike utøvere. 

Se vedlegg med oversikt over arrangement. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Torvastad

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se vedlegg. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Fra februar - desember 2021 (se vedlegg)

Forventet antall deltakere (anslag) 750

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

97141573

976994019

Torvastadvegen 293

4260Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ingrid.b.tobiassen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Torvastad menighet

Ingrid Berg Tobiassen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Fra: Karsten Degnes <kd575@kirken.no> 
Sendt: onsdag 28. oktober 2020 13:07 
Til: Stavanger-bdr 
Kopi: Bente  Netland 
Emne: Søknader om prosjektmidler fra Riska menighet 
Vedlegg: Søknad fra Riska menighet om Bibelgruppe for unge voksne.xlsx; Søknad 

fra Riska menighet om bønnerom.xlsx; Søknad fra Riska menighet om 
bønnevegg for dåpsbarn.xlsx; Søknad fra Riska menighet om teknisk 
utstyr.xlsx; Søknad fra Riska menighet til diakonale tiltak.xlsx 

 
 

😊  
Vi er veldig glade for de pengene dere har å avse til oss! 
Det kommer virkelig til nytte! 
 
Mvh 
Karsten Degnes 
Kateket 
Riska menighet 
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Utfylt søknadsskjema - søknad om prosjektmidler - digitalt tiltak - Bore sokn

Sum Sum

kr 70 300

kr 30 000

kr 100 300 kr 0

-kr 100 300

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 73624

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Strøyming av gudstenster og trusopplæring i Bore

Å kunne strøyma og ta opptak av gudstenester og andre arrangement. 

Dette gjeld både i kyrkja, utegudsteneste og når kyrkjelyden reiser på 

weekend eller har andre arrangement.

Få nytt og kompletera utstyr slik at me får til ei digital løysing av god 

kvalitet for å nå ut til flest mogleg i kyrkjelyden (også institusjonar). Det er 

også viktig å overføra lyd/bilete til kyrkjestova fordi me har lite kapasitet i 

kyrkja. Kyrkjestova vert ofte brukt ved gravferder og konfirmasjonar når 

folk ikkje får plass i kyrkja. Derfor har me kjøpt ein Phillips 86" skjerm og 

hengt opp i kyrkjestova, jfr. Andre utgifter kr. 30 000,-

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

KLEPPE

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 100 300

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Kyrkjelyden sørgjer for opplæring og bruk av utstyret.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Så fort som mogleg.

Forventet antall deltakere (anslag) ?

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

95144099

876 993 562

Postboks 101

4358Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

Elin.Anita.Garpestad@klepp-kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Bore sokn

Elin Anita Garpestad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Søknad om OVF-midler 2020 til KFUK-KFUM Haugaland

Sum Sum

kr 25 000

kr 14 000

kr 5 000

kr 54 000 kr 70 000

kr 84 000 kr 84 000

kr 0

92471785

984024207

Postboks 1230

5508Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

haugaland@kfuk-kfum.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

KFUK-KFUM Haugaland

Jone Foldøy Grutle

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Karmsund

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 14 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell
Reise og overnatting til nasjonal helgesamling for deltakere, ansatt og 

frivillige.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 17.08.2020-22.05.2021

Forventet antall deltakere (anslag) 19

Andre utgifter (spesifisér) Overnatting helgesamling, reise helgesamling 

helgesamling

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter: Deltakeravgift for kurset, 

og egenandel reise til nasjonal samling

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240.11.80760

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Leder I Vekst - Identitet og Tro Haugaland

Mål for Ledere i vekst Identitet og tro er å bidra til: 

deltakerens utvikling av en kristen identitet

deltakerens refleksjon rundt troen som en ressurs i liv og gjerning

at deltakerne kjenner til mulighetene for et arbeidsliv i Den norske kirke 

at deltakerne har kompetanse til å være trygge ungdomsledere i kristne 

fellesskap 

LIV Identitet og Tro Haugaland er et regionalt lederkurs for aktive 

ungdomsledere i alderen 17-18 år fra haugalandet. For kurset 2020/2021 

er det 19 deltakere på kurset. Kurset består av fire lokale kveldssamlinger 

med følgende tema: meg og mitt liv, meg og min tro, å formidle tro, å lede 

tro. I tillegg deltar vi på den nasjonale samlingen for Identitet og Tro i 

asker kommune sammen med ungdommer fra hele norge. På tre av de 

lokale samlingene har vi gjesteforelesere som er ansatte i Den Norske 

Kirke, og som samtaler med ungdommene om tro, levd liv, det å jobbe i 

kirka og hvordan man lager en andakt. De fleste ungdommene er aktive i 

en menighet i DNK lokalt. Vi erfarer at flere av våre LIV-kursdeltakere går 

videre til teologiske studier etter endt videregående.
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DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: stavanger.bdr@kirken.no Telefon: +47 51846270 Saksbehandler 
Lagårdsveien 44 Web:    Telefaks:    Geir Skårland 
4010 STAVANGER Org.nr.:       
 

  
 
Menigheter og organisasjoner i Stavanger 
bispedømme 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 1.10.2020 Vår ref: 20/00421-7 Deres ref:    

 
 

Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2021 

Stavanger bispedømmeråd kunngjør med dette mulighet for å søke støtte til prosjekter i 
2021. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og fra 
restmidler fra kirkelig undervisning, trosopplæring kirkemusikk og diakoni. Herfra er det til 
sammen cirka 4,2 millioner kroner som kan deles ut. I tillegg har bispedømmerådet satt av 
én million til å støtte menigheters innkjøp av teknisk utstyr for å være kirke på nett.  
 
Prosjektene skal ha et kirkelig formål. Både sokn, andre kirkelige aktører i bispedømmet og 
kristne organisasjoner kan søke. Musikere med eget organisasjonsnummer kan også søke 
om støtte til kirkemusikalske prosjekter.  
 
Bispedømmerådet ønsker seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene 

 Diakonale satsinger i menighetene 

 Tiltak som styrker oppslutningen om dåp 

 Tiltak for å styrke kirkelig kommunikasjonsarbeid og kirkelig nærvær på nett og 
sosiale medier  

 Rekrutteringstiltak 

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

 Kirkelig kulturvirksomhet 

 Tiltak som styrker kirkens trosopplæring og virksomhet blant barn og unge, særlig 
oppstart av ungdomsarbeid og tilbud til unge voksne.  

 
Menigheter kan som nevnt også søke om støtte til innkjøp av utstyr og løsninger for å være 
kirke på nett. Bispedømmerådet vil her sikte mot en likebehandling av menigheter, men kan 
også ta hensyn til at noen menigheter bygger opp kompetanse som kommer flere til nytte. 
Det kan søkes om støtte for utstyr kjøpt inn i 2020 og for utstyr som ønskes kjøpt inn 
framover.  
 
Ca. 770 000 av de utlyste midlene er forbeholdt trosopplæringsprosjekter. Her tildeles 
midlene til disse formålene:  

 Tilrettelegging for personer med særskilte behov, for å motivere til økt deltakelse i 
lokale trosopplæringstiltak. 

 Kompetansehevende tiltak som f.eks., kurs, konferanser, fagsamlinger, studiereiser, 
prostisamlinger eller støtte til etterutdanning for ansatte i reformen.  
 

 Tiltak som stimulerer til økt dåps- og konfirmantoppslutning. 
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  2 av 2 
   
 

 

 Utvikling av nytt materiell eller pedagogiske opplegg til bruk i menighetenes 
trosopplæringsarbeid. 

 Utvikle tiltak eller opplegg for å styrke ungdomsfasen (13-18 år) i menighetenes 
trosopplæring. 

 
Alle søknader vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av 
sannsynlige resultater. Midlene kan ikke brukes som grunnlag for finansiering av 
eksisterende eller nye stillinger. Bispedømmerådet sikter mot fordeling av midlene i sitt møte 
24. november. Midlene vil bli utbetalt som tilskudd i etterkant av bispedømmerådsmøtet 24. 
november 2020, senest før årsskiftet.   
 
Tildelt støtte skal brukes i tråd med søknaden, i løpet av 2021. Innen 28. februar 2022 skal 
det sendes en kort rapport til bispedømmerådet om bruken av midlene. Rapporten skal 
inneholde 

 Hvilket prosjekt rapporten gjelder 

 Kontaktperson m/ kontaktinformasjon.  

 Kort beskrivelse av hva som ble gjennomført 

 Kort evaluering av resultatet, inkl. omtrentlig deltakerantall.  

 Kort beskrivelse av det økonomiske resultatet for prosjektet.  

 Kort vurdering av om prosjektet har gitt erfaringer menigheter vil kunne ha nytte av 
og forslag til hvordan dette kan legges til rette for.  

 
Nye ressurser og konsepter bør f.eks. deles på ressursbanken.kirken.no 
 
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. Ta i tilfelle kontakt med 
bispedømmekontoret.  
 
Søknadsfristen er 30 oktober 2020. Vi ber om at alle som har mulighet benytter det vedlagte 
søknadsskjemaet i Excel-format. Utfylt søknadsskjema sendes til stavanger.bdr@kirken.no. 
Skjemaet kan suppleres med vedlegg dersom en ønsker å gi utfyllende opplysninger ut over 
det det er plass til i skjemaet.  
 
Vi håper på mange gode søknader!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
   
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Menigheter og organisasjoner i Stavanger 
bispedømme            
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Randaberg menighet
Kontaktperson Inger-Anne Solem Ellingsen
E-post Randaberg.menighet@randabergkirkene.no
Telefon 51413130
Organisasjonsnummer 989003364
Gate/vei/postboksadresse Postboks 19
Postnummer 4096
Sted Randaberg
Bankkontonr. 3204.20.14035

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Video-produksjon fra Randaberg kirke
Mål for prosjektet Gudstjenesten er en sentral kirkelig handling. En rekke

medlemmer av kirka kan ikke være fysisk til stede i
kirkebygningen, for eksempel fordi de er langt unna, bor
på institusjon, eller de av ulike grunner ikke kan delta i
gudstjenesten.

MR-vedtak 20/037, 14.04.20:
MR ønsker at det kjøpes inn video-utstyr til regelmessig
bruk i gudstjenesten, i ungdomsarbeidet, for strømming til
skjerm i kirkestua, og eventuelt til sykehjemmene.

Beskrivelse av prosjektet MR har vedtatt at det kan kjøpes inn video-utstyr for inntil
kr.120 000 til regelmessig bruk (strømming) i kirken, jfr.
MR vedtak 20/037. Det meste er kjøpt inn. Rommet på
loftet over preste-sakristiet er ordnet til for video-
produksjon. 20.august var 11 personer fra menigheten og
staben med på dugnad for å sette opp og kable utstyret.
Fra høsten 2020 har menigheten startet med profesjonell
strømming av gudstjenester fra Randaberg kirke, og til
menighetens nettsider og Facebook. En ressursperson i
menigheten har hatt ansvaret for opplæring av frivillige i
bruk av video-utstyret.

Forventet antall deltakere (anslag) Ca.100 seere via nettsider/Facebook
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hver søndag det er gudstjeneste i

Randaberg kirke
Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
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|
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr: Video-utstyr Kr.88 584,- Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM Kr.88 584,- TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre
utgifter / utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr.88 584,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 12 000

kr 12 000

kr 12 000 kr 12 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.35.17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Lyd av kirkeklokker

Bringe klangen av kirkeklokkene inn i kirkerommet.

Klokkene i St. Petri er plassert slik at klangen fra klokkene i ikke høres 

inne i kirkerommet. Det fører til at musikk og messeledd av og til halter når 

klokkene som signaliserer start ikke høres. 

I 13 år har vi levd med en nødløsning med trådløs mikrofon plassert i 

klokketårnet som sender lyden til taleanlegget. Det vil si at vi har blitt nødt 

til å ofre en trådløs mikrofon som vi ofte har bruk for i kirkerommet. 

Vi ønsker derfor få dekket innkjøp og montering av fast mikrofon i tårnet til 

å ta over den jobben.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

*Mikrofon m/montering til tårnet

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 12 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

 51 84 08 80

976993381

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

st876@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Sølve Tafjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Åkra Menighet 

Utstyrsliste for tilrettelegging av live-streaming av gudstjenester. 

 

Dette utstyret vil bidra til at det på en enkel måte kan legges til rette for streaming av gudstjenester 

fra Åkra kirke. Det legges opp til en enkel betjening, slik at flere med enkel opplæring kan betjene 

dette.  Kamera er bevegelig via kontroller, og har lyssterke spesifikasjoner, samt 10x zoom. Denne 

spesifikasjonen vil gi en allsidig bruk. 

For best mulig billedkvalitet, er det tatt med enkel belysning («scenelys») og tilhørende enkel 

lysstyring. 

Vedr lyd, så er det installert en eldre analog miksepult i kirken med begrensede muligheter opp mot 

live streaming. Det er derfor tatt med ny digital miksepult hvor det er bedre tilrettelagt for denne 

type bruk. 

 

Utstyr som er listet opp eller tilsvarende, er utstyr vi ser for oss å kunne benytte. 

 

 

 

Utstyr  antall Stk pris Pris eks mva 

Videokamera BirdDog Eyes P200  1 27.000,- 27.000,- 

Kontroller til 
kamera 

BirdDog PTZ Keyboard  1 15.750,- 15.750,- 

Lys Briteq C0B fresnell 100W  4 4.500,- 18.000,- 

Lysmikser  1 4.500,- 4.500,- 

Kabel  1 1.500,- 1.500,- 

PC A210 Core, skjerm,tastatur,mus 1 15.000,- 15.000,- 

Switch Linksys LGS116P-EU PoE+Switch 1 1.200,- 1.200,- 

Diverse Koblinger, kontakter etc 1 2.000,- 2.000,- 

Miksepult lyd Allen&Heath SQ7 1 45.000,- 45.000,- 

Montasje  22,5 750,- 16.875,- 

Sum:    146.825,- 
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Postadresse: Besøksadresse: Besøksadresse: www.brynekyrkja.no
Bryne sokneråd Bryne kyrkje Time kyrkjekontor www.facebook.com/brynekyrkja
Pb. 373 Brynevegen 9 Erlandsbakken 6 kyrkjekontoret@time-kyrkja.no
4349 Bryne 4340Bryne 4340 Bryne tlf: 51 77 03 77

Vedlegg søknad Stavanger bispedømmeråd
Prosjekt: Streaming Bryne kyrkje

Utstyr:
BirdDog Eyes P200 PTZ Hvit Kit 3x Kamera og 1x PTZ Keyboard 106.847,-
Dette er eit kit med 3 kamera og styringskonsoll på tilbod fram
til nyttår - nedsett frå 127.780,-
Foto.no i Oslo - https://shrtm.nu/LkEC

Planet Switch 8-p 1000Tx 8xPoE+2xTP 2x SFP Desktop B120W LCD 2.793,-
https://shrtm.nu/ZE9k
Denne boksen gir strøm ut til alle kamera over same kabel som
nyttas til fjernstyring av kamera (cat5 kabel)

Kabling 100m SDI for videosignal og 100m cat5 for styring/power
inkl. fester o.l 3.000,-

Skjerm for multiview/kamerakontroll 3.000,-

115.272,-

Som de vil sjå har me bytta ut noko av utstyret frå utstyrspakke nivå 2/3 alternativ 2 - fjernstyrt kamera med
utvidelse, då me allereie har nokre av basiselementene på plass.

Bryne sokn har allereie inverstert i ein ATEM mini Pro - 4 Kanal Live Stream Videomixer HDMI samt ekstra
mikrofoner for salslyd og orgellyd til streaming.

Lyd vert tatt frå eksisterande hovudmixar i kyrkja. Denne vurderer me å bytte ut med ein større digital mixar då me
permanent vil trenge fleire inn og utgangar i samband med eit permanent oppsettet for streming.
Her snakkar me om ei investering på ca. 65-70.000.

Bryne kyrkje har i allereie i dag eit oppegåande teknisk miljø (Teknikercompaniet) som vil kunne nyttiggjere seg
dette utstyret fullt ut, og få på plass utstyr som er kyrkja sitt eige, og fastmontert, til erstatning for det me har lånt
ein periode.
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v/ Sørnes Sokn
Valuta :

Betingelser:

Prisene er oppgitt eks mva og eventuelle særavgifter, fritt vårt lager Oslo. Det tas forbehold vedrørende valuta. Leveringstid:  Fra lager med forbehold om
løpende salg. Leveringsbetingelser: Se www.benum.no - salgsbetingelser. 

Benum Norway AS forbeholder seg salgspant i medhold av pantelovens paragraf 3 -14 til 3 -22 i de solgte gjenstander til sikker-  het for kjøpesummen med
tillegg av renter og omkostninger. Som morarente ved forsinket betaling beregnes 8% pro anno. For øvrige salgs-/ leveringsbetingelser se :
http://www.benum.no/salgsbetingelser.asp

Vår ref.:

Deres ref.:

Mortensarmen 1

4052 RØYNEBERG
Norge

Ordrenr.:

Confession Ten-Sing
Tilbudsdato:

Daniel Glaister

NOK

Ole Nessa Ljosdal

263884
27.10.2020

Benum Norway AS
Østre Aker vei 68
0581 OSLO

Telefon: 22 13 99 00

Betalingsbetingelse:
Leveringsbetingelse:

Utskriftsdato:

Kundenr.:

Tilbudet er gyldig til:27.10.2020

Tilbud 248200

Leveringsadresse:
Confession Ten-Sing

4052 RØYNEBERG

c/o v/ Sørnes Sokn
Mortensarmen 1

212933

27.10.2020

EX WORKS - fritt vårt lager
Netto pr. 30 dager

Side: 1
E-post adresse: norway@benum.com

Kontaktperson Ole Nessa Ljosdal

Org. nr.: 928556492MVA
Bankkonto: 8101 17 41010

Att: 
Norge

Lageradresse: Østre Aker vei 68, 0581 OSLO

Leveringsmåte:

Produktnr Beskrivelse Antall Pris eks mva Rab.
%1

Rab.
%3

Beløp

dLive mikser
AHT-DLIVE-DLC35 A&H dLive C3500 Surface - 24 faders, dual 12" 1 155 360,00 30 108 752,00

screens
AHT-DLIVE-CDM48 A&H dLive CDM48 128 x 64 I/O,48/24 XLR,ME- 1 89 980,00 30 62 986,00

1,I/O port,gACE
Ekstra I/O

AHT-DX168 A&H DX168 AudioRack portable dLive/SQ 16/8 1 16 624,00 30 11 636,80
XLR I/O
Dante løsning

AHT-M-DL-DANT64 A&H DANTE card 64 x 64 96kHz 1 15 980,00 30 11 186,00
Flight

CAP-DLC-3500-FC CAPRO A&H dLive C3500 flight 80mm kabelgate 1 9 800,00 9 800,00
og hjul

RUF-REA07-CDM48 nonvib effektrack 7U ekstra grunn CDM48 1 4 976,00 4 976,00

25 % mva av 209 336,80 52 334,20

Ordresum 261 671,00
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Søknad om kaffemaskin/baristakurs/div.driftsmateriell. 

 

Begrunnelse for søknad: 

Veavågen menighet er i stadig vekst. Ungdomsgruppa vokser og babysang øker for hver samling. 

Vi driver også strikkekafè, kirkeforeningen har sine møter her, bibelgrupper møtes og kirka driver 

kafè annenhver torsdag formiddag. 

Hovedgrunnen for denne søknaden er aldersgruppen 15-30. Vi har ungdomsloftet med kiosk for barn 

og unge, men trenger et tilbud for de som vokser ut av ungdomstilbudet vårt, Siesta, som er fra 

8.klasse og oppover. 

Kirken har et ansvar også for denne aldersgruppen. At de føler en tilhørighet og blir tatt på alvor. Vi 

ønsker å bygge videre på relasjonene, og møte ønsket deres om å bidra videre i fellesskapet. Vi liker 

å være kreative, og møte ungdommen. Det er også et faktum at kirken generelt sliter med å 

rekruttere og beholde medlemmer i aldersgruppen 18-35 år, vi tror dette kan bidra til å nå denne 

målgruppen spesifikt. 

Vi har fått forslag fra flere unge voksne om kaffeservering, og noen av disse har et ønske om å ta 

baristakurs for at kaffen skal være riktig. Her kommer søknaden om kaffemaskin inn. 

Det finnes ingen kaffebar i nærområdet. Derfor håper vi å starte opp en kaffebar som også inviterer 

enslige og andre voksne som ønsker å møtes for en kaffe på kveldstid. Etter å ha luftet tanken hos 

både unge og eldre, ser vi at mange savner dette tilbudet på Vea. Nedslagsfeltet i bygda er på rundt 

3600 mennesker, og mange av disse trenger et treffpunkt i bygda. 

Her ser kirken sin mulighet til å møte mange flere enn de som møter på gudstjeneste.  

Som nevnt ovenfor har vi også babysang. Her ser vi for oss å skape et miljø for disse 

mødrene/fedrene som er hjemme i permisjon. 

Strikkekafèen har hatt lite oppmøte, og aldersnittet kunne med fordel vært lavere. Her kan vi friske 

opp kafèen med en skikkelig god kaffe og noe godt å bite i. Det treffer også den yngre generasjon, og 

vi vet at veldig unge strikker nå om dagen. 

Utenom disse tiltakene ønsker vi å være nytenkende. Vi ønsker å legge til rette for gjestene, og legge 

tilbudet etter dem. 

 

Vi er så heldige å ha lokaler som kan tilpasses en kaffebar, og som gjør det mulig å bruke en spesifikk 

del av kirka dedikert til blant annet dette. Lokalet har egen inngang, og lett adkomst til 

kjøkken/oppvasksone/avløp. Både stab og menighetsråd har stor tro på at dette kan være med på å 

realisere en strategi hvor vi er nytenkende og treffer målgruppen på 18-35 år. 

 

Helt konkret ser vi for oss at realiseringen av en kaffebar bidrar til gode tiltak innenfor: 

- Diakonal virksomhet (mobilisering mot ensomhet, et tilbud som inviterer til samtale og 

relasjoner.) 

- Rekrutteringstiltak (her kan vi opprette egne tjenestegrupper som gjennom baristakurs, 

opplæring og betjening av kaffebaren kan ha en tjeneste i kirken.) 
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- Konkret tiltak som styrker engasjementet til unge voksne i menigheten. 

 

Fremdriftsplan: 

 

Januar 2021: Opprettelse av dedikert arbeidsgruppe som skal jobbe med fysisk 

utforming/planlegging av kaffebarområdet, samt innkjøp av utstyr. 

 

Februar - Mars 2021: Utførelse av håndtverkerarbeid for å tilrettelegge for vann/avløp, samt 

adkomst til kjøkkenområde fra kaffebar-lokalet. I tillegg montering av barstoler/møblement. 

 

Helt konkret er det snakk om å lage en luke i veggen, slik at man har tilgang til å sende kopper og 

kar inn til kjøkkenet for vask. I tillegg må det legges ut tilgang til vann, samt avløp. I tillegg må 

kaffebardiskene lages, monteres og plasseres. VI er heldige som har flere håndtverkere som 

frivillige som er villige til å være med på dugnaden. 

 

Mars 2021: Innkjøp av kaffemaskin, kaffekvern, driftsmateriell og utstyr. 

 

April 2021: Opplæring av frivillige med baristakurs/ opprettelse av tjenestegrupper rettet mot de 

ulike aktivitetene som skjer i kirken. 

 

Mai 2021: Ferdigstillelse og oppstart av kaffebaren. 

 

Vi ser for oss at vi kan bruke sommeren 2021 til å innarbeide kaffebaren som et konsept i bygda, 

iom at vi har redusert aktivitet om sommeren, så kan kaffebaren fungere som et samlingspunkt 

gjennom sommeren. 

 

Se excel-søknad for spesifikasjon av utgifter ifbm prosjektet. 

 

217



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler - streaming og storskjermproduksjon i kirkerommet.xlsx

Sum Sum

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 12 889 kr 0

kr 22 235

kr 26 790

kr 0 kr 0

kr 61 914 kr 0

-kr 61 914

an743@kirken.no

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Planlagt tidspunkt for gjennomføring i løpet av 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 

SANDNES

9688.10.27884

Behov eksisterende prosjekt (se 

41691891

992 573 597 (Bogafjell sokn)

Postboks 29

4397

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kirke på nett: Streaming av gudstjenester og storskjermproduksjon i kirekrommet

Målet for prosjektet er tredelt;

1. Skape større nærhet mellom gudstjenestedeltakere i salen og det som skjer på podiet 

gjennom storskjermproduksjon

2. Ha mulighet for å streame gudstjenester på nett (spesielt under koronanedstegning)

3. "Use your talents" gjennom å bygge videoproduksjonkompetanse hos ungdommer i 

konfirmantarbeid og ungdomsmenigheten.

Se arket "vedlegg"

Prosjektbudsjett

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se vedlegg 1

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre inntekter

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr 2020 (spesifisér)

Drømmer for 2020 (se vedlegg)

Var har i dag 26 ungdommer i messengergruppen der videoproduksjon 

for søndagsgudstjenestene organiseres, og alle i gruppen har vært med 

en eller flere ganger i videoproduksjonen i løpet av 2020

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Bogafjell menighet

Arvid Netland

218



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler - streaming og storskjermproduksjon i kirkerommet.xlsx

Utgifter for etablering av storskjermproduksjon i 2019

Videomikser og hdmi-SDI konvertere 22 750,00kr   

Kabler og kontakter 4 500,00kr     

Tallysystem 500,00kr         

Headset og kommunikasjon 1 600,00kr     

3 stk Sony kamera fra finn.no 4 000,00kr     

alt arbeid utført av ungdommer og voksne -kr               

Totalt - (for å vise noe av kostnadene vi hadde i 2019) 33 350,00kr   ikke søkt om støtte for.

Utgifter til utstyr i 2020 (allerede kjøpt)

Stativ TV 729,00kr         

Philips 50'' TV til foaje 3 490,00kr     

3 stk Benro videostativ - KH25N 8 070,00kr     

Brukt videokamera fra finn.no 600,00kr         

Totalt videoproduksjonutstyr 2020 12 889,00kr   

Ønsket for utstyr i 2020 til kirkerom

Stream deck  - for å forenkle avvikling i kirkerom 1 800,00kr     

utstyr til å sende video til andre rom  for å møte koronakrav. 

Kabler, hdmi-sdi konvertere og prosjekter 9 000,00kr     

Blackmagic HyperDeck for å lagre opptak i HD kvalitet 9 945,00kr     

Nytt PC interface for å kunne streame i HD kvalitet 1 490,00kr     

Totalt 22 235,00kr   

Ønsket utstyr i 2020 til ungdomssal

ATEM Mini pro til ungdomssalen 8 390,00kr     

3 stk gopro kamera til instrumenter - brukt 3 000,00kr     

2 stk videokameraer og stativ 2 000,00kr     

2 stk stativ 5 400,00kr     

Ny projektor 6 000,00kr     

Brukt monitorer 2 000,00kr     

Totalt 26 790,00kr   

Beskrivelse av prosjektet

Å etablere mulighet for videoproduksjon til storskjerm i kirkerommet har vært en drøm siden Bogafjell kirke ble bygget i 2012, men ble ikke prioritert da 

kirken skulle ferdigstilles.

I 2018 startet ideen å materialisere seg igjennom en ide om å skape en enklere rekruteringsarena av ungdommer inn til teknikkgruppen i 

ungdomsmenigheten Greenhouse. Igjennom kontakt med Vardeneset menighet fikk 4 ungdommer fra Bogafjell være med i videoproduksjonen av 

Impuls januar 2019. Disse ungdommene fikk god opplæring fra Vardeneset menighet og ble skikkelig engasjert til å etablere en videoproduksjonsgruppe 

i Bogafjell. Ungdommen og noen voksne fikk godkjenning til å etablere en «lavkost løsning» (budsjett på 30 000,-) for storskjermproduksjon. Mange 

kreative løsninger ble tatt i bruk for å holde kostnadene nede og mye egeninnsats av ungdommer og voksne. Målet var at alt skulle stå ferdig til 

konfirmantarbeidet startet høsten 2019, slik at dette kunne være en av aktivitetsgruppene for konfirmantene. Ungdomsmenigheten Greenhouse har et 

grønt fokus på miljø og gjenbruk, så det var et mål for gruppen å skaffe mest mulig brukt utstyr der det var fornuftig. Videokamera og stativ ble kjøpt 

brukt billig på finn.no og løsninger for intercom ble bygget på Discord. Tally system ble printet på 3Dprinter og bygget på med RaspberryPi. Et system 

med 1 stasjonært og 4 opererte kamera var etablert, med full interkom og styring fra et kamerakontrollrom vegg i vegg med kirkerommet.

10 konfirmanter valgte å bli med i videoproduksjonsgruppen høsten 2019, og konfirmantkveldene ble produsert på storskjerm fra første samling. Flere 

gudstjenester ble produsert igjennom utover høsten, og ungdommene begynte å få erfaring. I januar 2020 hadde vi den første prøvelivestream av 

gudstjeneste, noe som var svært stas. 

Så traff korona. Da var Bogafjell kirke klar med både kompetanse og utstyr til å strømme gudstjenester. Fra 8. mars til 25. juni produserte og strømmet 

ungdommene 26 gudstjenester og møter på Youtube.

Høsten 2020 ble 6 konfirmasjonsgudstjenester kjørt storskjermproduksjon og direktestrøm på Youtube til stor begeistring for konfirmantforeldre og 

familie. Videre har ungdommen hatt storskjermproduksjon på nesten alle gudstjenester i høst.

Det er stort engasjement blant ungdommene og mange vil være med i videoproduksjonstjenestegruppen. Pr nå teller vi 26 ungdommer i gruppen, og 

alle har vært med en eller flere ganger. Hver gudstjeneste er 6-7 ungdommer i arbeid i videoproduksjonen. 

Til nå har Bogafjell kirke investert 45 000,- i prosjektet (33 000,- i 2019 og 13 000,- i 2020) Her er det og veldig mye egeninnsats fra voksne og ungdom i 

teknikkgruppen. Det er fortsatt mange ønsker for å gjøre avvikling av en produksjon enklere for de som sitter i kamerakontrollrommet, og ha mulighet 

til å ta opp og lagre opptak i bedre kvalitet enn vi kan i dag. Nå i koronnarestriksjonenes tid, ønsker vi og ha mulighet til å sende videosignalet til flere 

rom, for at flere kan få være med på gudstjeneste. 

Vi har begrensninger på antall personer som kan være i kirkerommet, og søndag 25.10.2020 var det flere som ikke slapp inn på gudstjenesten. Da kunne 

vi ha fått flere mennesker inn hvis vi hadde kunne sendt videosignalet til flere rom.

Det er et ønske fra ungdommene å etablere videoproduksjon med strømmemuligheter fra ungdomssalen. Det søkes det og om midler til.

Summen det søkes om er kanskje stor, men her er det mange drømmer og et allerede etablert miljø som har kompetanse og engasjement til å sikre 

ukentlig bruk av utstyret. Alle monner drar, om bare delsummer blir innvilget vil det bli gledelig mottat.
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Beskrivelse av prosjektet

Å etablere mulighet for videoproduksjon til storskjerm i kirkerommet har vært en drøm siden Bogafjell kirke ble bygget i 2012, men ble ikke prioritert da 

kirken skulle ferdigstilles.

I 2018 startet ideen å materialisere seg igjennom en ide om å skape en enklere rekruteringsarena av ungdommer inn til teknikkgruppen i 

ungdomsmenigheten Greenhouse. Igjennom kontakt med Vardeneset menighet fikk 4 ungdommer fra Bogafjell være med i videoproduksjonen av 

Impuls januar 2019. Disse ungdommene fikk god opplæring fra Vardeneset menighet og ble skikkelig engasjert til å etablere en videoproduksjonsgruppe 

i Bogafjell. Ungdommen og noen voksne fikk godkjenning til å etablere en «lavkost løsning» (budsjett på 30 000,-) for storskjermproduksjon. Mange 

kreative løsninger ble tatt i bruk for å holde kostnadene nede og mye egeninnsats av ungdommer og voksne. Målet var at alt skulle stå ferdig til 

konfirmantarbeidet startet høsten 2019, slik at dette kunne være en av aktivitetsgruppene for konfirmantene. Ungdomsmenigheten Greenhouse har et 

grønt fokus på miljø og gjenbruk, så det var et mål for gruppen å skaffe mest mulig brukt utstyr der det var fornuftig. Videokamera og stativ ble kjøpt 

brukt billig på finn.no og løsninger for intercom ble bygget på Discord. Tally system ble printet på 3Dprinter og bygget på med RaspberryPi. Et system 

med 1 stasjonært og 4 opererte kamera var etablert, med full interkom og styring fra et kamerakontrollrom vegg i vegg med kirkerommet.

10 konfirmanter valgte å bli med i videoproduksjonsgruppen høsten 2019, og konfirmantkveldene ble produsert på storskjerm fra første samling. Flere 

gudstjenester ble produsert igjennom utover høsten, og ungdommene begynte å få erfaring. I januar 2020 hadde vi den første prøvelivestream av 

gudstjeneste, noe som var svært stas. 

Så traff korona. Da var Bogafjell kirke klar med både kompetanse og utstyr til å strømme gudstjenester. Fra 8. mars til 25. juni produserte og strømmet 

ungdommene 26 gudstjenester og møter på Youtube.

Høsten 2020 ble 6 konfirmasjonsgudstjenester kjørt storskjermproduksjon og direktestrøm på Youtube til stor begeistring for konfirmantforeldre og 

familie. Videre har ungdommen hatt storskjermproduksjon på nesten alle gudstjenester i høst.

Det er stort engasjement blant ungdommene og mange vil være med i videoproduksjonstjenestegruppen. Pr nå teller vi 26 ungdommer i gruppen, og 

alle har vært med en eller flere ganger. Hver gudstjeneste er 6-7 ungdommer i arbeid i videoproduksjonen. 

Til nå har Bogafjell kirke investert 45 000,- i prosjektet (33 000,- i 2019 og 13 000,- i 2020) Her er det og veldig mye egeninnsats fra voksne og ungdom i 

teknikkgruppen. Det er fortsatt mange ønsker for å gjøre avvikling av en produksjon enklere for de som sitter i kamerakontrollrommet, og ha mulighet 

til å ta opp og lagre opptak i bedre kvalitet enn vi kan i dag. Nå i koronnarestriksjonenes tid, ønsker vi og ha mulighet til å sende videosignalet til flere 

rom, for at flere kan få være med på gudstjeneste. 

Vi har begrensninger på antall personer som kan være i kirkerommet, og søndag 25.10.2020 var det flere som ikke slapp inn på gudstjenesten. Da kunne 

vi ha fått flere mennesker inn hvis vi hadde kunne sendt videosignalet til flere rom.

Det er et ønske fra ungdommene å etablere videoproduksjon med strømmemuligheter fra ungdomssalen. Det søkes det og om midler til.

Summen det søkes om er kanskje stor, men her er det mange drømmer og et allerede etablert miljø som har kompetanse og engasjement til å sikre 

ukentlig bruk av utstyret. Alle monner drar, om bare delsummer blir innvilget vil det bli gledelig mottat.
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PROSJEKT: HJEMMET SOM ARENA FOR TROSOPPLÆRING – TANANGER MENIGHET 
 
Tananger menighet har et godt utviklet trosopplæringstilbud for barn 0-18 år, og vi jobber stadig 
med å «tette hull» der vi ser at planen kunne vært bedre. 
I prosjektet «Hjemmet som arena for trosopplæring» vil utvikle et helhetlig program med materiell 
og samlinger som kan utruste foreldrene til:  
 

1. Å bygge videre på det barna har lært og opplevd på trosopplæringstiltak. 
 

2. Å forstå barnets fysiske, psykologiske og åndelige behov i den aktuelle alderen. 
 

Målet er å knytte familiene tettere til menigheten og dermed lede dem inn til en aktiv og levende tro 
på Jesus Kristus. Slik kan barna få erfare og vokse opp i et kristent hjem. Prosjektet henger sammen 
med Tananger menighetsråds fokusområde nå jfr. handlingsplanen «Å styrke barne- og 
ungdomsarbeidet og å knytte familiene tettere til menigheten». 
 
Lokal forankring 
Det finnes forskjellig materiell som fasekort/ark med nøkkelinformasjon til ulike alderstrinn som vil 
kan være ressursmateriell for prosjektet. Tananger menighet ønsker å utvikle et fleksibelt konsept 
som kan gjøres stedegent. Vi vil også finne en digital løsning for skattekartet som er vår 
trosopplæringsplan med ideer til ressurser foreldrene kan bruke til de ulike aldersgruppene. 
 
Utruste foreldre og frivillige 
Prosjektet har som delmål å rekruttere aktive menighetsmedlemmer inn i dette viktige arbeidet. 
Dette vil skje gjennom kurs og opplæring. 
 
Prosjektet skisseres slik: 
 

1. KURS 
Kurs for foreldre og frivillige: Tro på hjemmebane 
Kursholder leies inn. 
Ressursbok til hver av deltakerne på kurset. 
Servering. 
 
Aktuelle bøker til startkurs og utdeling: 

- Foreldreboka (redaktør: Jorunn Singstad Djupvik) - 250,-  
- Hver tid teller (Linda Andernach Johannesen) – 249,- 
- Tro i hjemmet (Jarle Waldemar) – 249,- 
- En tro som varer (Jarle og Karina Waldemar) - 259,- 
- Tro på hjemmebane (Mark Holmen)  

 
 

2. UTARBEIDE OPPLEGG OG MATERIELL 
Utarbeide opplegg samling med foreldre/foresatte tilknyttet våre trosopplæringtiltak. 
Utvikle ressurmateriell til foreldre/foresatte. Vi vurderer også å utarbeide fadderpakke. 
Honorar til ressursutvikler som også leder samlingen(e) er tatt med i budsjettet. 
 
Opplegg for følgende tiltak utarbeides (11 stk): 

- Dåp / Dåpssamtale  
- Babysang (1 år) 
- Krøllekveld (2 år) 
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- 4 årsbok (4 år) 
- Dåpsskole (6år) 
- Tårnagenter (8 år) 
- Stallen (9 år) 
- Skattejakt (NT) (10 år) 
- Lys levende  (11 år) 
- Mesternes Mester  (12 år) 
- Konfirmasjon (14 år) 

 
 
Markerte opplegg vil utarbeides av allerede ansatte. 
Resten ( 8 opplegg) utarbeides av innleid/honorert ressursperson.  
Tidsramme: 1 time samling, 5 timer forberedelse og utarbeidelse av materiell 
 
 

3. GJENNOMFØRING 
Gjennomføring av samling for foreldre i tilknytning til nevnte trosopplæringstiltak. 
Enkel servering på samlingene. 
 
 

4. REKRUTTERING TIL DÅP 
Som et ledd i satsingen vil menigheten arbeide for å rekruttere til dåp. Dette vil skje ved bruk av 
sosiale medier. I tillegg vil vi skape interesse for dåp ved å sette opp en stor plakatbukk med reklame 
for dåp. Plassering vil være synlig for forbipasserende trafikk. 
Utgiftsposter: Plakatbukk og reklameplakat. 
 
 
For Tananger menighet 
Randi Lundberg Tveit 
Daglig leder 
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|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Streaming fra Madlamark
Mål for prosjektet Å bli mer tilgjengelig og synlig for menigheten og

bydelen, i en bydel hvor mange reiser på hytta o.a.i
helgene. Og å kunne dele arrangement med kvalitet med
et større publikum enn bydelen (Bibeltimer, enkelte
gudstjenester/arrangement, prekener).

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har på enkelt vis rigget oss for streaming i
kirkerommet gjennom et fastmontert kamera (bevegelig
med fjernkontroll), og lyd gjennom lydmikser.
Kvalitetsmessig fungerer dette ok, med noen klare og
nødvendige forbedringspunkter:

1. Lyd (I Madlamark ofte mange aktører/musikere) kjøres
gjennom lydmiksfor god kvalitet, justering av lyd til
streaming er annerledes enn lyd ut i rommet. Derfor
trengs kursing av frivillige: Lydkursing HoveWest 3
kvelder x 2 timer à 800,-/timen kr.5000,-

2. Kamerabevegelser skjer veldig brått og rykkvis
vhja.fjernkontroll. Joystick løser dette problemet. Kjøp
av Joystick til trinnløs styring av fastmontert kamera
(AV-systemdesign) kr.6000,-

3. Flyttbart flygel trenger opp-mikkingfor hver gang vi
streamer –ekstra arbeid og sårbar løsning mtp
frivillige kirketjenere. Vi trenger integrerte
flygelmikrofoner x2 (3-6000,-/stk
iflg.HoveWest) kr.8000,-

4. Permanent etablering av mikrofoner som fanger opp
orgel og allsang–av samme årsak som flygel-
mikrofoner er dette for krevende å rigge for hver gang.
Anslagsvis 2 mikrofoner + feste-anordninger og
kabler: kr.6000,-

5. Allerede innkjøpt kamera (i 2019): kr.6000,-

Forventet antall deltakere (anslag) Ikke mulig å anslå –gudstjenester vi har
streamet har hatt 70-800 (konf) seere.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-2021
Prosjektbudsjett
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|
Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: lydkurs 5000,- Støtte fra bispedømmerådet 31000,-
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Joystick kamera: 6000,-
Flygelmikrofoner: 8000,-
Orgel/allsang-mik’er: 6000,-
Kamera (2019): 6000,-

26000,- Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 31000,- TOTALSUM kr 31000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
31000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Lyse fiber- Datarack Switch Trådløs Elektriker

etablering ruter

Askje kirke kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Hausken kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Hesby kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Jørstad kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Sjernarøy kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Sørbø kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Talgje kyrkje kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

Hundvåg kapell kr 10 000 kr 3 000 kr 6 500 kr 5 500 kr 10 000

kr 80 000 kr 24 000 kr 52 000 kr 44 000 kr 80 000 kr 280 000
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Sum Sum

kr 5 000 kr 5 000

Aukustisk 

gitar 
kr 4 000

Stavanger 

bispedømme 
kr 4 000

Eletrisk gitar kr 5 000
Stavanger 

bispedømme 
kr 5 000

97979771

976993594

Erlandsbakken 6

4340Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

asle.steinbru@timekyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

UngFokus/ Bryne Sokneråd

Asle Steinbru

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Bryne 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Stavanger bispedømme 

Prosjektbudsjett

Gitarforsterker

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325 25 00486

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Oppgradering av aktivitetsrom

Legge til rette for musikalsk utvikling, styrke og rekrurtering i 

ungdomsarbeidet. 

Ungdomsarbeidet i kirken på Bryne har vært nede i flere år, men har nylig 

startet opp igjen under navnet UngFokus. Dette arbeidet er i en tidlig fase, 

men har en aktiv kjerne av ungdommer. Flere av disse har allerede en 

musikalsk kompetanse og ønsker å bruke denne inn imot 

ungdomsarbeidet. Noen av ungdommene er også blitt koblet på 

musikklivet tilknyttet gudstjeneste og andre deler av kirkens frivillige 

arbeid. Ungdommene ønsker at aktivitetsrommet deres i kjelleren skal 

tilrettelegges som øvingsrom for samspill av musikk. Aktivitetsrommet 

som nå er tilrettelagt for tv-spill og biljard kan med relativt enkle grep i 

samarbeid mellom ungdommene og menigheten gjøres om til et kombinert 

aktivitets og øvingsrom. 

Vi ønsker å gjøre terskelen så lav som mulig for å utforske og engasjere 

seg i det musikalske. Derfor er det ønskelig å investere i utstyr som både 

er enkelt å bruke og som dekker inn en god base for samspill. 

Aktivitetsrommet som skal brukes kombinert må være enkelt å gjøre om. 

Biljardbordet som står i rommet i dag er mye brukt, men har i lang tid vært 

modent for utskiftning. Vi ønsker derfor et nytt biljardbord som kan stå på 

hjul slik det enkelt kan forflyttes inn til en vegg for å gi god plass til øving 

med instrumenter.

Som stab i kirken ser vi at dette prosjektet kan være med å løfte det 

nyoppstartede ungdomsarbeidet og det frivillige arbeidet i kirka. Det vil 

også være med å legge til rette for å løfte ung voksenarbeidet og det blir 

sannsynligvis et viktig rom fremover i nysatsingen med prest for ungdom i 

kirkene Bryne og Nærbø.
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kr 10 000 kr 10 000

Bass kr 4 000
Stavanger 

bispedømme 
kr 4 000

kr 4 000 kr 4 000

kr 8 000 kr 8 000

kr 4 500 kr 4 500

PA-anlegg kr 40 000
Stavanger 

bispedømme 
kr 40 000

kr 8 400 kr 8 400

kr 22 000
Stavanger 

bispedømme 
kr 22 000

kr 114 900 kr 114 900

kr 0

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 114 900

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Stavanger bispedømme 

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Biljardbord

Stavanger bispedømme 

Stavanger bispedømme 

Stavanger bispedømme 

Stavanger bispedømme 

Eletrisk trommesett 

Forsterker bass

Eletrisk piano

3 mikrofoner

Enkel kombi-miks

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Pepper Jobs XtendTouch USB-C Portable Monitor kr 2295,00

Lenovo ThinkCentre M90n-1 - nano - Core kr 10400,00

Lydopptaksenhet

Kabinett til Rpi 4 ICY BOX Clear acrylic and frameless 

case (inkl frakt) kr 253,00

Raspberry Power supply Pi 4 Model B 5.1V/3A Black kr 149,00

Frakt kr 39,00

Raspberry Pi 4 Model B 8GB kr 989,00Samsung EVO Plus MB-MC128HA - 

Flashhukommelseskort (microSDXC til SD adapter 

inkluderet) - 128 GB (inkl frakt) kr 315,00

HiFiBerry DAC+ADC for Raspberry Pi kr 599,00

Elgato CamLink kr 1549,00

Totalt kr 15039,00

Tabell 1

1
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Kirkens SOS Rogaland – Postboks 3060 Hillevåg, 4095 Stavanger – Tlf: 971 70 995 – E-post: rogaland@kirkens-sos.no 

Kontonummer: 7011.05.20067 – Organisasjonsnummer: 971 275 596 

 

 

Stavanger 29.10.2020 

 

 

Stavanger bispedømmeråd 
 

 

Søknad om støtte til kursing og veiledning av frivillige + jubileumsgave 
 
Denne våren – som startet med Ari Behns selvmord og fortsatte med koronakrisen har på nytt vist hvor 

viktig vår døgnåpne krisetelefontjeneste er. Da samfunnet stengte den 12. mars klarte vi på få timer å flytte 

tjenesten til «kvalitetssikrede hjemmekontor». I juni begynte vi gradvis å åpne senteret i Hillevåg igjen, 

men vi har fremdeles mange på hjemmevakter – for å være forberedt på evt. ny nedstenging pga. korona.  

 

Samtalene i korona-tiden har vært lengre og mer alvorligere enn vanlig. De som hadde det vanskelig fra 

før, fikk det dobbelt så vanskelig som følge av korona-viruset. F.eks. har vi hatt dobbelt så mange 

selvmords-relaterte samtaler sammenlignet med våren 2019.  

 

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS-melding og 

SOS-chat er på landsbasis bemannet av omkring 1000 frivillige medarbeidere. Vi ønsker å fremme livsmot 

og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og er samtidig et selvmordsforebyggende 

lavterskeltilbud. Her i Rogaland har vi omkring 75 frivillige medarbeidere. 

 

Midt i alt det alvorlige er det gledelig at det også har meldt seg flere frivillige til tjeneste. I vår hadde vi et 

av de største kurs vi har hatt med hele 24 personer. Også i høst har vi et stort kurs med mange deltakere.  

 

Kirkens SOS sine tjenester er basert på frivillighet, men vi har mange utgifter for å tilrettelegge for 

denne frivillige innsatsen. Arbeidet vårt er ikke en type prosjekt-arbeid, men et kontinuerlig arbeid 

for å rekruttere, følge opp og veilede de frivillige. Vi ser om og om igjen at god oppfølging og god 

veiledning er avgjørende for at de frivillige holder ut i denne tøffe tjenesten. 

 

Kirkens SOS Rogaland ble etablert våren 1980. 40-årsjubileet var planlagt helgen 20.-22. november med 

jubileumsmiddag, seminar og jubileumsgudstjeneste i St. Petri kirke på søndagen, men måtte avlyses pga. 

korona-situasjonen.  

 

Vår visjon er å omsette Jesu nestekjærlighet i praksis gjennom å gi tid til, tro på og fremme håp for 

mennesker i krise. Kirkens SOS er menighetenes forlengede diakonale arm!  

 

Vi søker om kr 150 000 i støtte til kursing, oppfølging og veiledning av de frivillige. 

 

 

På vegne av Kirkens SOS Rogaland 

 

                      Eivind Hauglid 
                      Konsulent/nestleder   
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Sum Sum

kr 20 000

kr 20 000

kr 40 000

kr 80 000

kr 80 000 kr 80 000

kr 0

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring
I hovedsak ungdomsarb. annenhver fredag, men også ved andre 

arrangement.

Forventet antall deltakere (anslag) Mange hundre i løpet av et år.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Prosjektor- og lydutstyr til loftet, Lye forsamlingshus, ungdomsarb og barnearb

Oppdatert og godt utstyr for at ungdommene skal trives på forsamlingshuset

Det ble nylig (høsten 2020) kjøpt inn prosjektor og lydutstyr på loftet på Lye 

forsamlingshus som i stor grad blir benyttet til barn- og ungdomsarbeid. 

Annenhver fredag samles mellom 50 og 70 ungdommer på forsamlingshuset til 

møte og deretter ulike aktiviteter. "Kinoanlegget" er av god kvalitet og har gitt 

økte muligheter. Ungdommene er superfornøyde, og trivselen er stor.
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Vedlegg 1 

Søknad til Stavanger bispedømme 2020 

Serien Mestermøte skal inneholde arrangement med spennede fagfolk innenfor kunst og media som til 

sammen vil være med å heve profilen på kulturserien til Avaldsnes menighet. 

Ved å kalle serien Mestermøte henspeiler vi både på Jesus Kristus (vår Herre og Mester) og at aktørene vi 

inviterer er ledende personer innenfor sine felt. Musikere og dyktige fagfolk fra universitetsmiljø og media 

vil bidra i serien som vil ha ca 8-10 arrangement årlig. Vi har knyttet til oss en ny sponsoragent som vil 

jobbe med sponsormarkedet, og dermed øke eierskapet til lokalkirken i vårt lokale næringsliv. Vi forplikter 

oss til å levere varierte kulturarrangement som både er brede i sjangervalg og nedslagsfelt.  

Alle arrangementene administreres og planlegges av Avaldsnes menighetsråds kulturutvalg, som ledes av 

kantor Arnfinn Tobiassen. De andre medlemmene er Steinar Andsnes, Jan Velde, Geir Magne Fossmark og 

Siv Elin Hetland.  

Foreløpig plan 2021 

24. januar: Orgelkamp mellom Stavanger domkirkes Ivan Sarajishvili og Avaldsnes kirkes Arnfinn 

Tobiassen. Musikk for to orgler av Wilhelm Friedemann Bach og Johann Sebastian Bach. 

Skjermoverføringer fra galleriet. Konsertvert blir annonsert. 

18. mars: Foredrag ved Inger Elise Reitan (Norges musikkhøyskole) om Avaldsnes kirkes første organist, 

Lorentz Oluf Reitan. Arrangeres i samarbeid med Nord-Karmøy historielag. 

15. april: Konsert med stjernepianist Ingrid Andsnes. Musikk av Ligeti, Schumann og Debussy.  

Mars/april (Dato blir bekreftet): Min tro-samtale mellom tidligere fotballspiller og nå fotballkommentator 

Rune Bratseth og biskop emeritus Helga Haugland Byfuglien 

1.-29. juli: Olavsdagene på Avaldsnes med lunsjkonserter og middagsbønner hver torsdag, kveldsbønner 

hver tirsdag, samtaler, salmekveld, kveldskonserter, pilegrimsvandring og olsokmesse. Festivalen har vært 

arrangert 29 ganger siden 1992, og er inne i en syvårsvandring mellom de ulike pilegrimsverdiene frihet, 

langsomhet, bekymringsløshet, fellesskap (2017), stillhet (2020), åndelighet (2018), og enkelhet (2016). 

Gjester de siste årene har vært Kjell Arnold Nyhus, Ole Paus, Nils Økland, Sigbjørn Apeland, Kåre 

Nordstoga m.fl. Festivalen trekker ca 1.000 mennesker i et normalår. 

15. september: Tidligere NRK-journalist Einar Lunde holder foredraget Mirakelet i Sør-Afrika med diverse 

lokale omveier.  

Oktober: Strenger og skrot. Konsert med Geir Sundstøl og Erland Dahlen (perkusjon). En jazzkonsert 

utenom det vanlige med to av de travleste musikerne i Norge. Kjent fra ymse band og konstellasjoner, 

men her gjør de en duokonsert som har tittelen Strenger og skrot. Mye fri improvisasjon, og 

klangbehandling inspirert av rommet vårt. En unik kveld. 

7. november: Allehelgenskonserter med en av Norges mest kjente artister – navn under planlegging. Vi 

fortsetter tradisjonen med en kjendiskonsert på Allehelgensdag. Tidligere artister har vært Kristin 

Asbjørnsen, Tord Gustavsen og Marthe Wang-trio. 
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DEN NORSKE KIRKE 

Hundvåg menighet  
 

 

Ulsnesveien 9 Telefon: 51 85 44 50 Bankgiro: 3230 07 25332 

Postboks 201, sentrum  Web:kirken.stavanger.no/hundvag 

4001 Stavanger e-post: hundvag.menighet.stavanger@kirken.no  

 

 

Stavanger bispedømmeråd      Hundvåg 29.10.20  

 

 

 

Søknad om støtte til innkjøpt teknisk utstyr. 

 

Hundvåg menighet valgte i vår, når nedstengning av samfunnet var et faktum, å produsere 

andakter, minikonserter og gudstjenester på nett.  Dette ble gjort med enkle hjelpemidler 

som mobiltelefoner og lånt videokamera. Selv om kvaliteten ikke var topp, fikk vi mange 

gode tilbakemeldinger fra seere som satte pris på det som ble lagt ut. 

 

Nå har vi tatt et skritt videre og investert i utstyr av en kvalitet som gjør at vi kan streame 

gudstjenester og andre arrangement på en mer profesjonell måte. Utstyret vi har kjøpt inn er 

tilsvarende Nivåpakke 2/3 alt 1, to kamera. Alle konfirmasjonsgudstjenestene våre i høst ble 

streamet og vi planlegger det samme for en av gudstjenestene på julaften. 

 

Samtidig med denne investeringen etablerte vi en mediegruppe av frivillige sammen med en 

ansatt.  Gruppen består av både ungdommer og voksne. Vi har fått hjelp til opplæring av 

kommunikasjonsrådgiver Andreas Borge Håmsø.  Målet vårt er på sikt å få på plass flere 

frivillige slik at vi kan lage flere produksjoner, men vi har valgt å starte med en gruppe på 5-

6 stk slik at vi kan gi de opplæring på alle oppgavene knyttet til streaming, både 

kamerabruk, bildemix og lyd. Når alle i gruppa er opplært i alle oppgavene har vi også en 

større forutsetning for å utvide mediagruppa med flere frivillige. 

  

Det å ha en mediagruppe ser vi at treffer ungdommene i menigheten godt, særlig gutter og 

menn, en gruppe som kirka nok ikke treffer så godt med andre tilbud. Vi ser at der er et stort 

engasjement og at de frivillige i gruppa ønsker å bruke tid på dette. 

  

I tillegg til det utstyret som er kjøpt inn ønsker vi støtte til en pc til streaming og enkel 

videoredigering. Vi har til nå brukt en eksisterende pc til dette, men ser fordelen med en pc 

forbeholdt streaming/film.  

 

 

Total kostnad på allerede innkjøpt utstyr eks. mva kr 44.500  

Kostnad på PC i nivåpakke 2/3 kr 8000 

Søknadssum kr 52.500,- 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Solveig Bryngelsson 

Daglig leder Hundvåg menighet 
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Whiteboard kr 2400,00

Skjerm til tekst for lovsangsteam og infoskjerm. 55/60` kr 7000,00

Veggfeste til skjerm kr 1000,00

Teppefliser kr 1000,00

Led-strips kr 1000,00

Sukkerspinn-maskin kr 600,00

Brus-skap kr 3000,00

Gardiner kr 2000,00

Kabler og plugger kr 2000,00

Elektrisk trommesett til kirkerommet: Roland TD-17 kvx V kr 20000,00

Trommevegg til ungdomsrommet kr 3000,00

Totalt kr 43000,00

Utstyr til ungdomsarbeidet Basic

1
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– et stillhetens sted som viser vei til Kristus 

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard Bankkontonummer  3205.21.61095 • Organisasjonsnummer 984792875MVA 
Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy Telefon 468 15 769 

retreat@utsteinpilegrimsgard.no • www.utsteinpilegrimsgard.no 

Til Stavanger bispedømmeråd       Mosterøy 27.10.2020 

 

Søknad om restmidler og tilskuddsmidler for 2021.  

Utstein pilegrimsgard er en ideell diakonal institusjon, opprettet av Stavanger bispedømme i 2021. Vi driver 

stillhetsarbeid fra det gamle skolebygget på Mosterøy, like ved Utstein kloster. Vår kjernevirksomhet er å 

arrangere stille dager, retreater og pilegrimsvandringer. I all hovedsak er det frivillige medarbeidere som er 

engasjert i arbeidet, både praktisk og åndelig.  

Det er i dag 1,7 stillinger på Pilegrimsgarden, og neste 150 frivillige som bidrar med dugnader, undervisning, 

veiledning og med matlaging og servering. En viktig oppgave for pilegrimsgarden er å rekruttere, gi opplæring 

og følge opp de mange frivillige medarbeiderne.  

I tillegg til kjernevirksomheten, er vi også involvert i en rekke prosjekter. Det er i denne forbindelse vi tillater 

oss å søke prosjektmidler. Nedenfor er en enkel beskrivelse av prosjektene:  

 

VisitUtstein:  

Vi har etablert et samarbeid mellom Utstein kloster, Utstein kloster hotell, Pilegrimsgarden, og Galleri Utstein 

for å arbeide med stedsutvikling for lokalbefolkningen, turister og pilegrimer. Med historie, kultur, natur og 

lokalprodusert mat, inviterer vi til unike opplevelser der formidling fra vikingtid til nåtid står sentralt. Primært 

er dette en kommersiell forretningsutvikling, men vårt bidrag er å delta med åndelig betjening av gjestene, 

som stille time i klosteret og lokale pilegrimsvandringer og bønnevandringer i landskapet. Vi formidler en 

keltisk tradisjon til turister fra både innland og utland, museet og hotellets gjester. Om det er seminar eller 

konferanser med store grupper, eller det er en liten vennegjeng som har lagt turen til Utstein, vil vi gi dem en 

åndelig opplevelse mens de er på Utstein.  

Kostnader i denne forbindelse er primært utvikling av tilbudene, og vi har ønske om å kunne tilby våre 

tjenester med tilhørende materiell på både bokmål, nynorsk, engelsk og tysk. I tillegg er det kostnader til 

møter og enkelte reiser sammen med arbeidsgruppa. Estimerte kostnader til materiell er kr 20.000, - og til 

møter og reiser kr 15.000, -. Vi vil senere kunne ta betalt for våre tjenester i form av inngangspenger eller 

gruppepriser, men i utviklingsperioden vil det være lite inntekter i dette prosjektet.  

Vi har gjennomført en forstudie som har blitt støttet av Innovasjon Norge. Nå har vi fått midler fra Innovasjon 

Norge, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til et forprosjekt til utvikling av konsepter, 

pakkeløsninger, markedsføring og utprøving. Hver enkelt aktør sine kostnader til utvikling av egne produkter 

dekkes ikke i prosjektet, men markedsføringen og utprøvingen dekkes av prosjektet. De nevnte kostnadene 

må vi derfor i stor grad dekke selv.  

Etter forprosjektfasen har vi som mål å gå over i et hovedprosjekt over fire år. Om vi lykkes vil det i 

prosjektperioden bli etablert et event-byrå som Pilegrimsgarden kan være underleverandør til.   
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Liturgier:  

Vi har gjennom flere år hentet liturgier fra andre retreatssenter i Norge og fra den keltiske tradisjonen på 

Lindisfarne. Det meste er nå oversatt til bokmål og vi har laget et bokmålshefte med et utvalg bønner. Nå 

arbeider vi med oversettelser av resten av liturgiene til nynorsk og har som mål å lage til sammen fem ulike 

bønnehefter til bruk på Pilegrimsgarden. Disse vil det være mulig for deltakerne å kjøpe med seg hjem, men 

dette salget over tid vil nok bare dekke en liten del av kostnadene.  

Kostnader til oversettelser, layout og design er beregnet til kr 18.000, - og trykking til kr 12.000, -.  

 

Pilegrimsvandring for sørgende:  

Vi er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe som vil utvikle en pilegrimsvandring fra Stavanger til Røldal for 

sørgende. De to siste årene har vi hatt sørgende med på den tradisjonelle truen til Røldal, og 

tilbakemeldingene har vært svært positive. Menn deltar i liten grad i lokale sorggrupper, men å delta i et 

kulturelt aktivitetspreget opplegg er flere åpne for.  

Det finnes erfaringer med tilsvarende andre steder i landet som vi ønsker å lære av. Målet er å utarbeide en 

tur spesielt tilrettelagt for målgruppa og gjennomføre en gang i løpet av 2021. Deltakerne må selv betale for 

turen, men vi ønsker å knytte til oss en erfaren prest eller diakon som kan ha det åndelige ansvaret på turen. I 

tillegg bør det være flere medvandrere som kan prate med de sørgende underveis på vandringen.  

Vi vil utvikle informasjonsmateriell som diakoner og prester kan ha tilgjengelig i hele bispedømmet og dele ut i 

møter med sørgende.  

Vi har et anslag på honorarer på kr 15.000-, reisers på kr 10.000,- og utarbeidelse og trykking av materiell på kr 

6.000, -.  

 

Pilegrimsvandring for konfirmanter:  

Mange konfirmanter reiser på weekend, men slik tiden er nå er det ikke sikkert utenlandsreiser er aktuelt de 

nester årene. Vi ønsker å kunne tilby en alternativ weekend i form av pilegrimsvandring. Vårt ønske er å 

etablere en arbeidsgruppe som kan utvikle og tilby en til to ulike løsninger i løpet av høsten 2021. Dette er i en 

startfase og vil bli utviklet og utprøvd i samarbeid med kateketene i bispedømmet. Det er vanskelig å anslå 

kostnader, men vi vil antyde at kostnader til utviklingsarbeid og utarbeidelse av materiell vil kunne utgjøre kr 

20.000,- i løpet av det kommende år.  

 

Tilrettelagte pilegrimsvandringer for personer med ulike begrensninger: 

Det er mange funksjonshemmede, utviklingshemmede og eldre som opplever at deler av kulturlivet er lite 

tilgjengelig for dem. Dette gjelder også pilegrimsvandringer. Vi har ønske om å utvikle ulike tilbud etter HEL-

modellen som kan tilrettelegges for ulike grupper slik at også de kan reise på korte eller lenger turer, med eller 

uten ledsagere. Målet er å etablere en prosjektgruppe som kan utvikle og prøve ut et tilbyd i løpet av 2021 
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eller 2022. På samme måte som for konfirmanter er også dette arbeidet vanskelig å anslå kostnader til, så vi 

velger også her å antyde samme beløp som ovenfor.  

Siden dette er en målgruppe som krever spesiell kompetanse, kan det være nødvendig å knytte til oss eksterne 

personer. Dette vil medføre kostnader til honorar og reiser, men vi tror vis vil komme langt med kr 15.000,- i 

slike ekstra kostnader.  

 

Fagdager:  

Det er viktig at vi samarbeidet godt med faggrupper som diakoner, kateketer og trosopplærere om både 

utvikling av de ulike tilbudene, presentasjoner, materiell og markedsføring. Dette kan sikre at tilbudene som 

utvikles er målrettede og treffer godt. I november inneværende år har vi planlagt fagdag med diakoner for å 

arbeide med samhandling om aktuelle tema og prosjekter. Det gleder oss at bispekontoret funnet midler til å 

støtte denne fagdagen.  

Det er ønskelig å gjennomføre tilsvarende fagdager også for kateketer og trosopplærere i løpet av våren 2021. 

På grunn av korona-situasjonen kan vi ikke ha større grupper på Pilegrimsgarden og må benytte hotellet.  

Dagpakke på hotellet, honorar og reise til foredragsholder beregnes til kr 750,- pr deltaker. Vi håper 2/3 av de 

ansatte i de to faggruppene finner mulighet til å delta på slike fagdager. Dersom 80 personer deltar, vil 

kostnaden være kr 60.000,-.  

 

Rekruttering, oppfølging og opplæring av frivillige:    

Når det gjelder det praktiske arbeidet, har vi startet arbeidet med å utarbeide en håndbok for 

Pilegrimsgarden. Dette skal sikre gode rutiner på alt fra brannvern til matlaging, oppbevaring av mat, renhold, 

vedlikehold og informasjonsmateriell til så vel deltakere som veiledere. Det gjenstår revidering og utforming 

av materiell, noe vi håper å kunne fullføre i løpet av vinteren som kommer.  

Som ledd i rekruttering opplæring av åndelige veiledere gjennomfører vi innføringskurs i åndelig veiledning 

hos oss. For de som ønsker å gå videre, må de gjennomføre oppfølgingskurs på Lia gård over to omganger. 

Styret har ønsket å støtte disse med litt midler til dekning av disse kursene.  

I tillegg har vi etablert en oppfølgingsgruppe for alle våre veiledere. Disse møtes 2-3 ganger i halvåret til 

undervisning, øvelse og veiledning. Vi har et fagutvalg som består av to personer som har ansvar for dette 

arbeidet.  

Kostnader til materiell, kursstøtte og oppfølgingssamlinger hos oss anslår vi vil være rundt kr 25.000,- pr år.  

 

Åpne kirker – konferanse 2021:  

Vi har tatt initiativ til å arrangere en konferanse om åpne kriker sammen med Stavanger og Bjørgvin 

bispedømme og kirkerådet i løpet av våren 2021. Deltakere på konferansen dekker sine kostnader gjennom 

deltakerbetaling, men utviklingsarbeidet til en arbeidsgruppe må vi dekke selv for de vi oppnevner for dette. 

Det er på samme måte naturlig at de som skal delta fra Bjørgvin og eventuelt fra kirkerådet betaler sine 
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kostnader til møter og reiser. Vi ønsker tre personer til en slik arbeidsgruppe, og anslår kostnader på rundt kr 

10.000,- pr person, til sammen kr 30.000, -.  

 

Riksvei 13 som pilegrimsvei:  

Pilegrimsutvalget har i flere år arbeidet for å etablere den gamle kulturveien fra Stavanger til Røldal som 

offisiell pilegrimsvei. I oktober dette året reiser en arbeidsgruppe fra pilegrimsutvalgene i Stavanger og 

Bjørgvin denne strekningen for å møte kirkeverger, ordførere, kultursjefer, representanter fra 

reiselivsbransjen og andre kulturinstitusjoner. Målet er å skape interesse for strekningen som pilegrimsvei og 

bidra til flere åpne kirker, spesielt om sommeren. Vi håper dette kan bidra til at hotell, cafeer, gallerier, 

kunstnere, musikere og andre i næringslivet i større grad ser verdien av kirken som historisk og kulturell 

institusjon som tilfører lokal verdi. I forlengelsen har vi ønske om merking av pilegrimsveien, og å lage en 

reisehåndbok for strekningen tilsvarende den nye boka om kystpilegrimsleia.  

Fylkeskommunene og kommunene må legge til rette for merking gjennom avtaler med grunneiere. Selve 

utstyret til merkingen vil vi søke fylkeskommunene om bidrag til, men arbeidet med merkingen må trolig 

gjøres av frivillige. Vi ønsker å støtte dette arbeidet slik at de frivillige får god organisering og ledelse under 

arbeidet. Til dette må vi trolig engasjere en konsulent. Prosessen vil trolig gå over flere år, men vi håper å 

kunne starte i løpet av 2021. Honorarer og reisekostnader første år beregner vi til kr 100.000, men håper å få 

støtte til dette også andre steder. I denne omgang tillater vi oss å søke om halve dette beløpet.  

Å skrive en reiseguide vil ta tid og trolig gå over et par år. Vi har ønske om å kunne starte dette arbeidet i 2021. 

Samlede kostnader vil trolig være rundt kr 150.000, -. Vi håper å kunne få støtte fra Bjørgvin bispedømme og 

Nasjonalt pilegrimssenter. Med tre like deler tillater vi oss å søke Stavanger bispedømmeråd om kr 50.000, - til 

boka.   

 

Oppsummering:  

I det som her er beskrevet er ikke ordinær drift nevnt. Det som er beskrevet ovenfor er prosjekter som er 

forankret i styret, retreatutvalget eller pilegrimsutvalget og som vi ønsker å iverksette etter hvert som vi får 

etablert arbeidsgrupper og finner finansieringsmuligheter for prosjektene. Samlet kostnader for å starte 

prosjektene er ovenfor stipulert til kr 366.000, -. På inntektssiden vil nok bidragene i form av salg og servering 

være beskjedne, spesielt i prosjektperioden. Men inntekter fra salg av en eventuell reisehåndbok vil kunne 

utgjøre noe i etterkant av prosjektperioden. Det samme gjelder slag av liturgihefter.  

Vi håper bispedømmerådet vil bidra til at flere av de planlagte prosjektene kan igangsettes og at pågående 

prosjekter kan fullføres.   

 

Hilsen Utstein Pilegrimsgard 

Arvid Kaspersen 

Daglig leder 
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Til 
Stavanger Bispedømmeråd 
 
       Vikebygd 28.10.20 
 
 
SØKNAD OM PROSJEKTMIDLAR – KYRKJELEG KULTURVERKSEMD 
 
 
Vikebygd kyrkje er ei murkyrkje med særprega og flott arkitektur, og god akustikk, 
særleg til korsang og akustiske instrumenter. Som supplement til Skjold kyrkje  som 
er hovudkulturkyrkje i kommunen er Vikebygd også foretrekt i ein del samanhengar, 
t.d. korsong. 
 
Kyrkja er listeført hos riksantikvaren og det er ein utfordring med anlegg både for lyd- 
og bildeframvising. Lydanlegg utover tale blir leigt inn og sett opp tilpassa bruken for 
kvar gong. Bildeframvising har til nå vore gjort med provisorisk lerret og flyttbar 
projektor. 
 
Det er eit sterkt ønske om å få til eit permanent løysing med projektor og lerret 
montert mest mogleg diskret og skjult. Dette vil kunne gi muligheter for å ha 
konsertar og arrangement med både lyd og bilde.  
Kyrkjerommet er svært godt eigna til å gi ei stemningsfulll totaloppleving, jmfr. 
vedlagt bilde frå ein konsert med lokale krefter. 
I tillegg vil dette i større grad kunne brukast til gudstenester, lysmesse, samt til 
undervisning, konfirmantarbeid og barnearbeid. 
 
 
Det er henta inn pristilbud frå elektrofirmaet som har gjort øvrig arbeid i kyrkja. 
Det tas utgangspunkt i at anlegget kan kjøpast inn via Vindafjord kyrkjelege fellesråd 
som vil kunne få mva. tilbakebetalt. 
 
 
Budsjettsum basert på tilbud:   kr 79.000.- (eks. mva) 
Eigne midlar     kr 40.000.- 
 
Restbeløp foreløpig utan finansiering  kr 39.000.- 
 
 
På vegner av soknerådet i Skjold og Vikebygd blir det med dette søkt om midlar til å 
dekke restbeløpet på kr 39.000.- 
 
 
 
Med venleg helsing 

         
Gunnar Listog       Arne Tveit 
Leiar        Medlem  
Skjold og Vikebygd sokneråd     Skjold og Vikebygd 
sokneråd 
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Kyrkjerommet lyssett for konsert.  
Kombinert med prosjektor og lerret vil dette kunne gi gode muligheter for tekst  
og bilder, til både kulturarrangement og til undervisning. 
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Sum Sum

kr 120 000 kr 100 000

kr 10 000 kr 50 000

kr 20 000

kr 150 000 kr 150 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201 35 17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Stavanger 2025 og  Den kulturelle skolesekken i Domkirken
Prosjektet formål på kort sikt er å utvikle 2 forestillinger til Den kulturelle 

skolesekken(DKS) for elever i henholdsvis barneskole og ungdomsskole i 

Stavanger og omegn. På lengre sikt er formålet at forestillingene gjennom 

å skape historier og opplevelser som berører og utfordrer barn og unge De to forestillingene for DKS skal ha et høyt kunstnerisk nivå og vil 

hovedsakelig ha et scenisk utrykk med bruk av fortelling eller teater, men 

der musikk også inngår som et integrert element i forestillingene. 

Med utgangspunkt Domkirkens og Stavanger bys historie, og ved hjelp av 

kirkerommet, kirkerommets interiør og instrumenter, skal det skapes to 

forestillinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Forestillingene skal gi et 

møte med Domkirken som religiøst bygg og kulturminne og skal gi rom for 

elevene til å identifisere, la seg utfordre og speile seg i fortellingen og 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 100 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Utviklingen av forestillingene vil skje i 2021, selve 

Forventet antall deltakere (anslag) 5-10 000 elever. 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

97604487

976 993 381

Postboks 201 

4001 StavangerPostnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

oh596@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Øivind Holtedahl

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Til 
Stavanger Bispedømmeråd 
 
       Skjold 27.10.20 
 
 
SØKNAD OM RESTMIDLAR – KYRKJELEG KULTURVERKSEMD 
 
 
Skjold kyrkje er i kommunen utpeika som den naturlege hovud-kyrkja å arrangere 
konsertar og andre kulturarrangement.  I forhold til dei øvrige tradisjonelle lang-
kyrkene har den heilt andre muligheter og fleksibilitet. 
Her har og i mange år vore drive eit G17-gudsteneste arbeid med song og musikk 
med kor og band. 
G17 har hatt eige lydanlegg som blir rigga opp til kvar gudsteneste, og til større 
konsertar har ein leigd inn større anlegg. Alle midlertidige anlegg står på søyler og 
stativ framme ved alterpartiet. 
Kyrkja har for øvrig eit anlegg for tale. 
 
Det er eit stort ønske om å få til ei meir permanent løysing som gir god lyd til uilke 
arrangement, med kvite diskrete høgtalarar  opphengt oppunder taket, og eit anlegg 
som er enklare å bruke, utan så mykje opp- og nedrigging for kvar gong. 
 
Det er henta inn pristilbud frå to aktørar, og ein satsar på å gå vidare med den 
rimelegaste av desse, Hove West, jmfr vedlagt tilbudsbrev. 
Basert på ei minimumsløysing har anlegget ein budsjettpris på ca kr 350.000.-  eks. 
mva. 
Det tas utgangspunkt i at anlegget kan kjøpast inn via Vindafjord kyrkjelege fellesråd 
som vil kunne få mva tilbakebetalt. 
 
 
Budsjettsum basert på tilbud:   kr 350.000.- (eks. mva) 
Avsette fondsmidlar (orgelfond)  kr 110.000.- 
Fond G17-arbeid    kr 105.000.- 
 
Restbeløp foreløpig utan finansiering  kr 135.000.- 
 
 
På vegner av sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats blir det med dette søkt om midlar 
til å dekke restbeløpet på kr 135.000.- 
Me er frimodige og søkjer i utgangspunktet om heile summen. 
 
 
 
Med venleg helsing 

         
Gunnar Listog       Arne Tveit 
Leiar        Medlem soknerådet og 
Skjold og Vikebygd sokneråd     med i arbeidsguppe for 
        nytt lydanlegg 
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Prosjektskisse SOMMERKLUBB i Norheim kirke sommeren 2021 
v/Inger Synnøve Stange, kateket/adm.leder Norheim kirke  27.10.20  

Sommerklubb i Norheim kirke, juli 2021 

Sommerklubbtilbud for barn i 1.-4. klasse + ungdom 3-4 uker i juli 2021 som gir: 

1. Diakonalt tilbud som gir aktiviteter for barn/familier når foreldre f.eks. må jobbe / det ikke er 

råd til feriereiser / trygg sosial møteplass for barn. 

2. Ledertrening / oppleve hvordan det vil være å jobbe i kirken med barn og unge. 

3. Samarbeid Norheim menighet og Norheim KFUK-KFUM 

Åpent 08.30- 14.30/15.00, Ha maks 20-30 barn hver dag  

Man: 1.- 2. klasse 
Tirsd: 3.-4. klasse 
Onsdag kveld: ungdommer 
Torsd: 1. – 2. klasse 
Fredag 3- 4. klasse 
 

Program: 

08.30 registrering og aktivitet for dem som kommer tidlig, rom for å komme litt etter hvert. 

09.00-11.00 Aktiviteter inne/ute 

11.00: lunsj   

11. 45: Fellesaktivitet / lek 

12.30-14.30  Aktiviteter inne/ute 

14.30: rydde / avslutning 

 

Forholdsvis like aktiviteter uke for uke for barna, evt. temadager 

Bruke kirkeparken, ungdomslokalet og kirkeparken 

Inne: playstation, lego-rom, kreativ-krok 

Bordtennisturnering, innebandy, stikkball,  

Spill, kor, karakoke, bake,  

Ute: fotball/volleyball, ulike leker/spill, stikkball,  

pinnebrød på bål, bygge speider-bord, snekkerbod,  

Ungdom: ungdomsgudstjeneste, sportsaktiviteter og lek/spill/mat  

Påmelding: 

Melde seg på de aktuelle dagene. 

Brev i posten til 1.-4.klasse + facebook/nettside 

Pris: 50,- pr dag  (betale samlet i etterkant, ha tydelig info om mulighet for redusert betaling ved behov) 

 

Ansatt/ungdomsledere: 
Vikar for Menighetspedagog administrerer og  leder sommerklubben (evt. ansette i eget engasjement) 
5-6 ungdommer som er med på LIV-kurs i Norheim får tilbud om jobb/ledertrening med honorar på inntil 

15.000,- . Arbeidstid 08.00-15.30 inkl. morgenmøte og renhold i etterkant + forberedelsesmøte i forkant/ 

evaluering i etterkant. 

  

Budsjett: 

Utgifter: 

6 unge à 15.000,- :   90.000,- 

1 ansatt leder  :   30.000,- 

Aktivitetsutstyr    :   40.000,- 

Totalt   : 160.000,- 

Inntekter: 

Karmøy kommune :   30.000,- 

Stavanger bispedømmeråd:  90.000,- 

Norheim menighet :   10.000,- 

Deltakeravgift  :   30.000,- 

Totalt   : 160.000,-  
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«Fra Telemann til tango» Kulturserie i Torvastad kirke 2021 

10. februar: Konsert: Flygel og harmonium v/ Alie Hamberg og Lars Inge Tjøstheim 

Pianist Alie Hamberg spiller på kirkens eget flygel og Lars Inge Tjøstheim har med seg sitt 

konsertharmonium – et sjeldent instrument! Harmoniet – ofte kalt trøorgel- har mye repertoar som ikke 

lenger er så vanlig å høre framført.  

14. mars: Konsert med Jo Hegle Sjøfløt: Forkynneren   

Jo Hegle Sjøflot har skrevet nye, egne melodier til tekster på hebraisk fra Kohelets bok, eller Forkynneren 

i det gamle testamentet; som han selv fremfører. Musikken er inspirert av bl.a. gregorianikk og 

voggesang. Denne konserten er en del av en felles fastetidsserie for Norheim, Avaldsnes og Torvastad 

menigheter med konserter, bibeltimer og kveldsgudstjenester.  

4. og 5. april: Kantate-prosjekt med solokantater av G. P. Telemann på gudstjenesten 1. påskedag og 

påskesangkvelden 2. påskedag.  

Medvirkende: 

Ørjan Hartveit, baryton 

Frank Roger Eikeland, trompet 

Nina Jackson, fiolin 

Florian ten Napel, bratsj 

Jarle Kristoffersen, cello 

Ingrid Berg Tobiassen, orgel 

 

På påskesangkvelden blir det også allsang med barokke påskesalmer fra vår egen salmebok! 

 

Juni: Sommerkonsert med Stavanger domkirkes pikekor og lokale utøvere 

Vi får besøk av Stavanger domkirkes pikekor som framfører et variert og sommerlig program. Lokale 

unge utøvere på fløyte, fiolin, el-gitar m.m. medvirker også. Etter konserten blir det servering av grillmat 

i og utenfor kirkestuen.  

September: Tangogudstjeneste  

Dette er en gudstjeneste hvor musikken til den argentinske tangokomponisten Astor Piazzolla flettes inn. 

Også salmene blir arrangert for, og akkompagnert av et tangoensemble med fiolin, akkordeon, piano og 

kontrabass.  

Oktober: Orgelmøte med Stein Johannes Kolnes/Ivar Mæland/Ingrid Berg Tobiassen m.fl. 

To tidigere og en nåværende organist i Torvastad kirke møtes. Vi får også høre orgelelever fra Karmøy 

kulturskole.   

6. november: «Åpen kirke» lørdag før Allehelgen  

Åpen kirke med mulighet for lystenning, bønn og ettertanke. Musikalske innslag.  

13. desember: Luciakonsert med lokale utøvere/kor 
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Spesifikasjon av utgifter 

Materiell/utstyr: Pianostemming før konsert i februar + leie av orgelpositiv til kantatekonserter 

Andre utgifter: Reise/opphold for tilreisende utøvere + gaver/blomster til frivillige krefter 

* Utgifter til annonsering må reknast med på alle arrangement  

 

* Utgifter til annonsering må reknast med på alle arrangement  
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Sum Sum

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Muliggjøre feiring av gudstjenester uavhengig av om det lar seg gjøre å 

treffes fysisk eller ikke (avgjørende for våren 2020). 

Siden mars 2020 har Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) strømmet 

gudstjenester på nett. Prosjektet ble startet da det ikke ble lov å møtes 

fysisk i mars 2020, og det ble strømmet 13 gudstjenester i løpet av våren 

2020. FOK har valgt å fortsette strømmingen denne høsten slik at flest 

mulig kan delta i gudstjenestefeiringen selv om de ikke kan være fysisk 

tilstede i kirka. Dette vil være en aktuell problemstilling også utenom 

pandemitider, men har blitt aktualisert i ei tid der ikke alle ønsker å være 

tilstede i store forsamlinger og det fortsatt er antallsbegrensning på hvor 

mange som kan samles. Det ble kjøpt inn en del utstyr våren 2020, jf. tall i 

vedlegg, og det er ønskelig å investere i noe mer utstyr denne høsten for 

å kunne levere enda bedre kvalitet på streamingen, jf. oversikt i vedlegg. 

Det søkes om midler til dette prosjektet i tråd med brev fra bispedømmet 

av 1. oktober 2020 der det fremgår at det er satt av midler til innkjøp av 

utstyr og løsninger for å være kirke på nett. 

Prosjektbudsjett

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Streaming av gudstjenester 2020 - og kommende år

Kverneland

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Vår og høst 2020, og en videreføring i årene som kommer.

Forventet antall deltakere (anslag) 

Dette tallet er vanskelig å anslå da tallet på avspillinger på 

YouTube og Facebook ikke gjenspeiler hvor mange som 

har sett gudstjenestene sammen foran samme enhet. 

Tallene på avspillinger viser imidlertid at det er flere 

hundre som har følgt hver gudstjeneste. 

2. Å legge til rette for at flest mulig kan delta i gudstjenestefeiringene i 

Frøyland og Orstad kyrkje. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Støtte fra bispedømmerådet

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 140 000

kr 140 000

-kr 140 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 140 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter streaming" for 

spesifikasjon av sum. 

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Leie av lokaler

Materiell / utstyr (spesifisér)
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Streaming i FOK

Utgifter våren 2020

PC til streamingbruk 18 355

Diverse strømmeutstyr, bla. opptaker, strømadapter, 

kabel, stream deck mini m.m. 12 077

Utstyr streaming 360

Mikrofon og ledninger til streaming 711

Utstyr til kamera 5 250

Lyskastere 2 359

Diverse strømmeutstyr, bla.  USB-control, harddisk, kabler, 

styringspanel og lyskastere 8 826

Videokamera 29 134

Kabel 398

Stream deck xl 2 071

Lisens Vmix og lydkort 10 870

Sum utgifter vår: 90 412

Planlagte investeringer høsten 2020

Headset 2 990

Dataskjerm 4 500

Videokamera 36 000

Diverse utstyr (kabler o.l) 6 098

Sum investeringer høst: 49 588

Totale investeringer vår og høst 2020 140 000
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Sum Sum

kr 1 000

kr 3 000

kr 4 980

kr 3 000

kr 10 980 kr 1 000

-kr 9 980

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 9 980

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

20 stk a 157 bønner (249 kr) - 4980 kr Bowling eller noe annet kjekt 

sosialt - 3000 kr

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 15

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Bibelgruppe for unge voksne

Vise unge voksne at det er plass til dem i kirka vår og gi dem hjelp til å 

vokser nærmere Jesus

Etter å ha jobbet målrettet med konfirmant og ungdomsarbeid i 5 år, har vi 

ENDELIG, denne høsten, klart å få til ei fast bibelgruppe for unge voksne! 

Dette er vi så glade for! Nå møtes 10 - 17 stk fast annenhver uke. Vi er 25 

på lista, men det variere hvem som kan.  De låner kirka sine bøker, men 

vi vil gi dem deres egne bønnebøker. Vi bruker boka 157 bønner, spiser 

sammen og bygger miljø for hver gang vi møtes! Vi erfarer nå at flere er 

hjemme fra sitt opprinnelige studiested og at de som går fast, tar med 

vennene sine. Utrolig glade for det!
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Besøksadresse: Kleppevarden 2, Tlf.nr 51 78 95 55 - Postadresse: Postboks 101, 4358 Kleppe
www.borekyrkje.no

Dato: 28.10.2020

Vedlegg til søknad om støtte til digitalt utstyr i Bore
kyrkje.

Bore kyrkje treng diverse utstyr for å strøyma og ta opptak av diverse aktivitetar. Me har hatt mange
utfordringar sidan koronasituasjonen inntraff 12. mars. Mykje utstyr er blitt kjøpt og mange tenester
er kjøpt for å formidla helsingar, barnesamlingar, påskesamlingar og konfirmasjonar frå kyrkja vår.

Me har ein del utstyr på plass, men har erfart at det trengs ein del i tillegg for å kunne tilby strøyming
av god kvalitet.

Det er ønskjeleg at me får kjøpt ein del utstyr som er kompatibelt med det som allereie er i
kyrkja/kyrkjestova.

Utstyr som trengs er: Nytt kamera, kablar, stativ, lydkort, mikrofonar, 6 Ipads brukt som monitorar i
kor, kyrkjeskip og kyrkjeloft og eit nytt videokamera. Jfr. slik som står oppført i Alternativ 1 i Nivå2/3
med fleire kamera. I tillegg kjem behov for ein ny pc til kyrkjestova for overføring mellom kyrkja og
kyrkjestova ved store arrangement slik som gravferder, konfirmasjonar og julaftan (særleg i år).

Bore kyrkje ønskjer å vera ein kyrkjelyd nær folk og mange har kjent på stort sakn til fellesskapet
gjennom det siste året. Ei litea trøyst har vore det me har klart å formidla noko digitaltved hjelp av
kjøpte tenester. Og slik situasjonen er, ser det ut til at me må halda fram med digitale løysingar også i
tida framover. Til dette søkjer me prosjektmidlar for å få dette gjennomførtpå eiga hand og håpar på
positivt svar.

Med helsing Elin Anita Garpestad

dagleg leiar
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Prosjektbeskrivelse 

Gjennom mange år har Varhaug kyrkje hatt prosjektorer monter til å visa sangtekster og liturgi under 

gudstenestane.  Rett før jul 2017 vart det sett opp eit lånt kamera for å kunne filme det som skjer i 

koret og visa det på storskjerm slik at alle som er i kyrkja kunne sjå godt, då ein erfarte at mange 

klaga over at dei ikkje fekk med seg det som skjedde framme i koret når kyrkja var full.  Varhaug 

kyrkje er ei langkyrkje frå 1904 med eit kyrkjeskip på 20 meter.  Då er langt frå bakerste benk og fram 

i koret – og vanskeleg å sjå det som skjer framme i koret.  Denne ordninga var så god at soknerådet 

bestemte seg våren 2020 for å investera i eige kamera og nytt teknisk utstyr.  Sjå vedlagt 

saksutgreiing og vedtak.  Vedlagt ligg og tilbodet frå Klippen Lyd Systemer (KLS). 

Dette utstyret vart innstallert medio juni 2020.  Etter installasjonen har ein sett at prosjektorane ikkje 

takla overgangen frå VGA til HDMI så godt som ein trudde.  Og for å få utnytta kvaliteten på 

kameraet og det utstyret ein no har bør ein gå til innkjøp av nye prosjektorar.  Dette er og noko som 

soknerådet har merka seg – og ein del kyrkjegjenarar har gitt tilbakemeldingar på.   

Når soknerådet gjorde innkjøp av kamera, PC og anna bildeteknisk utstyr var ein av baktankane at ein 

på sikt kunne rigga seg for å streame gudstenestar frå Varhaug.   Då restriksjonane kring Covid-19 

gjorde at me måtte begrensa antal deltakere på konfirmasjonsgudstenestane kom staben fram til at 

ein ynskja å streame gudstenestena.  Me fekk lånt ein ATM Mini Pro for enkel streaming via Youtube, 

og streama 4 helger frå Varhaug kyrkje (inkl. konfirmasjonshelga).  Dette tilbode vart godt motteke 

både av konfirmantfamiliane, men og av den vanlege kyrkjegjengar.  Då me leverte utstyret tilbake 

vart streaming av gudstenestar etterlyst, så ein ser eit behov ute blant folk for streama gudtenestar 

frå si lokale kyrkje. 

På dei gudstenestane som vart streama hadde me litt utfordringar med lyden.  Miksebord og 

mikrofonar er gammalt og det gjev utfordringar når dette skal væra kompatibelt med nyare tekninkk.  

Lyden skurra, og det var ikkje så lett å justera nivået på lyden ut.  I søknaden ligg det inne 90 000 til 

utskiftning og oppgradering av lydteknisk utstyr. 

I den situasjonen verda er i no er streaming av lokale gudstenestar noko kyrkjelyden ynskjer å tilby.  

Ein ynskjer og at alle som søkjer til kyrkja skal få ei god oppleving, og særleg no i uvisse tider rundt 

pandemien ein står midt oppe i.  Varhaug sokneråd har allereie brukt over 100 000 på teknisk utstyr i 

2020, samstundes som inntektene har gått drastisk ned.  Ut frå dette ser ein ikkje mulighet til å gjera 

fleire innvesteringar og må difor venta med å legga til rette for meir streaming frå kyrkja, sjølv om 

det er noko som er etterspurt. 

Kyrkja i Hå har og teke domenet digikyrkja for å arbeida målretta på det digitale, både med tanke på 

gudstenestar – men og etter kvart andre tilbod frå den lokale kyrkja på digitale plattformer.  Det er 

eit mål at ein skal kunne streame gudstenestar frå fleire kyrkjer i denne satsinga – men for at 

Varhaug kyrkje skal kunne delta i dette arbeidet må ein ha dei tekniske rammane på plass.   

Soknerådet søkjer difor om støtte til innkjøp av teknisk utstyr for å kunne legga til rette for gode 

gudstenesteopplevingar i Varhaug kyrkje, som og vert streama på nett. 

 

 

Forventa antal deltakere 

Når det gjeld punktet i søknaden om forventa antal deltakere er dette ikkje eit lett spørsmål å svara 

på då dette er utstyr som vil verta rigga for å brukast over fleire år.  Difor lar ein dette feltet stå ope.  
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Varhaug kyrkje har i perioden 15. juni til 25. oktober hatt 2430 gudstenestedeltakere fordelt på 28 

gudstenestar (av desse er 8 dåpsgudstenester, 4 konfirmasjonsgudstenestar og 2 

presentasjonsgudstenestar), eit snitt på 86 deltakere på kvar gudsteneste.  Det utstyret som det er 

søkt om støtte til innkjøp av vil og koma alle dei som vil fylja ei gudsteneste på ei digital platform til 

gode.  Det var om lag 50 brukarar som såg kvar konfirmasjonsgudsteneste på nett , og me veit at 

fleire stader var det fleire personar bak kvar brukar som såt samla.   
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Sum Sum

kr 1 320 000 Prestestilling og frivilligkoordinator(lønnskostnad)

kr 328 000 kr 300 000

kr 49 000 kr 1 130 000

kr 78 000 kr 135 000

kr 27 000 kr 5 000

kr 0 kr 0

kr 80 000

kr 1 882 000 kr 1 570 000

-kr 312 000 Størrelsen på underskuddet avhenger av ev gavemidler

51295100

971477415

Kongsgaten 48

4005Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

maggi.hatloy@bymisjon.net

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kirkens Bymisjon Stavanger

Maggi Hatløy

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 300 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Kr 40.000 for arrangementskostnader. Kr 14.000 i drift/vedlikehold bil. Kr 

10.000 i kompentanseutvikling. Kr 5.000 i reiseutgifter. Kr 11.000 for 

annet(tidsskrifter, kontorrekvisita, porto o.l.)

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Jan-des 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 800 deltagere og 150 frivillige

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32010743086

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Gatepresten

Representere kirken i diakonalt arbeid blant marginaliserte grupper i 

Stavanger. Være et åpent måltids- og trosfellesskap for mennesker som 

lever på utsiden av fellesskapet.  

 Gatepresten skal legge til rette for fellesskap for mennesker som av ulike 

årsaker ikke finner seg til rette i samfunnet og strever med å finne 

tilhørighet. Gatepresten skal også gjennom sitt arbeid ta på alvor 

menneskers åndelige behov og legge til rette for fellesskap gjennom 

messe og nattverd. Gateprestens arbeid skjer i stor grad i sammarbeid 

med Domkirken og st.Petri. Se utdypende beskrivelse i vedlagt 

tiltaksbeskrivelse.
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Å ELSKE OG BLI ELSKETÅ ELSKE OG BLI ELSKET

14. FEBRUAR KL 18.00 I 14. FEBRUAR KL 18.00 I ST. PETRI KIRKEST. PETRI KIRKE

Forfatter Bjørk Matheasdatter holder foredrag til inspirasjon, glede 
og ettertanke om  hverdagskjærligheten og hva vi kan gjøre for å  

ha det bra i våre nære relasjoner.

Arrangører: Domkirken og St. Petri menighet, Kirkelig Dialogsenter og Areopagos.

Billetter kr 100, selges i døra, kontant eller Vipps 113 280.
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Sum Sum

kr 27 000

kr 27 000

kr 27 000 kr 27 000

kr 0

 51 84 08 80

976993381

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

st876@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Sølve Tafjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 27 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) - 
*kamerastativ kr 3000*Camlink bluetooth 

overføring fra kamera kr 2000

*Data til videoredigering og med 

(WYSIWYG)skjerm. Skal og kunne håndtere 

interne produksjoner  kr 17 000

*lydmann til julegudstjenester kr 5000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.35.17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digitalisering og kommunikasjon

1.Gjøre det lettere og bedre å digitalisere gudstjenester.

2.Bedre kvalitet på egne produksjoner av video og annet materiell.

3.Bedre lydkvaliteten i kirkerommet for besøkende og streamere.

se vedlegg
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Tilbud 14 636

Produktnr. Produktbeskrivelse Antall Antall Rabatt SumEnhetspris

SØRNES SOKN

Confession

Confession

c/o Sørnes Sokn

Mortensarmen 1

4052 RØYNEBERG

Referanse Tilbud / PointeDeres ref. Elias Sundvoll Vår ref. Lars Kristian Bakke

Produktnr. Produktbeskrivelse Antall Antall

Prosjekt

Avdeling

Leveringsform Schenker

Bet. betingelser Netto 10 dager

Lev.betingelser Exw salgslager, Spydeberg

Kundenr. 43 936

Side 1

Tilbudsdato 27.10.2020

Valuta NOK

Enhetspris Rabatt Sum

NB! Alle priser er oppgitt netto etter rabatt.

.

ROB-C0030 Moving head, Robe ROBIN® Pointe Beam/Spot HRI 280w in DTC 4,00 4,00 143 200,0035 800,00

DOG-T58301 Clamp, Trigger Slimline (swl 100 kg), Doughty T58301, svart 8,00 8,00 2 560,00

(Inkl. bolt 10x30, nylonskive og låsemutter)

320,00

VIS-C0130 Sikkerhetslenke wire swl 15 kg, Vision L=45 cm - svart 4,00 4,00 240,0060,00

.

04LINJE Fraktkostnad Schenker (Tilkommer) 1,00 1,00 0,000,00

25,00 % 146 000,00

Mva-grunnlag

Vi håper du finner vårt tilbud interessant, 

og tar ny kontakt med oss i tilfelle spørsmål.

Med vennlig hilsen

Lars Kristian Bakke

-------------------------------------------------

NORSK SCENETEKNIKK a.s

www.sceneteknikk.no

Netto Rabatt Mva. Sum inkl. mva.
        146 000,00               0,00          36 500,00         182 500,00
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Sum Sum

kr 116 500

kr 116 500 kr 0

-kr 116 500

Beskrivelse: Antall: Pris:

ASCASO BARISTA 2GR INOX 1 40000

ASCASO iBar kaffekvern 1 7000

Dunkeskuff 1 1400

Steamtermometer 1 300

Steammugge 3 450

Tamper 58mm 2 1200

Baristakurs 1 5000

Kopper med bibelvers/tekst 30 5500

Vaskekum 1 2000

Blandebatteri 1 2000

Rørlegger 3x arbeidstimer a 800kr 2400

Barkrakk 8x 2000,- pr.stk 16000

Materiell til å lage bardisk/barbord 15000

40245282

897081032

Kyrkjegardsvegen 10

4276Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

anita.didriksen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Veavågen kirke

Barne/ungdomsarbeider Anita Didriksen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Veavågen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 116 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Realisering i løpet av 2021.

Forventet antall deltakere (anslag) 100-200 ukentlige besøkende.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.14.81344

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kaffebar for alle generasjoner - Veavågen kirke

Se vedlegg.

Se vedlegg.
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Håndtverker 15x arbeidstimer a 550kr 8250

Maling/sparkling 2000

Belysning m/montering 5000

Minikjøleskap til melk 1 3000
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Sum Sum

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 9 035 kr 0

kr 0 kr 0

kr 9 035 kr 0

-kr 9 035

Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Planlagt tidspunkt for gjennomføring i løpet av 2020

Forventet antall deltakere (anslag) Podcaster tilgjengeliggjort på Internett

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 7 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se vedlegg 1

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kirke på nett: Podcaststudio i Bogafjell kirke

Målet for prosjektet er å lage podcaster og videopodcaster. 

Se arket "vedlegg"

Prosjektbudsjett

Bogafjell menighet

Arvid Netland

SANDNES

9688.10.27884

41691891

992 573 597 (Bogafjell sokn)

Postboks 29

4397

an743@kirken.no
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Podcast studio etablert i august 2020

2 stk mikrofoner 1 398,00kr   

2 stk hodetelefoner 1 044,00kr   

1 stk berhinger hodetelefonforsterker 195,00kr       

2 stk mikrofonstativ 696,00kr       

1 stk berhinger miksepult 611,00kr       

diverse kabler 291,00kr       

Totalt 4 235,00kr   

Utvidelse til videopodcast studio ønsket ila 2020

Ny lydopptaker til søndagsprekenene (balansert stereo input) 1 800,00kr   

stativ 500,00kr       

webstream kamera 2 000,00kr   

USB kabel 10 meter (m forsterker) 500,00kr       

Totalt 4 800,00kr   

Beskrivelse av prosjektet

Bogafjell kirke har i lengre tid gjort søndagsprekenen tilgjengelig på egen podcast.

Nå har vi gått til innkjøp og montering av utstyr som gjør det mulig å spille inn samtaler og intervjuer.

Sokneprest, ungdomsprest og trosopplæringslederen har foreløpig kommet fram til tre programkonsepter:

Torsdagsteksten: Hver torsdag vil det slippes episoder der søndagens tekst leses av en gjest som bor i bydelen (profilert eller ikke).

Etterpå samtaler sokneprest og gjesten om teksten; hva kan denne teksten si oss i dag?

Livslang trosopplæring: Sokneprest og trosopplærer samtale om hvordan foreldre på en god måte kan møte barna i deres trosutvikling.

Tanken er foreløpig å lansere en pilotepisode der konseptet presenteres og foreldre inviteres til å sende inn spørsmål via egen Facebook-side.

Deretter vil vi launche episoder fortløpende

A. 0-1 år            E. 8.-9                   I. 16-17

B. 2-3 år            F. 10-12                J. 18-19

C. 4-5 år            G. 13

D. 6-7 år            H. 14-15

Bærekraftig liv: Sokneprest og ungdomsprest vil i avslutningen av hver måned komme med sine refleksjoner om tro og liv i lys av den 

måneden som har gått.

Aktuelle tema, nyhetsbilde, gudstjenestedeltakelse eller andre ting prestene anser som viktig og relevant vil bli tatt opp her.

 

Det er vår visjon Jesus sett trodd og etterfulgt som ligger til grunn for denne investeringen.

Samtidig spør vi ikke etter behovene, vi ser etter ressursene. Vi har menneskelige ressurser til å fylle en podcast med oppbyggelig innhold. 

Erfaringsmessig er det ikke stor pågang på konserter, kurs eller seminar vi arrangerer i kirken utenom søndagene.

Vår kirke er i en bydel med flere unge voksne, mange av dem i etablerte småbarnsfamilier. Samtidig er mange pendlere, hytteiere, 

mosjonister: folk som har noe på øret.

Ved å produsere episoder til podcast bryter vi nytt beite i folkekirken, og gjør kirken tilgjengelig for den selektive der de lytter til podcast.
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Frivillighet i Madlamark
Mål for prosjektet Å fornye fokuset (løfte det fram i menigheten),

organiseringen (ledelse av tjenestegrupper), og
prinsipptenkningen (teologisk og metodisk) rundt
frivillighet som en sentral del av menighetens liv.

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har mange frivillige –men tendensen er
nedadgående og staben havner i flere og flere sentrale
funksjoner pga.mangel på frivillige. Dette må snus.
Vi ser for oss et prosjekt gjennom 2021 hvor stab og MR setter
fokus på dette gjennom:

1. Studietur til Vågsbygd menighet, som lykkes med en
tenkning og organisering av frivillighet. To arbeidsdager
hvor prinsipper og metodikk jobbes fram i fellesskap.

2. En stor menighetsfest høst 2021 som Kickoff og
inspirasjon for ny satsing på deltagelse, tilhørighet og
dugnad. God mat, inspirerende
gjest/humor/forkynnelse.

3. «Relasjonsmiddager» i små grupper av
frivillige/menighet sammen med en ansatt: Et uformelt
møtested hvor en kan «snakke» menighet uten å ha en
klar møte-agenda (Hypotese: mange er møte-trette
men ønsker uformelle fellesskap). Stabsansatthar
likevel en klar plan / metodikk for hvordan snakke
sammen om å være menighet. Målsetting: å skape
relasjoner på tvers og med stab, å få en samtale-
setting hvor en kan lytte til hverandre omkring
«menighet», og å få dialog med den enkelte (i
fellesskapet) om tjeneste-muligheter og begrensninger.
Alle pleier å spise middag –hvorfor ikke spise
sammen? Stab har ikke kapasitet til middagslaging, så
i en utprøvingsperiode må det bestilles enkel catering-
mat. Utvelgelse av «relasjoner» kan skje på mange
måter: grupper av frivillige innenfor samme tjeneste, på
tvers av tjenester, barnefamilier fra TOL-tiltak som ikke
har frivillige oppgaver, osv. Hver involverte stabsansatt
(3-4 stk) kan ha 2-3 slike middager ila.et semester.

Forventet antall deltakere (anslag) Umulig å angi
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
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Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 10000,-

Honorarer: 5000,-studietur,
15000,-gjest på fest

20000,- Støtte fra bispedømmerådet 46000,-

Mat / bevertning: fest 80
personer à kr.250,-(catering);
relasjonsmiddager 4 ansatte x
3 middager x 8 personer x
150,- = 15000,-

20000,-
15000,-

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

10000,-

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg 8000,-
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér):
hotell studietur 7 pers
kr.14000,-, reiseutgifter 7 pers
Kristiansand kr.5000,-

19000,- Andre inntekter

TOTALSUM 74000,- TOTALSUM 74000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
46000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

264



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : 2020 Søknadsskjema prosjektmidler-Kirkens SOS.pdf

|  

Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon Kirkens SOS Rogaland 

Kontaktperson Eivind Hauglid 

E-post eivind.hauglid@kirkens-sos.no 

Telefon 944 33 177 

Organisasjonsnummer 971 275 596 

Gate/vei/postboksadresse Hillevågsveien 99B 

Postnummer 4016 

Sted Stavanger, Rogaland 

Bankkontonr. 7011 05 20067  

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt Døgnåpen krisetjeneste på telefon & chat 

Mål for prosjektet Være tilgjengelig for folk i følelsesmessig og eksistensiell krise - 
med særlig vekt på selvmordsforebygging. 

Beskrivelse av prosjektet I 40 år har Kirkens SOS Rogaland rekruttert, lært opp og 
veiledet frivillige til å lytte og samtale med innringere (og de 
siste 10 år også innskrivere på chattetjenesten). Vi er 
menighetenes forlengede diakonale arm. Dette året har på en 
spesiell måte vist hvor viktig denne tjenesten er. Vi har 
heldigvis også hatt større tilgang på frivillige som vil bety noe 
for andre. Dette krever større innsats i opplæring og oppfølging, 
men samtidig kan vi dermed bety mer for flere.  

Forventet antall deltakere (anslag)  75 frivillige 

Planlagt tidsp. for gjennomføring Kontinuerlig 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

  Egne midler   

Honorarer   Støtte fra bispedømmerådet   

Mat / bevertning   Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 

  

Leie av lokaler   Inngangspenger / billettsalg   

Markedsføring og 
kommunikasjon 

  Salg av mat   

Materiell / utstyr (spesifisér)   Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)   Andre inntekter   

TOTALSUM kr 0 TOTALSUM kr 0 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

  

Søknadsbeløp: 150 000 kroner  

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Sum Sum

kr 0

kr 127 000

kr 127 000

kr 127 000 kr 127 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Video- og streamingutstyr Lye forsamlingshus

Videoutstyr både til bruk ved streaming av gudstjenester

Lye forsamlingshus ønsker å nå lenger ut til de som ikke våger å komme på 

gudstjenester. Vi ser at vi ikke har strukket til i ønsket grad nå i Korona-tiden, 

og ser også at vi kan nå mye lenger ut dersom vi satser på utstyr som gjør at vi 

kan streame gudstjenester og andre arrangement.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 127 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver søndag

Forventet antall deltakere (anslag) Noen tusen

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Vindafjord Kyrkjelige Fellesråd Vår dato: torsdag 30. januar 2020 
Postboks 6 Vår ref: Petter Frøyland 
 Deres dato:  
5574 SKJOLD Deres ref: Inghart Lasse Tveit 

Tilbud merket: 13182 
Anbud nr: 13182 

Tilbudets gyldighet fra d.d.: 30 dager 

   
 
   

 
Prosjektor og lerret 

 

 
Takker for forespørsel for ovennevnte og kommer her med pris for forespurt. 

 

 

 

Det forutsettes at det er jordfeilbryter på el. installasjonen.  

Det er ikke medtatt forsterking av el. anlegget. 

 

På oppdrag der nett eier må utføre arbeid som måler bytte, utkobling eller forsterking vil kunden få egen faktura på det 

arbeidet direkte fra nett eier, som må betales før arbeidet kan starte.  

 

Forbeholdet her, er at kirka kan godta montering av lerret som er 221 bredt, da tidligere lerret 

ikke er mulig å få tak i. 

Evt må man ned i størrelse. (ca samme pris) 
 

  

Pos. Art. tekst Antall Stk. pris Total

1 Prosjektor, Maxvell 1 -kr                   

2 Lerret, 90" 194x121 94" bredde 2 meter 1 -kr                   

3 Takfester og intern kabler 1 46 763,00kr   46 763,00kr       

Sum post 1-3, Revidert 24.06.2020 46 763,00kr   

4 Strøm til prosjektor og lerret 2 5 250,00kr      10 500,00kr       

5 Kabel mellom kanon og lerret 1 2 370,00kr      2 370,00kr         

6 Data kabel til styreplass 2 3 160,00kr      6 320,00kr         

7 Lift og fallsikringsutstyr til montering av utstyr 1 3 750,00kr      3 750,00kr         

8 Utarbeiding av faspris tilbud 1 5 600,00kr      5 600,00kr         

9 Kjøring, sluttkontroll og dokumentasjon 1 3 500,00kr      3 500,00kr         

Sum post 4-9, Revidert 24.06.2020 32 040,00kr   

Totalsum eks. mva kr 78 803,00

25% mva kr 19 700,75

Totalsum inkl. mva kr 98 503,75
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FORUTSETNINGER: 

Priser gitt er med materiell og arbeid, forutsetter rasjonell framdrift. 

Installasjonen blir utført som skjult dersom vegger/ tak er åpne. 

Forutsetter at installasjon som skal tilknyttes, er i tråd med dagens forskrift og at det er kapasitet for utvidelse priset i dette 

tilbudet. 

 

Håper tilbudet er i tråd med Deres ønsker, har du spørsmål ta kontakt med undertegnede.  

 

 

Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt i.h.t lov om salgspant. 
Priser og 

leveringsvilkår: 

Alle priser er oppgitt eksklusive mva. om ikke annet er opplyst og i Norske 

kroner (NOK). Utgifter, tilknytningsavgifter til offentlige etater og kostnader fra 

energiverk/ nettleverandører etc. er ikke inkludert i vårt tilbud. 

 

Leveringstid:  Etter avtale 

Installasjon:  Etter avtale 

Dokumentasjon:  

Tilbudets gyldighet: 30 dager 

Endringer: Vi tar forbehold om pris og spesifikasjonsendringer inntil avtale / 

Ordrebekreftelse foreligger. Ved endringer vil Helgevold Gruppen sette opp 

oversikt over priskonsekvens.  

Fakturering Fakturering sendes fortløpende etter ferdigstillelse av prosjekt/delprosjekt. 

Dersom et prosjekt går over én måned vil Helgevold Gruppen fakturere a konto 

beløp ihht utførte arbeider, eller etter forhåndsavtalt faktureringsplan. 

 

Vi opplyser om at det kan forekomme kredittvurdering av kunden. 

  

 

 

 

Med vennlig hilsen                  Kunde aksept: 
HELGEVOLD ELEKTRO AS         

  

 

 

_________________________          _____________________ 

Petter Frøyland       Blokkbokstaver     

    

Avdelingsleder og installatør  
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1 Hove West AS       Tilbudsbrev, KF skolen Stavanger 

     
 
 

 
 

Skjold kyrkje 
Jens Magnar Tveit  
jens.magnar.tveit@outlook.com 
 
 
 
 
Deres ref: Tveit  Vår ref: Leirvik      Stavanger, 8.06.20 

 
 
Tilbud på Høyttalersystem Skjold kirke 

 
 
Introduksjon 
Vi viser til forespørsel om tilbud på nytt høyttaler anlegg, og har med dette gleden av å presentere forslag 
til løsning.   
 
 
Hovedhøyttalere 
 
Foreslått løsning er med L-acoustics A series høyttalersystem.  L-acoustics leverer produkter med svært 
høy kvalitet og er ledende innen live lyd i verden. L-acoustics «fant opp» linearrays og sitter med patentet 
på den beste løsningen for dette. A serien er den siste serien L-acoustics har utviklet. 
Anlegget består av 2 toppkasser og 1 sub bass pr side.  Toppkassene er bestykket med en 10" LF og en  
2,5" HF, hornet har «fins» for å kunne bestemme horisontal spredning. Subbene er bestykket med en 21" 
bass element. 
 
Høyttalerne med braketter leveres i hvit utførelse og med hvitt trekk i fronten. 
 
Delsum Hovedhøyttalere                                   kr 323.000 
 
 
Delay-høyttalere og menighetssal 
 
Foreslått systemløsning løsning er med delay-høyttalere for galleri. Dette fordi galleriet er lenger borte 
enn hovedområdet for publikum, og om dette skulle vært dekket fra samme posisjon som hoved-
høyttalerne, ville man truffet uforholdsmessig mye i på både bak- og sidevegger. 
Foreslått løsning er med L-acoustics X8 høyttalere. Hvite 8 tommers coax høyttalere med LA4-X 
forsterker. 
 
Delsum Delay- og menigetssal                                    kr 127.000 
 
 
Totalpris for tilbudet spesifisert ovenfor       kr 450.000  
 

Hove West AS 
Auglendsdalen 79   
N-4017 STAVANGER     
Tel: +47 51 95 19 90     
post@hovewest.no      
www.hovewest.no  
Reg: NO 977 461 553 mva  
 

270



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Skjold kirke Tilbudsbrev 2020.06.09.pdf

 

2 Hove West AS       Tilbudsbrev, KF skolen Stavanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Mapping Full range 

Figur 2  Makaniske data 
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3 Hove West AS       Tilbudsbrev, KF skolen Stavanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ løsning  
Delayhøytalere og menighetssal 
 
Bose DM 8 høyttalere, Yamaha PX 10 forsterker. Med denne løsningen kan man spare 100.000 + mva  
Høyttalerne er også i dette alternativet 8 tommer coax i hvit utførelse. 
 
Delsum Alternativ løsning Delay- og menigetssal                                 kr 26.800 
 
 
 
 
 
Prisene inkluderer: 
 
  Prosjektering 
  Montering 
  Programmering/konfigurering 
  Idriftsettelse 
  Opplæring 
  Dokumentasjon 
 
  
Dette må utføres av andre entrepriser, og er dermed ikke tatt med: 
 

- Føringsveier, trekking av kabler, strømuttak, strømtilførsler. 
- Lift / Stillas 
- Bygningsmessige tilpasninger/forsterkninger, ifm oppheng av rigg/utstyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3  Frekvensrespons 

272



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Skjold kirke Tilbudsbrev 2020.06.09.pdf

 

4 Hove West AS       Tilbudsbrev, KF skolen Stavanger 

 
Litt om Hove West: 
 
Hove West holder til på Åsen i Stavanger i våre egne, romslige kontor- og lagerlokaler, 5 minutters 
kjøretur fra Tjensvoll. Vi er nå 34 fast ansatte og har fått et stort fagmiljø innen lys, lyd, AV og 
sceneteknikk. 
 
Vi har som målsetning å være markedsledende innenfor vår region, med de dyktigste medarbeidere og 
den største og beste utstyrsparken. Vi har også en stor kundebase, som er opparbeidet gjennom uavbrutt 
drift i alle årene firmaene har eksistert. Vi har også en solid økonomi. 
 
De ansatte sendes på kurs hos produsenter/leverandører ved behov. Vi har også intern kursing, og følger 
ellers med på utviklingen innen bransjen dels med direkte kontakt med produsenter, men også ved å 
reise på messer og lignende. 
 
Supplering av utleieutstyr: 
Vi har også store utleieavdelinger. Vi disponerer mye av tilsvarende utstyr som er tilbudt i vår egen 
utleiepark. Dermed er vi i stand til rask supplering ved akutte behov. Vi er den største totalleverandøren 
innen våre fag i regionen, og har nødvendig kapasitet til å yte den aller beste 1.linjeservice.  
Vi utfører service og oppfølging på alle installasjonene vi har vært involvert i. 
 
Service: 
Vi utfører også service og reparasjoner på alle typer lys- og lydutstyr på vårt eget serviceverksted, der vi 
har kompetent personale, godt utstyr, samt reservedelslager. 
 
 
 
 
Alle priser er i NOK og eks mva, basert på 1 EUR=11,4NOK, ved bevegelser på mer enn +/- 3%, må det re 
kalkuleres priser. 
 
Gyldighet:  30 dager fra tilbudsdato. 
 
 
Vedleggsliste: 

Komponentliste 
Produkark 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Helge Leirvik 
Prosjektleder Lyd 
Mob/cell : +47 913 18 798 
Epost: helge@hovewest.no 
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Sum Sum

kr 140 000

kr 140 000

-kr 140 000

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler

Søknad om støtte til tiltak

Materiell / utstyr (spesifisér)

Kverneland

Planlagt tidspunkt for gjennomføring
Vår og høst 2020, og en videreføring i årene som 

kommer.

Forventet antall deltakere (anslag) 

Dette tallet er vanskelig å anslå da tallet på avspillinger på 

YouTube og Facebook ikke gjenspeiler hvor mange som 

har sett gudstjenestene sammen foran samme enhet. 

Tallene på avspillinger viser imidlertid at det er flere 

hundre som har følgt hver gudstjeneste. 

Grunnleggende informasjon

2. Å legge til rette for at flest mulig kan delta i gudstjenestefeiringene i 

Frøyland og Orstad kyrkje. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Streaming av gudstjenester 2020 - og kommende år

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Muliggjøre feiring av gudstjenester uavhengig av om det lar seg gjøre å 

treffes fysisk eller ikke (avgjørende for våren 2020). 

Siden mars 2020 har Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) strømmet 

gudstjenester på nett. Prosjektet ble startet da det ikke ble lov å møtes 

fysisk i mars 2020, og det ble strømmet 13 gudstjenester i løpet av våren 

2020. FOK har valgt å fortsette strømmingen denne høsten slik at flest 

mulig kan delta i gudstjenestefeiringen selv om de ikke kan være fysisk 

tilstede i kirka. Dette vil være en aktuell problemstilling også utenom 

pandemitider, men har blitt aktualisert i ei tid der ikke alle ønsker å være 

tilstede i store forsamlinger og det fortsatt er antallsbegrensning på hvor 

mange som kan samles. Det ble kjøpt inn en del utstyr våren 2020, jf. tall i 

vedlegg, og det er ønskelig å investere i noe mer utstyr denne høsten for 

å kunne levere enda bedre kvalitet på streamingen, jf. oversikt i vedlegg. 

Det søkes om midler til dette prosjektet i tråd med brev fra bispedømmet 

av 1. oktober 2020 der det fremgår at det er satt av midler til innkjøp av 

utstyr og løsninger for å være kirke på nett. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon
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kr 140 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter streaming" for 

spesifikasjon av sum. 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 3 000

kr 18 000

kr 18 000 kr 3 000

-kr 15 000

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 15 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materialler - 5000 Maling - 2000 Puter/madrasser - 3000 Teppe - 

3000 Lys - 2000 To stoler - 3000

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Vi bygger unikt bønnerom

I Basic, ungdomsarbeidet vårt, har vi tre verdiord: SE, LE, BE. Vi vil bygge 

et helt unikt bønnerom der ungdom kan trekke seg tilbake og bruke tid 

med Jesus.
I Riska kirke har vi et stort og omfattende barne og ungdomsarbeid. I 

løpet av to uker er det ca 150 mennesker mellom 0 - 25 år som er aktive i 

smågruppe/klubb i kirka. Dette er utenom barnehagen, søndagsskolen og 

konfirmantarbeid!   Nå ønsker vi å bygge et bønnerom, oppe på 

Ladeloftet! Inspirert av Deichman bibliotek i Oslo har vi designet et 

bønnerom med flere smårom, på et lite areal. Vi drømmer om, på 12 kvm, 

å lage 4 små rom. De skal ha hvert sitt navn (f.eks. Fred, Takk…) og 

fargen i rommet skal gjenspeile navnet. Vi vil at ungdommene skal finne 
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Budsjett/regnskap
pr 22.10.2020

Orgelkurs for ungdom
Norsk orgelfestival 2020
Kostnader
Arrangementskostnader
Honorar lærere og voksenkontakt 23000
Reise, diett, opphold (deltakere og lærere) 72000
Leie av kirkens lokaler, personell og tekniske utgifter (kalkulativ 
kostnad)* 35625
Leie instrument (Claviorganum) 2000
Annonsering, markedsføring og trykk (annonsering, plakat, program) 10000
T-skjorter 2000
Øvrige festivalutgifter
Medlemskap Ung Kirkesang 1500
Administrasjonskostnader
Lønnskostnader adm (daglig leder) 26000
Lønnskostnader COVID-19 smittevern (daglig leder) 7020
Øvrige adm. utgifter (serviceavtaler nettside, vederlag/TONO, 
gebyrer/avgifter)

1000

SUM KOSTNADER 180145

Inntekter
Egenandel 4920

Offentlige tilskudd
Tilskudd Stavanger kommune 10000
Tilskudd fylkeskommunen 5000
Tilskudd staten / kulturråd 20000
Andre offentlige tilskudd
Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning 5000
Frifond/Ung kirkesang 10000
Opplysningsvesenets fond OVF/Stavanger Bispedømme 50000

Stavanger kirkelige fellesråd 2500
Spons og gaver
Bergesenstiftelsen 5000
Instrumenter i fokus/Sparebankstiftelsen Dextra 30000
Andre inntekter (kalkulativ inntekt)* 35625
Øvrig admin inntekter (deltakeravgift) 2100
SUM INNTEKTER 180145

BRUTTORESULTAT 0

*Kalkulative kostnader og inntekter for bruk av Stavanger kirkelige fellesråds lokaler og kirkerom.
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Arkiv: KF-KF, SOKN-
Varhaug sokn,
BYGN-Varhaug
kyrkje

JournalpostID: 20/121
Saksbehandlar: Turid Boganes
Dato: 26.03.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
18/2020 Varhaug sokneråd 01.04.2020

Investering i videokamera og teknisk anlegg til Varhaug kyrkje

Forslag til vedtak:
Soknerådet er postive til å gjera desse investeringane no, og ber dagleg leiar om å inngå
avtale med Klippen Lydsystemer om kjøp og montering av utstyr.

Soknerådet ser det naudsynt å bytta ut den PC’en som er i dag med ein nyere, og ber dagleg
leiar gjera dei nødvendige innkjøp.

Dersom valuttasvningninger fører til at toal omkostning kjem på over 110.000 kr skal saka
behandlast i soknerådet på ny.

Soknerådet ber dagleg leiar søka om tilskot til dette prosjeketet frå sparbankstiftelser og
liknande.

Saksframstilling:
Før jul 2017 vart det montert opp eit lånt kamera på prøve i Varhaug kyrkje slik at ein kan
visa det som skjer i kyrkja på storskjerm i kyrkja. Det er dette kamera som fortsatt er i bruk.

Når me no er i gang med restaurering av orgelet såg ein det naudsynt å gjera noko med
gulvet på galleriet. I veke 14 vert det gamle tregulvet, som var under gulvbelegget, slipt og
lakka. For å få gjera dette måtte det tekniske utstyret demonterast. Når ein no måtte ta ned
alt teknisk utsyr får ein anledning til å sjå på nye tekniske løysingar, oppgraderingar med
meir.

Det har vore ein del utfordringar med prosjektorane og bildeoverføring (både stillbilder og
video). Den eine prosjektoren ser blant anna ut til henga seg opp og visa bare nokre farger.
Når ein prøver å visa video klarer ikkje denne prosjektoren å visa biletet.

Kvaliteten ein får på det kameraet ein har i dag er kornete. Det er vanskeleg for den som
opererer kameraet å zoome og panorere, og det er lite brukervenneleg slik det er sett opp i
dag. Soknerådet har tidlegare uttalt at dei ynskjer at alle dåpshandlingar vert filma og
overført til storskjerm slik at alle i kyrkja ser handlinga. Dette fungerer ikkje slik ein ynskjer
og kyrkjetenarane har uttrykt frustrasjon over situasjonen. Dei opplever at dei tekniske
løysingane er ustabile –og der fører til frustrasjon sjå enkelte. Kyrkjelyden har og klaga på
dette.
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Med det utstyret som er der i dag kan ein heller ikkje overføra biletet til prosjektoren i 
kyrkjestova.  I desse dager vert det lagt inn fiber til kyrkja, og ein arbeider med å få ei meir 
stabil tilkopling til internett.  Det skal setjast opp trådlaust nett i kyrkja og driftsbygningen, og 
ein vil leggja ethernettkabel frå kyrkja til kyrkjestova.  Ved store gravferder, og i enkelte andre 
samanhenger, kan det væra fint å kunne overføra live-bilde til kyrkjestova. 
 
Dagleg leiar har vore i kontakt med to ulike bedrifter i området som leverer utstyr til lyd og 
bilde.  Eit firma, Klippen Lydsystemer (KLS), har vore på befaring og levert skriftleg tilbod. 
 
Tilbodet frå KLS er lagt opp til eit system som har eit motorisert kamera.  Dette vert styrt med 
ein kontroller kor ein har forhåndsprogramert innstillinger, til dømes på døypefont, talerstol, 
alter osv.  Dette skal gjera det enklere for kyrkjetenar å operera kamera, og gjera at ein får 
same «utsnitt» same kven som styrer. 
 
Det er lagt inn ein swither som skal spille signalet slik at me kan visa det på fleire skjermer 
samstundes.  I tilbodet ligg det og inne å skrifte kabling frå prosjektorane til kontroller frå 
ethernett/VGA til HDMI.  Dette for å forbedra signalet slik at ein kan unngå at den eine 
skjermen heng seg opp og har dårlegare signal enn den andre. 
 
I tilbodet frå KLS ligg det inne ei løysing kor ein kan få EasyWorship til å legga tekst på det 
ein filmer undervegs.  Dette vil kreva ei oppdatering av PC’en som er i dag.  Kosten i tilbodet 
på dette er 3950 kr, eks.moms.  Ein ny PC med dei spesifikkasjoner som ein treng, samt nye 
skjermer, vil kosta 17380 kr eks.moms.  Dette utstyret kan ettermonterast, og ein treng ikkje 
ta desse kostnadane no.   
 
 
Varhaug sokneråd 01.04.2020: 
 
 
 
VSR- 18/2020 Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Soknerådet er postive til å gjera desse investeringane no, og ber dagleg leiar om å inngå 
avtale med Klippen Lydsystemer om kjøp og montering av utstyr. 
Soknerådet ser det naudsynt å bytta ut den PC’en som er i dag med ein nyere, og ber dagleg 
leiar gjera dei nødvendige innkjøp. 
Dersom valuttasvningninger fører til at toal omkostning kjem på over 110.000 kr skal saka 
behandlast i soknerådet på ny. 
Soknerådet ber dagleg leiar søka om tilskot til dette prosjeketet frå sparbankstiftelser og 
liknande. 
 
 
Vedlegg: 
Pristilbud fjernstyrt kamera fra KLS 
PC forslag Varhaug 
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Tiltaksbeskrivelse Gatepresten i Stavanger 

 

Gatepresten er et tiltak under Kirkens Bymisjon Stavanger. Kirkens Bymisjon har drevet 

diakonalt arbeid i Stavanger siden 1991, og vi fikk ansatt vår første gateprest ti år etter, i 

2001. Gatepresttjenesten er per dags dato bemannet med to ansatte, en prest og en 

frivilligkoordinator. Arbeidet som utføres er i stor grad gatenært, og skjer i tett kontakt med 

det miljøet som målgruppene for tiltaket befinner seg i. Mye av arbeidet til Gatepresten 

skjer i samarbeid med sentrumsmenighetene i Stavanger, og vi identifiserer oss som en viktig 

del av Kirkens diakonale arbeid blant de vanskeligstilte og marginaliserte mennesker i 

Stavanger. 

Våre verdier: 

Respekt: 

Alle mennesker har behov for å oppleve respekt, uansett hvilken livssituasjon en befinner 

seg i. Mennesket er, som Guds skapning, verdifullt som enestående individ og som en del av 

fellesskapet. Kirkens Bymisjon og Gatepresten ønsker å sikre mennesker i sårbare og 

vanskelige livssituasjoner tilgang på gode fellesskap og opplevelsen av å leve liv med mening. 

I dagens samfunn henger respekt ofte sammen med handlinger, og et menneske vil ofte 

motta sin anerkjennelse fra fellesskapet ut fra posisjon, økonomi og evnen til å forholde seg 

til normer og regler innenfor det gitte samfunn. For mennesker som lever i utenforskap og 

sosial eksklusjon og gjerne med større eller mindre normbrudd, vil samfunnets aktelse og 

respekt være fraværende. Kirkens Bymisjon og Gatepresten vil jobbe for at alle mennesker 

blir sett som likeverdige i samfunnet uavhengig av sosial posisjon og status, og at alle skal 

oppleve tilhørighet og respekt i fellesskapet. 

Ordet respekt kommer av det latinske ordet respectare, som betyr å se om igjen. Vi skal 

alltid ha et åpent blikk for menneskene bak fasadene og fordommene og gi dem 

anerkjennelse og en plass i fellesskapet som likeverdige mennesker. 

 

Rettferdighet: 

Kirkens Bymisjon er opptatt av at mennesker blir behandlet rett. Vi vil legge til rette for at 
mennesker får tilgang på de rettigheter og tjenester som de har krav på i fellesskapet, 
nettopp for å kunne leve mer bærekraftige liv med muligheter for sosial bevegelse og 
deltagelse. Vi skal påvirke og endre årsakene til nød, urett og krenkelse og arbeide for en 
rettferdig fordeling. I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og 
grupper gis mot, myndighet og muligheter. Dette er en vesentlig del av Gateprestens arbeid, 
der vi fanger opp behov hos den enkelte og bistår med kontaktformidling og oppfølging 
videre i systemet.  

Vi skal hele tiden se etter, og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som 
har makt og ansvar i samfunnet, og den holdes ofte skjult av dem som opplever den. Det er 
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nødvendig å snakke sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv 
og verdighet.  

Som prest for mennesker som lever store deler av livene sine på utsiden av fellesskapet har 
Gatepresten et særskilt fokus på menneskets åndelige behov, og deres behov for å tilhøre et 
åndelig fellesskap- et trossamfunn. En viktig del av Gateprestens arbeid er derfor å bidra til 
at Guds nåde og fellesskapet med Ham skal være tilgjengelig for alle. 

Gatepresten inviterer til nattverdsfellesskap for gjestene på mandagsfrokosten og 

torsdagsmiddagen hver uke, et måltid som bekrefter den enkeltes tilhørighet i kirkens 

fellesskap med forsoning og oppreisning gjennom sakramentet. 

  

Omsorg: 

Kirkens Bymisjon skal gjennom sitt diakonale arbeid sørge for at mennesker i vanskelige 

livssituasjoner og nød opplever omsorg og støtte. 

Gatepresten skal gjennom sine fellesskap gi det enkelte mennesket opplevelse av at det ikke 

står alene i den krevende livssituasjonen, men at mennesket blir holdt oppe av fellesskapet.  

Våre fellesskap er fellesskap som skal ha plass til mennesker i den situasjonen de er i akkurat 

nå. Et sted for omsorg og å bli sett. Det ligger ikke under noen krav om endring, men 

fellesskapet er sterkt nok til å bære de menneskene som ikke har styrke til å holde seg oppe 

selv. Fellesskapet skal samtidig være et solid fundament og et godt utgangspunkt å ta steget 

ut i nye retninger fra. 

Gatepresten skal gjennom sine fellesskap gi mennesker tilgang på fellesskap med Gud, og 

omsorgen og nåden som finnes i dette. Gatepresten tar på alvor den opprettholdende kraft 

som ligger i nattverden og evangeliet, og skal sørge for at den gjøres tilgjengelig for 

mennesker som ikke finner seg til rette i byens øvrige trossamfunn. 

Strategier: 

Kirkens Bymisjon på tvers av hele landet står sammen om en felles strategi i tiden frem til 

2025. Denne strategien handler om hva vi i særlig grad skal fokusere på for å oppnå våre mål 

og for at mennesker i våre byer skal oppleve å bli møtt på de ovenfor nevnte verdier. 

 

Legge til rette for fellesskap: 

Vi skal bygge fellesskap for at ingen mennesker skal stå alene. I fellesskapet finner vi kraft, 

støtte, identitet og muligheter. Kirkens Bymisjon skal gjennom alle sine virksomheter og 

tiltak ha fokus på fellesskapet.  

Gatepresten skal i denne sammenheng ta på alvor menneskets iboende åndelige behov og 

skal legge til rette for fellesskap gjennom messe og nattverd. Gatepresten skal gjennom sitt 
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arbeid gjøre evangeliet, sakramenter og kirkens ritualer tilgjengelige for mennesker som 

sjeldent eller aldri finner veien til menighetene i byen.  

Vi ønsker å bygge fellesskap uten krav om endring. Endring skjer sjeldent på grunn av press 

og krav utenfra, men oftest fordi et menneske selv ønsker å ta et skritt i en ny retning. Våre 

fellesskap skal være preget av tålmodig tilstedeværelse både for mennesker som trenger 

fellesskapet som en hvileplass og for mennesker som trenger fellesskapets støtte på veien 

videre. 

Styrke Bærekraft: 

Kirkens Bymisjon skal legge til rette for at mennesker lever mer bærekraftige liv. Dette betyr 

å lete etter meninger med livene som ikke fordrer stort forbruk eller solid økonomi. For vår 

del handler dette om å gi mennesker livskraft gjennom fellesskap og gjennom de rettigheter 

en har gjennom å være en del av samfunnet. 

I tillegg til dette skal gatepresten formidle kraften som finnes i evangeliet for å gi mennesket 

styrke til å stå også i de mest utfordrende og vanskelige situasjonene i livet. 

Bærekraft handler også om å ta på alvor jorden og alt livet her, som skapt av Gud. Jorden vi 

bor på er felleseie, og skal tas vare på slik at mennesker og liv som kommer etter oss også 

skal kunne leve godt på den og av den. Mennesket er satt på jorden som forvaltere av den, 

og Kirkens Bymisjon skal være bevisst dette ansvaret både gjennom sitt konkrete arbeid og 

som en samfunnsengasjert organisasjon. 

Vi skal skape bevegelse: 

Kirkens Bymisjon skal bidra til å bevege samfunnet i en retning som evner å ta vare på de 

svakeste blant oss på en bedre måte. Vi skal jobbe for at goder blir jevnere fordelt og at 

menneskers muligheter for bevegelse i samfunnet gjøres lettere tilgjengelige.  

Gatepresten skal gjennom sitt arbeid og møte med byens befolkning ha et sterkt fokus på 

dette, og i tillegg gjennom sitt teologiske og diakonale fokus formidle de bevegende krefter 

som ligger i evangeliet. 

 

Målgruppe: 

Målgruppen for gateprestens arbeid er alle mennesker som trenger tilhørighet i de ulike 

fellesskapene vi tilbyr. Vi tilbyr fellesskap med rom for alle. 

For å oppnå nettopp dette målet så etablerer vi våre fellesskap på en måte som gjør at de 

som står lengst borte fra samfunnet på lettest mulig vis kan finne oss og få del i det arbeidet 

vi driver.  

De fleste som benytter seg av gatepresten sine fellesskap lever utfordrende liv, ofte i 

forbindelse med rus, psykiatri, ensomhet, fattigdom og utenforskap. 
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Gateprestens diakonale arbeid i Stavanger: 

Fellesskapene: 

Mandagsfrokost hver mandag morgen i st.Petri kirke i samarbeid med st.Petri menighet. 

Stort sett besøkt av mennesker med omfattende rusbruk og psykiske vanskeligheter.  

Mandagsfrokosten er bemannet av frivillige medarbeidere i turnus sammen med ansatte i 

Kirkens Bymisjon, Domkirken og St.Petri menighet. Mandagsfrokosten avsluttes med 

nattverdsmåltid for de som ønsker det i kirkerommet etter frokost. 

 

Torsdagsmiddag hver torsdag ettermiddag/kveld i st.Petri kirke i samarbeid med Domkirken 

og st.Petri menighet. Stort sett besøkt av mennesker med psykiske utfordringer og rus, samt 

en stor del mennesker som lever i utenforskap, fattigdom og papirløshet. 

Torsdagsmiddagen er bemannet av frivillige medarbeidere i turnus sammen med ansatte i 

Kirkens Bymisjon, Domkirken og st.Petri menighet. 

Torsdagsmiddagen avsluttes med torsdagsmesse i kirkerommet med lystenning og 

nattverdsfellesskap. 

 

Oppsøkende arbeid i salgskontoret til Asfalt/Josephines kafe. 

Gatepresttjenesten inngår i Kirkens Bymisjons gatenære arbeid i Stavanger, og har et fast 

oppsøkende arbeid blant målgruppen som er en del av fellesskapet i gatemagasinet Asfalt og 

Josephines kafe. Her finnes et eget lystenningssted for brukerne av tilbudet, som også 

brukes til minnestunder for mennesker i miljøet som dør. 

 

Individuelle samtaler og prestetjenester 

Gatepresten bruker mye tid på individuelle samtaler med mennesker i målgruppen. Både 

gjennom oppsøkende arbeid og via gateprestkontoret i Kongsgaten 48. 

Gatepresten tilbyr ulike kirkelige handlinger til målgruppen og skal i størst mulig grad 

formidle kirkens budskap og tjenester til målgruppen gjennom sitt diakonale arbeid. 

Sjelesorg og sorgsamtaler utgjør en stor del av gateprestens arbeid. 

 

Måltidsfellesskap og høytider 

Gategrillfester. 

Sammen med frivillige aktører og faste samarbeidspartnere i næringslivet arrangerer 

Gatepresten hvert år to gategrillfester i Stavanger. Her kommer mange fra målgruppen, og 

disse festene er blitt viktige fester der målgruppen møtes. 
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Julaften i Bymisjonen 

Hvert år feirer Kirkens Bymisjon åpen julefeiring for mennesker som av ulike årsaker har 

behov for noen å feire jul sammen med. Dette kan skyldes utenforskap, fattigdom, 

ensomhet eller ønske om å engasjere seg i frivillig arbeid på julaften. 

Behovet for et fellesskap å feire julaften i har økt de siste årene, og i 2019 var det samlet ca 

450 mennesker på Clarion Hotell og julefeiringen vår der. 

Julekonserten «Me jule deg opp» 

Dette er en årlig konsert som Rogaland teater arrangerer for byens befolkning og til inntekt 

for Gateprestens arbeid i Stavanger. Her stiller teaterets ansatte på dugnadsarbeid og setter 

sammen årets fineste julekonsert i st.Petri kirke. 

 

Frivillighet: 

Gateprestens arbeid er i stor grad basert på frivillig engasjement. Vi har en stor gruppe faste 

frivillige medarbeidere som deltar i vårt fellesskapsbaserte arbeid i fast turnus, samt en del 

frivillige som bidrar under enkeltarrangementer. I 2019 hadde vi ca 150 frivillige 

medarbeidere knyttet til det arbeidet vi driver i Gatepresten. 

Frivillighet er avgjørende for vårt arbeid, uten frivillige medarbeidere hadde vi ikke hatt 

muligheten til å jobbe så bredt og godt med det oppdraget vi er satt til å utføre. 

Frivilligheten er også et synlig bevis på sosialt og diakonalt engasjement blant byens 

befolkning, noe som vi anser som et oppdrag i seg selv; nemlig å legge til rette for at 

medmennesker kan engasjere seg i hverandres liv.  

Gjennom frivilligheten aktiveres det mellommenneskelige ansvaret. Her får mennesker 

mulighet til å møtes på tvers av kulturer og livssituasjoner, og vi får betydning for hverandres 

liv. Dette er kjernen i Kirkens diakonale oppdrag. 
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Sum Sum

kr 0 kr 0

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 0

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til arrangement. 

Domkirken og St. Petri menighet søker om støtte på kr 7000 til et foredrag av Bjørk Matheasdatter 

som skal være i St. Petri kirke den 14. februar. Dette er et diakonalt tiltak. 

Bjørk Matheasdatter skal holde foredrag til inspirasjon, glede og ettertanke om hverdagskjærligheten 

og hva vi kan gjøre for å ha det bra i våre nære relasjoner. 

Veldagt i e-post er plakat og lenke til arrangementet på Facebook. 

 

Domkirken og St. Petri menighet 

Org nr 976 993 381 

Kontonr: 32013517990 

Rektor Steens gate 7, 

4010 Stavanger 
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Prosjektbeskrivelse, digitalisering og kommunikasjon 

Beskrivelse av prosjektet: 

Årets jul forlanger digitale løsninger. Selv om vi skal i gang med hele 6 gudstjenester den dagen, vil vi 

ikke være i nærheten av å dekke etterspørselen. Vi har planlagt å strømme 4 av de 6 gudstjenestene. 

I forbindelse med årets konfirmasjoner gjorde vi forsøk på å strømme gudstjenestene. Det fungerte 

rimelig bra, men billedkvaliteten var tidvis dårlig pga. et lett og lødig kamerastativ.  

Den andre utfordringen var å få god lyd på de musikalske innslagene. Vi legger ned mye arbeid på det 

musikalske tilbudet og da er det ønskelig at vi også kan formidle dette på en god måte i det digitale 

formatet. For å garantere et godt resultat julaften ønsker vi å hyre inn en lydmann. I tiden etter jul 

baserer vi oss på å ta lydjobben selv. 

Vi har ambisjoner om å produsere mer videoer for aktiviteter og arrangementer i menighetens regi, 

til dette behøver vi maskinvare til lyd og bilde. De vanlige kontormaskinene er ikke kraftige nok til å 

drive med slikt arbeid og oppnå resultater som ikke ser veldig hjemmesnekret ut.  

Vi har den kompetansen som behøves for å løfte vår digitale tilstedeværelse, og for en rimelig penge 

kan vi skaffe utstyret til å levere. 

Lenker til produktene 

https://www.stavangerfoto.no/elgato/128832/elgato-cam-link-4k-gj%c3%b8r-det-enkelt-%c3%a5-

streame-fra-kamera  

https://www.stavangerfoto.no/sirui/126593/sirui-sh-25-videostativ-komplett-pakke-med-

h%c3%b8yt-stativ-og-hode 

https://www.komplett.no/product/1158877/pc-nettbrett/pc-baerbar-

laptop/ultraportable/macbook-pro-13-2020-256gb-soelv  
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|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Tilrettelagt konfirmasjon
Mål for prosjektet Å gi ansatte som driver tilrettelagt

konfirmasjonsundervisning (på vegne av hele Stavanger
by) kompetanse og inspirasjon til enkel tegnstøtte-bruk i
konfirmantopplegget. Kan også ha andre deltagere.

Beskrivelse av prosjektet Hvert år er det en eller flere av konfirmantene på
tilrettelagt opplegg som har godt av / behov for tegnstøtte.
Ingen av ansatte som driver opplegget har denne
kompetansen. Et kurs kan gi trygghet og kompetanse på
et enkelt nivå, f.eks.knyttet til sanger som brukes.

Randi Myklebust fra «Stat-ped» ønskes som kursholder
Forventet antall deltakere (anslag) Staben og andre som ønsker.
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: 4000,- Støtte fra bispedømmerådet 4000,-
Mat / bevertning 200,-/gang x
16 uker

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM 4000,- TOTALSUM 4000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
4000,-
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Sum Sum

kr 20 000

kr 107 000

kr 127 000

kr 127 000 kr 127 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Video- og streamingutstyr Time kirke

Videoutstyr både til bruk internt i gudstjenester og til streaming

Time kyrkje trenger å gjøre noen grep for å bli tilgjengelige på nett. Vi ser at vi 

ikke har strukket til i ønsket grad nå i Korona-tiden, og ser også at vi kan nå 

mye lenger ut dersom vi satser på utstyr som gjør at vi kan streame 

gudstjenester og andre arrangement. Det har lenge vært et behov for utstyr 

som kan filme i midtgangen slik at barn og små voksne klarer få med seg det 

som skjer ved at dette samtidig vises på storskjerm i kirka. Høye benkerygger 

gjør ellers at barn ikke klarer å se hva som skjer fremme.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 107 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver søndag

Forventet antall deltakere (anslag) Noen tusen

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Streaming i FOK

Utgifter våren 2020

PC til streamingbruk 18 355

Diverse strømmeutstyr, bla. opptaker, strømadapter, 

kabel, stream deck mini m.m. 12 077

Utstyr streaming 360

Mikrofon og ledninger til streaming 711

Utstyr til kamera 5 250

Lyskastere 2 359

Diverse strømmeutstyr, bla.  USB-control, harddisk, kabler, 

styringspanel og lyskastere 8 826

Videokamera 29 134

Kabel 398

Stream deck xl 2 071

Lisens Vmix og lydkort 10 870

Sum utgifter vår: 90 412

Planlagte investeringer høsten 2020

Headset 2 990

Dataskjerm 4 500

Videokamera 36 000

Diverse utstyr (kabler o.l) 6 098

Sum investeringer høst: 49 588

Totale investeringer vår og høst 2020 140 000
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Sum Sum

kr 3 000

kr 10 000

kr 10 000 kr 3 000

-kr 7 000

98840651

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ev425@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Eva Marie Vassbø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 7 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

50 rammer a 100 kr - 5000 Fremkalling - 1000 Maling - 1000 

 Belysning - 3000

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring januar 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 50

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Bønnevegg for dåpsbarn

Vi vil gi foreldre en god grunn til å komme tilbake til kirka og vi vil hjelpe 

menigheten til å be for barna som blir døpt i kirka vår.

Vi ønsker å sette fokus på dåp, bønn for dåpsbarn og gi foreldre en god 

grunn til å komme tilbake til kirka.  På dåpssamtalen skal vi (med 

foreldres godkjenning) ta et bilde av barnet. Dette skal settes i en fin 

ramme og henges et avtalt og synlig sted i kirka. På denne bønneveggen 

skal de henge i 1/2 - 1 år, med en stor oppfordring til å be for alle barna 

det er bilde av.  Etter en vis tid inviteres foreldre tilbake til kirka, for å få 

med seg dåpsbildet av barnet sitt.
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Orgelkurs for ungdom 2020 
 
Velkommen på orgelkurs for ungdom 17.-20.september. Du får oppleve læring, 
spilleglede, kunstneriske opplevelser, kunnskapsutveksling og sosiale opplevelser. 
Elever fra hele landet deltar, i ulike aldersgrupper og ulike nivåer. 
 
Kurset avholdes under Norsk orgelfestival. Lærere i 2020 er Mariko Takei Myksvoll 
(kantor Løvstakken kirke, Bergen), Martine Bæver Larsen, (organist Skollenborg 
kirke, Kongsberg), Nils Henrik Asheim (konserthusorganist, Stavanger konserthus) 
og Ghislain Gourvennec (Kulturskolelærer og kantor i Stokka kirke). Kurset ledes av 
Andreas Pettersen, organist i Trondheim kirkelige fellesråd.  
 
Hotell 
Tilreisende bor på hotell. Dere som bor lokalt sover hjemme. Dette er av hensyn til 
smittevern. Se siste side i programmet for oversikt over deltakere og rominndeling 
hotell.  
 
Reise 
Man bestiller selv reise til Stavanger. Dere får refundert alle utgifter etter kurset. Vi 
sender ut egen infomail om refusjon. De som ikke bor på hotell hentes av foresatte. 
Se programtider og kommentarer om oppmøte/henting.  
 
Ankomst/avreise 
For organisering av reise til/fra flyplass, ta kontakt med Andreas Pettersen: 
47847122.  
 
Smittevern 
Vi anbefaler privat transport i bil for alle som har mulighet til det, minst mulig 
kollektivtransport. Vi sender ut egen infomail om smittevern.  
 
Kontingent 
Dere må betale et lite medlemskontingent på 150kr i VIPPS: #502072 (Stavanger 
kirkelige fellesråd. Velg "Medlemskap orgelklubben" og legg inn kommentar: "103: 
DELTAKERENS NAVN".  
 
 
 
Gleder oss til å se dere! :)  
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Torsdag 17.sept 2020 
  

15:00 Innsjekk hotell 

Voksenkontakter er på hotellet. 

  

16:30 Oppmøte i Byparken  

Vi møtes ved paviljongen i Byparken i Stavanger og går samlet til spisested. 

 

  

17:00  Velkomstmiddag 

Garcia  restaurant (Stavanger Øst), Ryfylkegata 33, 4014 Stavanger 
  

● Velkomst (registrering, introduksjon voksenkontakter, informasjon om helgen, 
smittevern) 

● Middag 
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. 
  
19:00   Åpningskonsert: Vierne 150 år St Johannes 

  

20:00  Slutt 

Foresatte henter ved St. Johannes kirke.  

Voksenkontakt venter til alle er hentet og går deretters sammen til festivalmottakelse dersom             
påmeldte. 

Annen voksenkontakt går sammen med dem som vil  til hotellet.  

  

21:00  Festivalmottakelse 

Kl 21:00-23:00 

De som ønsker er hjertelig velkommen på festivalmottakelse, men det er ikke obligatorisk.  

Påmelding: https://forms.gle/XbvFXf789Dkbjiko6 

Denne kvelden samler vi utøvere, frivillige, orgelkursdeltakere, samarbeidspartnere og         
festivalens representanter. 

Vi serverer mat og drikke. 

Man kan selv kjøpe alkoholholdig drikke om man ønsker det. 

Vi ser fram til en hyggelig sammenkomst 🙂 

 

Foresatte henter etter avtale eller senest kl 23.00 på Domkirkeplassen.  
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Fredag 18.sept 2020 
  

08:30  Oppmøte: Byparken 

Transport/spasere til undervisning 

 

09:00 Undervisning 

Fokus på lørdagskonsert samt øvelse til gudstjeneste søndag (salmer og liturgi).  

  

Gruppe 1: 

A – Martine, St. Petri 

B – Ghislain, Stokka  

Gruppe 2: 

A – Edgar, St Johannes 

B – Andreas, Hetland 

 

10:30 Maxitaxi til Sandnes 

  

11:00  Orgelkonsert ved Mariko Takei, Sandnes kirke 

  

12:00 Lunch 

Spiser lunch i Sandnes kirke 

  

13:00 Taxi til St. Petri 

  

13:30  Undervisning 

13:30-17:00 

To økter med parallell undervisning, gruppene bytter. 

  

Improvisasjon med Nils Henrik Asheim, St Johannes 
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Gruppe 1: 13:30-15:00 (Martine følger) 

Gruppe 2: 15:30-17:00 (Andreas følger) 

  

Undervisning med Mariko, St. Petri 

Gruppe 2: 13:30-15:00 (Martine følger) 

Gruppe 1: 15:30-17:00 (Andreas følger) 

  

Mulighet for ad hoc undervisning i Hetland. 

  

 

17:30 Middag 

Middag på hotellet 

  

20:00 Konsert: Sonic Meditations - Song Circus med Frøholm og Asheim. St. Petri 

  

21:00 Slutt 

Foresatte henter ved St. Petri. 

Voksenkontakt venter til alle er hentet. 

Voksenkontakt går til hotellet med resten. 
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Lørdag 19.sept 2020 
  

08:45 Oppmøte: Byparken 

  

09:00 Undervisning/øving Hetland og St.Petri 

09:00-11:00 

Forberedelse til lunchkonsert kl. 12.30.  

 

Gruppe 1: Martine, Hetland 
Gruppe 2: Mariko, St. Petri 
  
  
11:15-12:00 Lunch  
Sted ikke avklart 

  

12.30 Konsert (orgelkursdeltakere medvirker): Orgel til lunch, St.Petri 

  
14:00 Undervisning Gruppe 1, Stokka  

14:00- 16:00 Undervisning Martine 

 

14:00 Undervisning og middag, Gruppe 2, Kampen 

14:00-15:00 Undervisning Mariko 

15:00-16:00 Middag  

16:15-17.15 Undervisning Nils Henrik  

17:30 Går til konserthuset 

 

16:30 Middag Gruppe 1 

Hotellet 

 

18.00 Messing og Orgel Festkveld Stavanger konserthus 

18:00-21:00 
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21:00 Slutt 

Foresatte henter ved Stavanger konserthus 
  
Voksenkontakt venter til alle er hentet.  
Voksenkontakt går til hotellet med resten.  
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Søndag 20.sept 2020 
  

07:00 Frokost hotell (hotellgjester) 

  

08:45 Transport/spasere 

  

09.00 Undervisning 

Gruppe 1: Martine og Ghislain, Stokka 

Gruppe 2: Mariko og Andreas, Kampen 

  

11.00 Gudstjeneste i Stokka og Kampen kirke 

Deltakere spiller under høymessene 

  

14:00 Forestilling: Må korsets tre slå rot St Johannes 

  

15:30 Lunch 

Sted ikke avklart 

  

16:30 (NB! NY TID ) Orgelkurs for ungdom slutt 

Foresatte henter i Byparken. Voksenkontakt venter til alle er hentet. 

Annen voksenkontakt følger til flybuss/tog eller drar samlet til flyplass.  

 

UTSJEKK HOTELL: Senest kl 18:00 
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VOKSENKONTAKTER 
Andreas Pettersen (leder orgelkurs, voksenkontakt, bor på hotellet): 47847122  

 

Martine Bæver Larsen (lærer og voksenkontakt, bor på hotellet): 91525099  

Ghislain Gourvennec (leder, lærer og voksekontakt): 98878028  

Ann-Karin Både (daglig leder Norsk orgelfestival): 90216088 
 
 
DELTAKERE 
 
Gruppe 1 

1. Rebekka Halleraker Pedersen  
2. Ivar Moneta-Bosoni  
3. Ask Hovstein Erikstad  
4. Tove Kyvik  
5. Nami McKenzie  
6. Nora Frogner Haugen  
7. Lukas Sampson Dodson  
8. Andreas Olaussen Pihl  
9. Magnus Hoel Lende  

Gruppe 2 
10. Ingeborg Nørgaard Jakobsen  
11. Vemund Gourvennec  
12. Sunniva Løvås Pundsnes  
13. Victoria Stokka  
14. Christian August Stokka  

 
 
HOTELL 
Thon Hotel Maritim 
Adresse: Kongsgata 32, 4005 Stavanger 
Telefonnummer: 51 85 05 00 
Innsjekk: Fra kl 15:00 
Utsjekk: Før kl 18:00 (søndag).  
 
 
Rebekka Pedersen 17.09 20.09 

familierom Tove Kyvik 17.09 20.09 

Nora Frogner Haugen 17.09 20.09 

Ivar Moneta-Bosoni 18.09 20.09 
dobbeltrom 

Ask Hovstein Erikstad 17.09 20.09 

Lukas Sampson Dodson 
17.09 20.09 dobbeltrom 

Andreas Olaussen Pihl 
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Sum Sum

kr 298 500

kr 298 500

kr 298 500 kr 298 500

kr 0

kr 115 000

kr 25 000

kr 50 000

kr 10 000

kr 8 500

kr 90 000

kr 298 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

PC og skjermer 

Prosjektorer (2 stk)

Stedbygd pult til teknisk utstyr

ATM mini Pro

Miksebord, høytalere og mikrofoner

Kamera, kabler, montering og opplæring 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3335.20.88507

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av teknisk utstyr til Varhaug kyrkje

 Legga til rette for gode gudstenesteopplevingar i Varhaug kyrkje, som og 

vert streama på nett.

Sjå eige vedlagt prosjektbeskrivelse i word.

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Varhaug

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 298 500

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Juni 2020 ->

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

51436210

976993527

Ånestadvegen 12

4360Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

turid.boganes@hakyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Varhaug sokneråd

Turid Boganes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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ÅRSMELDING
2019
Kirkens Bymisjon,
Stavanger
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Kirkens Bymisjon, Stavanger 
ÅRSMELDING 2019 Rev. 04.02.20 1/40 

ÅRSMELDING 2019 
Kirkens Bymisjon, Stavanger 
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Kirkens Bymisjon, Stavanger 

Rettigheter: 
 Albertine 
 Gatejuristen 
 Tillitsperson 

 
Fellesskap: 

 Enter Fritid 
 Gatepresten  
 Jobb1/ Salgskontoret Asfalt 
 Josephines Kafé 
 Kirkens Bymisjon Sola 
 Natteravnene i Stavanger sentrum 
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Kirkens Bymisjon, Stavanger 
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1. Kirkens Bymisjon, Stavanger 

1.1 Oppdraget 

Kirkens Bymisjon, Stavanger (KBS) skal gjennom sitt arbeid bidra til at mennesker 
erfarer respekt, rettferdighet og omsorg, og at det er «rom for alle». KBS skal avdekke 
og synliggjøre når mennesker blir krenket eller lider urett, og arbeide for at flere 
opplever seg inkludert i fellesskapet.  

Kirkens Bymisjon, Stavanger besto i 2019 av følgende 9 tiltak:  

 3 rettighetsbaserte tiltak  
o Albertine  
o Gatejuristen 
o Tillitsperson 

 6 fellesskapsorienterte tiltak: 
o Enter Fritid 
o Gatepresten 
o Jobb1/ Salgskontoret Asfalt 
o Josephines Kafé (nytt i 2019) 
o Kirkens Bymisjon Sola / Kaffekoppen (nytt i 2019) 
o Natteravnene i Stavanger sentrum 

KBS er sammen med Rogaland A-senter, Vibemyr Skoleverksted, PAAHJUL 
sykkelverksted, Kirkens Bymisjon Haugalandet og Ventilene en av virksomhetene i 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland.  

KBS er et lavterskeltilbud for mennesker som faller utenfor etablerte ordninger i 
Stavanger og Sola. KBS skal gjennom utstrakt bruk av frivillige medarbeidere bidra til å 
legge til rette for fellesskap og sikre mennesker sine rettigheter. KBS sin oppgave er 
både å handle i forhold til enkeltmennesker, skape møteplasser og påvirke de forhold 
som ekskluderer mennesker. 

 

1.2 Fellesskap, bærekraft og bevegelse  

KBS skal bygge fellesskap, og i våre fellesskap skal mennesker finne meningsfylt 
tilhørighet, få større tilhørighet til samfunnet og tilgang til velferdssamfunnets rettigheter. 

KBS skal jobbe for at mennesker opplever økt bærekraft i sine liv, og bidra til at flere får 
et bedre utgangspunkt til å ta gode valg for livene sine. Vi skal jobbe for å inkludere 
bærekraftmålene i vår organisasjon og arbeidet vårt, og fremme fellesskapets verdier 
framfor materialistiske verdier i samfunnet. 

KBS skal skape bevegelse og bidra til sosial mobilitet for mennesker som opplever å stå 
fast i sine liv. Vi skal også bruke vår kunnskap og innsikt til å påvirke samfunnet slik at 
færre mennesker opplever marginalisering og utestengelse.  
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1.3 Samhandling og tilgjengelighet  

KBS har i 2019 hatt et regelmessig oppsøkende arbeid for å være tilgjengelig for 
målgruppene. Dette skjer ved at frivillige og ansatte er tilstede i byen på 3-4 kvelder hver 
uke ved Albertine og Natteravnene, eller ved at Jobb1, Gatejuristen, Gatepresten, 
Tillitsperson og Enter Fritid oppsøker fengselet, Rogaland A-senter og Stavanger 
kommunes møteplass «Stasjonen». Alle tiltakene har samarbeid med relevante 
instanser som politi, kommunene, sykehuset, OBS-teamet, Krisesenteret, SLT-
koordinator, menighetene, Stavanger Turistforening, m.m. Videre samarbeides det godt 
og nært med de øvrige virksomheter og stiftelser i Kirkens Bymisjon.  

1.4 Vekst, endring og forutsigbarhet  

2019 var et år preget av stor vekst med flere nye tiltak, mange nyansatte og frivillige. TV-
Aksjonen 2018 «Mindre Alene Sammen» ga KBS mulighet til å starte to nye kafeer/ 
møteplasser. I tillegg har vi klart å opprettholde og videreutvikle eksisterende tiltak og 
tilbud.  

1.5 Kort oppsummert for 2019  

 Kirkens Bymisjon, Stavanger: 
- Oppstart 2 nye kafeer, «Kaffekoppen» på Sola og «Josephines Kafé» i 

Stavanger. 
- Ansatte: 21 årsverk / 26 ansatte / 34 ansatte totalt i løpet av året.  
- 12 nye ansatte (faste og midlertidige vikariater). 
- Frivillige: 14,8 årsverk / 455 frivillige. 
- I tillegg til alle frivillige som tar direkte kontakt med tiltakene de vil bidra i, 

hadde vi 142 generelle henvendelser hvorav 45 ble plassert i de ulike 
tiltakene i KBS og Ventilene.  

- Igangsetting av et nytt IT-system «Mobilise» som skal kvalitetssikre det 
frivillige arbeidet.  

- Skjerfaksjonen ble gjennomført 1. november med stor mobilisering av 
ansatte og frivillige.  

- Oppstart ombygging av tak og loft Kongsgata 48 som medfører ekstra 
belastning for brukere og ansatte.   

- Reduksjon og endringer i stab og støttefunksjoner. 
 Albertine:  

- Arbeidsprosjekt, et samarbeidsprosjekt med NAV og en butikkjede. 
- Studietur til Moskva med 3 ansatte og 2 frivillige medarbeidere med vekt på 

kompetansehevning i forhold til de russisktalende brukerne. 
- KOM seminar i Oslo og presentasjon av samarbeidet med ulike aktører i 

forhold til menneskehandelssak. 
 Gatejuristen:  

- Økning i antall saker. 
- Økning i antall nye frivillige 
- Skifte av jurist. 

 Tillitsperson:  
- Nytt tiltak «Tillitsperson Migranter» i samarbeid med Albertine. 

308



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : KBS - ÅRSMELDING 2019.docx

Kirkens Bymisjon, Stavanger 
ÅRSMELDING 2019 Rev. 04.02.20 7/40 

- Økning i antall brukere. 
- Økning i antall saker.  
- Skifte av tiltaksleder. 

 Enter Fritid:  
- Økning i aktivitetstilbud. 
- Økning i antall brukere.  
- Vikariat for tiltaksleder.  

 Gatepresten: 
- Økning i antall nye frivillige. 
- Julaftenfeiringen på Clarion Hotel med 450 gjester og frivillige.  
- Ansatt frivilligkoordinator.  
- Tiltaksleder sluttet.  

 Salgskontoret Asfalt: 
- Etablering av salgskontoret i Josephines Kafé. 
- Økning i antall brukere og asfaltselgere. 

 Josephines Kafé:  
- Ny kokk ansatt fra januar. 
- Åpning av Josephines Kafé i mai.  
- Matproduksjon av overskuddsmat fra Matsentralen.  

 Kirkens Bymisjon Sola: 
- Oppussing av kaféen «Kaffekoppen» på Sola. 
- Åpning av Kaffekoppen i mai. 
- Ansettelse av frivilligkoordinator, ny kokk og mange nye frivillige.  
- Matproduksjon av overskuddsmat fra Matsentralen.  
- Julaftenfeiring på Kaffekoppen med ca. 80 gjester og frivillige. 

 Natteravnene i Stavanger sentrum:  
- Økning i antall ravnetimer. 
- Gjennomføring av prosjekt tidligravning.  

1.6 Ansatte og frivillige medarbeidere  

I løpet av året har 34 vært ansatt i ulike stillinger. Ved utgangen av året hadde vi ca. 26 
ansatte fordelt på 21 årsverk.  

Frivillige medarbeidere er en viktig og avgjørende ressurs i alt vårt arbeid, samtidig som 
frivillig arbeid er en viktig inngangsport til inkludering, fellesskap og mening for mange.  

I 2019 hadde KBS totalt 455 frivillige som bidro med totalt 14,8 årsverk. (2018:10,2 
årsverk) (2017:11,4 årsverk).   

1.7 Foredrag, studenter og utadrettet virksomhet  

Alle ansatte i KBS har holdt foredrag om sitt tiltak og Kirkens Bymisjon i løpet av året. Vi 
har bidratt bl.a. til undervisning av studenter, menigheter, foreninger og losjer, politiske 
grupper osv.  
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1.8 Oppsummering  

2019 har vært et godt og krevende år for Kirkens Bymisjon, Stavanger. Vi har startet 2 
nye tiltak / kafeer og har hatt en stor økning i aktivitet, frivillighet og brukere i alle våre 
tiltak. Det store antallet frivillige og brukere krever både bevissthet og organisering fra 
KBS sin side. Vi ser at KBS har en stadig større rolle for å skape gode fellesskap hvor 
mennesker kan bety noe for hverandre – og at Kirkens Bymisjon, Stavanger i økende 
grad må sikre mennesker de rettigheter de har. Vi skal bidra til at mennesker vi møter 
erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. I 2019 har vi strukket oss mot dette målet 
gjennom hele vår virksomhet; både ved å sikre stabilitet og utvikle nye tiltak. 
 
I det videre følger mer detaljerte rapporter fra alle tiltakene i Kirkens Bymisjon, 
Stavanger. 
 

Stavanger, februar 2020 
 

Maggi Hatløy  
Virksomhetsleder, 

Kirkens Bymisjon, Stavanger 
 

 

Kirkens Bymisjon, Stavanger 
26 ansatte / 21 årsverk  
455 frivillige / 14,2 årsverk        
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Kirkens Bymisjon, Stavanger - Ansatte og årsverk i 2019 

Tiltak Ansatte St.str/årsv. Stilling / endring 
Administrasjon Maggi Hatløy 

Sissel Halseth Kjær 
 
Lena Hareide-Skimten  
 
Kristina V. Haugland  
Elise Oliversen  
 
Karen Wolden  
Natalia Gershveld 

100 % 
100 %  

 
100 %  

 
64 % 

60 timer 
 

84 timer 
19 % 

Virksomhetsleder 
Personal og 
frivillighetsansvarlig 
Økonomileder (KBS 100% tom 
30.09 og FA fom 01.10.19) 
Bymisjonsmedarbeider 
Vikar v/ sykemelding (11.11-
18.12)  
Ansvarlig julaften (12.11-24.12) 
Rengjøringsmedarbeider 

Albertine  Randi Schulz 
Anja Nordås 
Lourdes Subirachs Roig 
Lis Verner Hansen 
Fadumo Omar Ali 
Karoline Tyberø  

100 % 
100 %   
100 % 
1 t/uke 
1 t/uke 
1 t/uke 

Tiltaksleder 
Sykepleier  
Sosialkonsulent 
Lege (tom 31.12) 
Lege (tom 31.12.19) 
Lege (fom 23.05.19) 

Enter Fritid Leif Tore Berge 
Ragnhild Bjåstad 
Monika Mikalsen  

100 % 
 

19 % 

Tiltaksleder i vikariat for 
Ragnhild Bjåstad 
Miljøarbeider  

Gatejuristen Camilla Andersson 
Ernst-Magnus Morstøl 
Marie S. Seldal Jansen   
Ingunn Mollnes 

100 % 
100 %  
100 % 
40 % 

Tiltaksleder 
Jurist (tom 15.02.19) 
Jurist (fom 25.02.19) 
Veileder (studenter/frivillige) 

Gatepresten Majbritt Grund Kristensen 
Ellen Halonen Christiansen 

100 % 
100 % 

Tiltaksleder (tom. 31.12) 
Frivilligkoordinator (19.08.19) 

Josephines Kafé Torill Aardal Sonesen 100 % Kjøkkensjef- og kaféansvarlig  
Jobb1 / Salgskontoret 
Asfalt 

Paul Hjelmervik 
Tom Erik Eltervåg 

100 % 
100 % 

Tiltaksleder  
Arbeidsleder  

Natteravnene  Milena Suboticki 100 % Tiltaksleder 
Tillitsperson Benedicte Nessa  

 
Tonje Smitt-Ingebretsen  

80 %     
 

100 % 

Tiltaksleder (permisjon mars 
2019) 
Tiltaksleder (fom 01.04.19) 

Kirkens Bymisjon Sola Sven Are Eek  
Amund Erlandsen 
Gry Skogen 
Siren Paulsen 
 
Farnoush Hamzepour  
Helga Solli   

100 % 
100 % 
20 % 

100 % 
 

20-50 %  
100 % 

Prosjektleder 
Kokk (tom 31.12.19) 
Miljøarbeider  
Frivilligkoordinator (fom 
01.03.19) 
Vikariat v/ sykemelding  
Vikariat v/ sykemelding  

Totalt i KBS  26 / 34 ansatte  Ca. 21 årsv  
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2. Albertine 

 

2.1 Innledning 

I 2019 har Albertine i all hovedsak jobbet 
med å utvikle våre faste tilbud. En fortsatt 
stor pågang fra thailandske brukere som 
oppsøker oss med behov for bistand, har 
ført til tettere samarbeid med Tillitsperson 
Migranter i Kirkens Bymisjon. 
Arbeidsprosjektet har gjennomført sitt 
første år som planlagt, med godt koordinert 
samarbeid mellom Albertine, Nav og en 
lokal arbeidsgiver. 3 brukere har i løpet av 
året fått testet og gjennomført praksisplass 

med mål om å erfare et alternativ til prostitusjon. Svært mange av brukerne som 
oppsøkte oss på lavterskel dagtilbud, var innom for helserelaterte spørsmål og 
oppfølging.   
  
Personalmessig hadde vi noen utskiftninger av legepersonalet i løpet av året. I løpet av 
prosessen med å rekruttere nye, besluttet vi derfor å starte 2020 med 3 leger som går i 
turnus hver 3. uke. Helsetilbudet har løpt som normalt til tross for utskiftninger av leger.   
Sosionom- og politistudenter fikk høste god erfaring gjennom praksis på vårt fagfelt. Vi 
hadde også stort fokus i 2019 på å dele av vår kompetanse og erfaring fra feltet, via 
foredrag på flere ulike seminarer i Oslo, for Erasmus Mundusstudenter ved UIS, 
helsepersonell i Stavanger kommune og internt til frivillige medarbeidere og andre 
ansatte i KBS. I november dro alle ansatte i Albertine samt 2 frivillige medarbeidere på 
studietur til Russland for erfaringsutveksling og med mål om å lære mer om den 
russisktalende delen av målgruppen og forholdene de kommer fra. En god del tid gikk 
også med til å planlegge og organisere denne turen, samt planlegging av to seminarer i 
Norge.  

2.2 Oppdrag 

Albertine er Kirkens Bymisjon, Stavanger sitt lavterskeltilbud for mennesker med 
prostitusjonserfaring og ofre for menneskehandel. Albertine jobber med individuell og tett 
oppfølging fra et helhetlig perspektiv. Vi ser brukere som en helhet, for det de er og ikke 
bare for det de gjør. Vi støtter dem i alle aspekter av deres liv om de trenger det.  
  
Albertine ønsker å bidra til:  
 

 at hverdagen blir enklere og mindre risikofylt for brukerne  
 at brukerne blir bedre i stand til å utnytte sine ressurser og mestre sine 

utfordringer  
 å motivere og tilrettelegge for at brukerne kan ta nye valg og finne alternativ til 

prostitusjon  
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2.3 Gateprostitusjon 

I 2019 fortsatte vi å justere oppsøkende virksomhet på gata etter behovet til de som 
befinner seg der. Vi testet derfor litt ulike løsninger med både ukedag og helg og gikk 
mot høsten over til å gå ut oppsøkende kun i helgene, lørdag natt til søndag. Albertine 
har sett over lang tid at behovet for å være til stede for dem som selger sex på gata er 
større i helgene. En ansatt og en frivillig går ut fra kl. 22:00 til kl. 02:00. Vi har også gjort 
observasjoner av personer fra gaten som har forflyttet seg til innendørsmarkedet med 
annonser online i perioder, og noen sier de også oppsøker utesteder for å finne kunder. 
Sammenligner vi antallet vi har observert på gata med besøkende fra gateprostitusjon til 
helsetilbudet, så samsvarer dette nokså godt. Vi kan dermed anta at vi har treffpunkter 
via helsetilbudet som gjør at vi har en god oversikt over de som befinner seg i 
gateprostitusjon.   
  
Antall brukere på gata:  
I gateprostitusjon har vi møtt på totalt 22 ulike kvinner (2018:35). Majoriteten kommer fra 
Nigeria og ellers noen få fra Øst-Europa.   
 

2.4 Innendørsmarkedet 

Vi har i 2019 fortsatt jobbet med oppsøkende arbeid mot innendørsmarkedet (leiligheter, 
hotell, byråer, massasjeinstitutter). Vi ringer 1 gang pr uke til alle som annonserer at de 
tilbyr seksuelle tjenester i Rogaland fra ett nettsted. Målsettingen med samtalen er å nå 
ut med informasjon om Albertine og våre tilbud, og samle informasjon for å holde oss 
oppdatert om hva som skjer og hva som er viktig for vår målgruppe. For å oppnå kontakt 
med personer som har profiler på nettstedet er det viktig å fange deres oppmerksomhet 
raskt ved å gi dem nyttig og oppdatert informasjon. Vi har bla. fokusert på å forklare om 
sexkjøpsloven, utlendingsloven, og advare om voldelige eller truende kunder som 
opererer i regionen.   
  
Oppsøkende innendørsmarked gir oss en unik kanal for gjensidig kommunikasjon hvor 
ansatte og frivillige er opptatt av å gi, hente og sirkulere informasjon, samt skape tillit, 
trygghet, omsorg og forståelse. Informasjon gis på norsk, engelsk, russisk, polsk eller 
spansk med SMS i etterkant av hver samtale ved hjelp av ansatte og frivillige med aktuell 
språkkompetanse.  
  
Antall sexannonser:  
I 2019 registrerte vi totalt 1399 (2018: 1673) forskjellige annonser og vi oppnådde kontakt 
med 298 (2018:342) personer. De fleste som besøker oss på dagtid har hørt om oss via 
henvendelser på telefon eller SMS. Noen blir også henvist fra andre som kjenner til oss.    
  
I 2019 har vi merket at det blir flere annonser under kategorien «no sex», eller som bare 
tilbyr massasje som tjeneste. Dette gjør at vi må tilpasse både informasjon vi sender via 
sms og samtalen vi fører per telefon. Albertine må respektere at noen vil distansere seg 
fra prostitusjon og eskortetjenester og velger en mer terapeutisk tilnærming (vanlig 
massasje og tantrisk massasje).   
Det er viktig å bemerke at antall registrerte annonser ikke betyr antall individer med 
annonser. En person bak en profil kan ha flere annonser samtidig, og en og samme 
person kan i løpet av året ha brukt flere profiler.    
 
Nasjonalitet:  
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Nasjonalitet er en svært usikker variabel på innemarkedet. Det er også en stor andel 
som ikke oppgir noen nasjonalitet i sexannonsene. Det er først når vi møter dem at vi 
kan verifisere hvor de kommer fra. Brukerne som Albertine kommer i kontakt kan deles 
i noen nasjonale hovedgrupper; Nigeria, Russland/Ukraina, Øst-Europa, Polen, Sør-
Amerika og Thailand. Vi kommer kun i kontakt med en liten andel norske, selv om flere 
har sexannonser hvor de oppgir norsk nasjonalitet.   
 

2.5 Arbeid mot menneskehandel 

Albertine sitt arbeid inngår i den nasjonale og lokale strategi om å bekjempe 
menneskehandel, gjennom disse rammeverkene:  
  

 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel  
 Sexkjøploven   

  
I handlingsplanen kommer det tydelig fram hvor viktig det er med en koordinert innsats 
hvor offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe 
overgrepene og verne ofrene. Akkurat dette var også tema på årets KOM-seminar i Oslo, 
og Albertine presenterte sammen med politiet i Stavanger og Transkulturelt senter sine 
erfaringer fra et tverrfaglig og koordinert samarbeid i en menneskehandelssak fra 2017. 
Flere instanser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt var involvert i dette samarbeidet.   
Ressursgruppen mot menneskehandel arrangerte 4 samarbeidsmøter i løpet av 2019. I 
samarbeid med RVTS Vest og krisesenteret i Stavanger planla vi for et 
menneskehandelsseminar i Stavanger i september måned, hvor Albertine også stiller 
med innlegg. Pga. lav påmelding ble dette utsatt til 2020.   
I 2019 hadde Albertine kontakt med totalt 6 ulike kvinner som har blitt identifisert som 
mulige ofre for menneskehandel i perioden 2009 – 2018. De har totalt vært innom til 87 
møter i løpet av året og har fått tilbud om norsk språktrening i regi av frivillige, bistand i 
forhold til Nav, skole og diverse andre offentlige instanser. Ingen nye ofre for 
menneskehandel ble identifisert i 2019.  

2.6 Dagtilbud 

Albertine har holdt åpent som vanlig mellom 09:00 – 15:00 på hverdager. I 2019 hadde 
vi totalt 885 (2018: 836) besøk på dagtid. Dette utgjorde totalt 172 ulike brukere, 86 
(2018:93) var nye brukere hos Albertine som var hos oss for første gang. 

2.7 Helsetilbud 

Helsetilbudet til Albertine består av sykepleier og lege. Sykepleier er tilgjengelig fem 
dager i uken på dagtid. En kveld i uken, to timer, er lege og sykepleier tilgjengelig i 
Stavanger kommunes helsestasjon for rusmiddelmisbrukere. Legekontoret lånes med 
formål om å ta imot vår målgruppe. Tilbudet er for mennesker med prostitusjonserfaring, 
og de fleste har ikke tilgang til ordinære helsetjenester i Norge utover øyeblikkelig hjelp. 
Målgruppen opplever blant annet større risiko for seksuelt overførbare infeksjoner, vold 
og overgrep.   
   
86 personer (2018: 91) har hatt helsekonsultasjoner i 2019, en eller flere ganger. 56 
(2018: 53) av disse har hatt konsultasjon med lege, totalt 77 ganger (2018: 77). 23 
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brukere var nye og hadde ikke benyttet seg av helsetilbudet tidligere. Sykepleier har 
alene på dagtid bistått i 278 (2018:168) ulike helserelaterte henvendelser i løpet i 2019. 
Denne økningen viser at det å ha helsetilbud som en døråpner samt noe konkret og 
håndfast å tilby, har stor relevans for mange av våre brukere.   
22 (2018: 20) Hiv hurtigstester ble gitt og vi mottok 20 henvendelser per telefon fra 
personer utenfor målgruppen som ønsket å teste seg for hiv. Disse ble henvist videre til 
testtilbud på poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner i Stavanger, Helseutvalget 
og til Aksept Kirkens Bymisjon Oslo ved behov for mer råd og samtale.  

2.8 Psykisk helse 

Gjennom flere års samarbeid med Transkulturelt senter har vi fått mulighet for å henvise 
brukere til psykolog ved Transkulturelt senter, som har spisskompetanse for oppfølging 
og traumebehandling av flyktninger. 3 brukere har fått oppfølging ved senteret i 2019.   
 

2.9 Språktrening i norsk 

I 2019 har 9 (2018:10) ulike personer hatt tilbud om norsk med 5 ulike frivillige 
medarbeidere. Brukerne har totalt gjennomført 60 timer.   
Det er stor variasjon i hvor mange timer den enkelte gjennomfører, da alt styres av behov 
og hvor lenge de oppholder seg i Stavanger. Formål med språktrening varierer fra bruker 
til bruker, men som regel har norsktreningen et tydelig integreringsfokus for dem som 
har mulighet til å etablere seg i landet.  I tillegg er intensjonen også å ha noe fast å gå 
til, møte noen andre enn sex-kunder og andre i prostitusjonsmiljøet og knytte relasjon til 
ansatte og frivillige i Albertine.    
 

2.10 Prosjekt Thai 

I 2019 har arbeidet i prosjektet fordelt seg mellom oppsøkende virksomhet og oppfølging 
til de som besøker vårt kontor med behov bistand.   
Vi har totalt gjennomført 29 (2018:70) besøk til 21 (2018:29) forskjellige institutter i 
Stavanger. Vi har registrert totalt 35 (2018:31) institutter i byen. Grunnen til at arbeidet 
med oppsøkende har blitt betydelig redusert - fra 70 besøk i 2018 til bare 29 i 2019- er 
at antall henvendelser til vårt kontor fra thai brukere har økt med 35% flere henvendelser, 
og at vi bruker mer tid på hvert besøk. Noen har blitt henvist videre til Tillitsperson 
Migranter og andre har direkte oppfølging med ansatte i Albertine.  
21 (2018: 16) ulike thai-personer har oppsøkt vårt kontor som følge av ytterligere behov 
for bistand. I løpet av 2019 har vi hatt 217 (2018:160) henvendelser fra 21 (2018:16) 
forskjellige personer fra Thailand.   
Samarbeid og koordinert innsats med Tillitsperson Migranter fungerer veldig bra. 
Sammen klarer vi å tilby den støtten og hjelpen som brukerne trenger.   
 

2.11 Arbeidsprosjekt 

Prosjektet gir personer som er i prostitusjon og ønsker seg bort fra det, et konkret tilbud 
om arbeidspraksis gjennom NAV, samt norskkurs og videre oppfølgning og støtte inn i 
arbeidslivet. Prosjektet er for personer som har rett til å jobbe i Norge. Tilbudet dekker 
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alle aspekter av livet deres og sørger for at endring skjer både i arbeidssituasjon og på 
den personlige og sosiale arena.    
Dette første året har gitt oss mulighet til å spre informasjon om et konkret tilbud til alle 
som har rett til arbeid i Norge. Vi ser at selv om noen takker høflig nei til i begynnelsen, 
kommer de raskt tilbake og ønsker å vite mer om det. Prosjektet gjør det lettere å tørre 
å tenke tanken om å starte et nytt liv. Det blir mindre skummelt. Albertine tilbyr noe som 
er konkret, tilgjengelig og lett å trekke seg tilbake fra om det ikke fungerer.    
I løpet at 2019 har 3 personer deltatt og gjennomført arbeidspraksis, og 3 personer fikk 
økonomisk støtte til eksterne norskkurs. Flere andre har også vist interesse. Av den 
totale gruppen med personer som enten har deltatt aktivt eller vist interesse, så har 1 
fått helseoppfølgning hos Albertine sitt legetilbud og 1 har blitt henvist til Transkulturelt 
Senter for videre vurdering og eventuelt behandling av psykolog, før igangsettelsen av 
praksistiltaket. 1 person til startet med å registrere seg som arbeidssøker på Nav men 
forsvant rett etterpå, mens 1 valgte å starte som selvstendig næringsdrivende og ble 
koblet til SKAPE. 10 personer viste interesse men de gikk ikke videre av forskjellige 
grunner. Brukerne kommer fra Polen, Spania, Romania, Italia, Tsjekkia, Nederland og 
Ukraina.   
I september måned hadde Albertine sammen med rådgiver i Nav Rogaland, et foredrag 
om prosjektet på seminaret «10 år med sexkjøpsloven», i Oslo. Både finansiører og 
andre nasjonale prostitusjonstiltak ønsket seg en overføring av modellen til andre byer.   
 

2.12 Frivillighet 

Ved utgangen av 2019 hadde Albertine 20 aktive frivillige medarbeidere. Totalt 35 
personer har deltatt i en eller flere aktiviteter på Albertine i løpet av 2019.   
  
De frivillige har bidratt i oppsøkende arbeid på gata, mot innendørsmarkedet, mot Thai 
massasjestudioer, i norsk språktrening, til juridisk rådgivning, til administrativ rådgivning, 
på lavterskel tilbud på dagtid og som språkassistenter på helsetilbudet. I tillegg har vi i 
2019 hatt frivillige som har bidratt med kortere oppdrag i forbindelse med julebord.   
Frivillige følges kontinuerlig opp via møter, telefon og e-post. I tillegg har de fått tilbud 
om og deltatt på frivillige samlinger, julebord og sommerfest i Albertine samt frivilligfest, 
teater og julekonsert, i regi av Bymisjonen.    
 

2.13 Ressurser 

Albertine har totalt 3 ansatte i 100% stillinger, som utgjør totalt 3 årsverk. I tillegg har vi 
2 leger som er ansatt på timer. Frivillige medarbeidere har totalt lagt ned 560 timer i 
2019, noe som utgjør 0,3 årsverk. Albertine finansieres økonomisk av Justis- og 
beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Stavanger kommune, NAV og private 
givere.  
 

Stavanger, januar 
2020  

Randi Schulz  
Tiltaksleder Albertine  

  
Albertine  
3 ansatte / 3 årsverk  
35 frivillige / 560 timer / 0,3 årsverk   
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3. Gatejuristen

3.1 Bakgrunn

Gatejuristen Stavanger åpnet for klienter
januar 2013, og har vært en del av
Gatejuristnettverket i Norge siden oppstart.
Vi gir gratis rettshjelp til rusavhengige og
tidligere rusavhengige. Vi jobber
oppsøkende og gjennom frivillige.

3.2 Antall saker

Gatejuristen Stavanger har i 2019 tatt inn 577 saker fra 312 klienter. Det er en økning i
antall saker på 23% fra året før, da tok vi inn 470 saker fra 284 klienter.

3.3 Jobber gjennom frivillige

Gatejuristen Stavanger jobber i stadig større grad gjennom frivillige. Vi har ulike frivillige
løp og utløser mer frivillighet. Vi har fått med noen flere frivillige, og studentene som er
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med bidrar med flere frivillige timer enn tidligere. I 2019 la de frivillige ned hele 5 671 
frivillige timer, tilsvarende 3,3 årsverk. Dette er en økning på 42 % fra året før. 
 
Gjennom året var det 56 frivillige som bidro for Gatejuristen Stavanger. Ved utgangen 
av året er det 39 som er med. Vi har hatt 15 advokater og jurister i Stavanger, 10 
advokater og jurister i Haugesund, de øvrige er studenter og nyutdannede jurister knyttet 
til kontoret i Stavanger. De frivilliges hovedoppgave er rettshjelpsarbeid, oppsøkende 
virksomhet og rådgivende arbeid knyttet til saker. De frivillige, og særlig studentene, får 
med seg verdifull erfaring fra sitt opphold i Gatejuristen.  
 
Fem advokatkontorer mentorer for de frivillige jusstudentene; Adius advokater, Bull 
Årstad advokatfirma, Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og CO, EBT (Advokatfirma 
Endresen Brygfjeld Torall AS) og Advokathuset Stavanger. Vi har også en 
samarbeidsavtale med UiS. 
 

3.4 Medarbeidere 

I 2019 var vi tre ansatte jurister i 2,4 stillinger; tiltaksleder Camilla Andersson, juridisk 
rådgiver Marie Synnøve Seldal Jansen og fra 1.3.19 studentveileder Ingunn Mollnes i 
40% stilling. De ansatte bruker mye av tiden til opplæring og ikke minst oppfølging, 
veiledning og kvalitetssikring av arbeidet til de frivillige. Samtidig er det en del saker som 
må håndteres av ansatte, pga frister, sakens innhold eller særlige forhold knyttet til 
klienten.   
 
Gjennom året har vi også hatt fem personer i arbeidspraksis gjennom NAV. En 20% i 6 
måneder, en 100% en måned, en 20% 4 måneder og så 40% i 3 måneder, en 40% - 2 
måneder og en 20% i 1 måned. Tre er nå i ordinært arbeid. En er fortsatt i arbeidspraksis 
i Gatejuristen. Deres arbeidstid er ikke medregnet i de frivillige timene.  
 

3.5 Tilgjengelighet: Saksmottak og oppsøkende 
virksomhet 

Det er avgjørende å være tilgjengelige og til stede for å kunne tilby rettshjelp til 
målgruppen. Gatejuristen Stavanger er åpent for klienter alle dager i kontorets åpningstid 
- dropin, telefon, e-post og via facebooksiden. I tillegg er det fast ukentlig 
ettermiddagsmottak bemannet av erfarne advokater og jurister. Vi har fast oppsøkende 
saksmottak på Asfaltutsalget/Josephines kafé ukentlig og på Helsestasjonen for 
rusavhengige hver andre uke. Vi har månedlige saksmottak i Haugesund og Sandnes, i 
tillegg til 2-3 oppsøkende saksmottak i måneden andre steder: Stavanger fengsel, TAFU, 
Bymisjonssenteret på Sola og MO-Senteret på Karmøy. Oppsummert: åpnet for drop-in 
klienter alle hverdager, 42 saksmottak på ettermiddagen, i tillegg til 90 oppsøkende 
saksmottak i Stavanger, Haugesund, Sandnes og Sola.  
 

3.6 Haugesund 

Vi har nå hatt faste saksmottak i Haugesund i tre år. Vi har 8 frivillige advokater og 
jurister, som bemannet månedlige saksmottak og håndterte sakene som kommer inn. 
Kirkens Bymisjon Haugalandet står for det oppsøkende arbeidet i forkant av 
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saksmottakene. Gatejuristen har ansvaret for de frivillige og veileder dem i saker samt 
har noe dialog med klienter. Vi har tatt imot 34 saker fra Haugesund og Karmøy i 2019. 
Det reelle tallet er noe høyere – da ikke alle veiledningsaker er registrert.  Vi vil videreføre 
arbeidet i 2020. 
 
Vi har hatt en del foredrag for målgruppen i ulike fora både i/rundt Stavanger og i/rundt 
Haugesund. 
 

3.7 Økonomi og drift 

Gatejuristen er finansiert av offentlige midler fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet, 
samt tilskudd fra Karmøy, Haugesund, Sandnes og Stavanger kommuner, private midler 
fra sponsorlauget til Kirkens Bymisjon og advokater i Stavanger.  

For en detaljert oversikt over statistikk og regnskapet, se årsrapporten.  
 
 

Stavanger, Januar 2020 
Camilla Andersson 

Tiltaksleder Gatejuristen Stavanger 
 

  
  
 

Gatejuristen 
3 ansatte / 2,4 årsverk 
39 frivillige / 5.671 timer / 3,3 årsverk 
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4. Tillitsperson 

 

Tillitsperson er et tiltak ved Kirkens 
Bymisjon, Stavanger som tilbyr mennesker 
bistand i møte med det offentlige systemet. 
Tillitsperson driftes av en ansatt 
prosjektleder i 100% stilling. Tjenesten 
utføres per i dag av 24 frivillige 
medarbeidere. Det utløses rundt 1406 timer 
med frivillig arbeid på årlig basis.  
 

 

 

4.1 Hensikt 

Tillitsperson ønsker å styrke brukere av det offentlige systemet som har vanskelig for å 
nyttiggjøre seg tjenestene det offentlige tilbyr. Tilgang til felleskapets goder går ofte via 
møte med offentlige systemer, og vi erfarer at mange går glipp av dette fordi de sliter 
med å forstå, eller bli forstått i dette møtet.   
 
Tillitsperson har nå vært i drift i rundt 4,5 år. Erfaringene fra tiltaket viser at det er behov 
for Tillitsperson, at vi har tilgang på kvalifiserte frivillige og at det offentlige systemet 
ønsker oss velkommen. Vår erfaring er at denne modellen har effekt og bidrar til bedre 
samarbeidsklima mellom brukere og offentlige instanser, samt at brukere får bedre 
tilgang på sine rettigheter.   
Frem til høsten 2018 har Tillitsperson vært rettet mot mennesker med en rushistorie. Her 
har vi drevet oppsøkende arbeid ved rusbehandlingsinstitusjoner, Stasjonen, 
Gatemagasinet Asfalt, fengsel, NAV m.m. for å gjøre tjenesten tilgjengelig for denne 
målgruppen. Vi erfarte likevel at flere grupper i samfunnet enn mennesker med 
rusproblematikk har utfordringer med tanke på å navigere i og forstå våre offentlige 
institusjoner. Vi startet derfor høsten 2018 et pilotprosjekt rettet mot migranter. Dette 
arbeidet har vi videreført og utviklet i 2019. Tilbudet har blitt kjent for flere nye 
samarbeidspartnere og prosjektet har vokst i takt med dette. Begge målgruppene har 
ulike utfordringer i møte med det offentlige, samtidig som de har en sammensatt, sårbar 
og avhengig relasjon til det offentlige.  
 

4.2 Metode 

Rent praktisk betyr Tillitsperson at brukere kan få støtte i ulike møter og prosesser; 
Veiledning og oppfølging i forkant av møter, en ”følgesvenn” i møter og enkel oppfølging 
i etterkant. Støtten består i å tolke svar fra NAV, sette ord på behov hos legen, følge opp 
egne forpliktelser, skaffe nødvendig dokumentasjon, fylle ut søknader og holde tråden i 
prosessene.   
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Sammen med lokalt fagmiljø innen rus (KORFOR - regionalt kompetansesenter innen 
rusmiddelforskning samt Dropout Temaet), NAV, KIA og Sølvberget har vi laget et 2 
dagers sertifiseringsprogram hvor vi kurser frivillige til å bli tillitspersoner. Vi har 
utarbeidet et eget og tilpasset program til frivillige som skal jobbe opp mot migranter. Det 
kreves personlig egnethet og relevant arbeidserfaring hos de frivillige. Enten fra 
administrasjon, rus/ psykiatri eller arbeid/studier med migranter. Kurset omhandler det å 
jobbe med brukergruppen, innføring i de mest vanlige offentlige tjenestilbudene, 
empowerment, samt praktiske og etiske retningslinjer knyttet til det å jobbe med 
konfidensiell informasjon. Retningslinjer rundt rollen som Tillitsperson, 
taushetserklæringer og samtykkeskjemaer er utarbeidet i samråd med NAV og jurist.   
 

4.3 Frivillige 

I løpet av 2019 har vi hatt 11 aktive frivillige Tillitspersoner knyttet til målgruppen rus. 
Noen er arbeidsledige, går på AAP, jobber deltid, studerer, andre har uføreytelse eller 
alderspensjon. To har jobbet på NAV, andre har erfaring fra administrasjon, økonomi og 
helsefag. Vi har også en tillitsperson med brukererfaring. I Tillitsperson for migranter har 
vi hatt 13 frivillige innom i løpet av året. Noen av disse er pensjonister med lang bakgrunn 
fra arbeid med flyktninger/migranter, mens de andre er studenter fra VID vitenskapelige 
høyskole, hvor vi rekrutterer aktuelle frivillige Tillitspersoner. Vi har også hatt 3 studenter 
fra VID i praksis i perioden februar-mai.  
 

4.4 Brukerne 

I løpet av 2019 har vi bistått 108 unike brukere med ulike saker. 38 av disse er knyttet 
til rus, mens 70 er migranter. Brukerne har fått veiledning og oppfølging i forkant av 
møter, en ”følgesvenn” i møter og enkel oppfølging i etterkant. De har fått hjelp til å 
tolke svar fra NAV og andre offentlige instanser, sette ord på behov hos legen, følge 
opp egne forpliktelser, skaffe nødvendig dokumentasjon og fylle ut søknader. De fleste 
møtene hvor brukere har med seg Tillitsperson er hos NAV, fastlege/sykehus og i 
ansvarsgruppemøter hos LAR, men vi har også vært tilstede i møter med advokat, 
krisesenter, forliksråd og ulike behandlingsinstitusjoner. 

4.5 Samarbeidspartnere 

Tillitsperson for mennesker med rushistorie har samarbeid med flere tiltak i Kirkens 
Bymisjon for å rekruttere brukere og samarbeide for å dekke ulike behov for 
bistand. Viktige interne samarbeidspartnere har her vært Gatejuristen, Jobb1/Asfalt, 
Gatepresten, Enter Fritid. I 2019 har vi hatt Tillitspersoner i fast turnus i Josephines kafés 
åpningstider, 3-4 dager per uke. Vi driver også oppsøkende virksomhet og har godt 
samarbeid med Stavanger Fengsel, Rogaland A-senter (avrusingsavdeling, 
behandlingsavdeling og poliklinikk) og Stasjonen (kommunalt lavterskeltilbud). Etterhvert 
som tiltaket har blitt kjent og samarbeidet med NAV har blitt tydeligere, blir også flere av 
våre brukere henvist fra NAV/fagveiledere i kommunen.  
  
I målgruppen migranter har vi fortsatt og videreutviklet vårt samarbeid med Albertine 
(Kirkens Bymisjons arbeid for mennesker med prostitusjonserfaring). Gjennom deres 
oppsøkende virksomhet inn mot thailandske massasjeinstitutter har de kommet i kontakt 
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med mange brukere som har omfattende utfordringer i å mestre samhandlingen med og 
forståelse av våre offentlige institusjoner. Albertine rekrutterer derfor aktuelle kandidater 
fra denne gruppen til Tillitsperson. Vi har også et godt samarbeid med KIA Stavanger 
hvor vi har oppsøkende saksmottak en gang i uken ved et av deres kurstilbud. Her har 
vi kontakt med en stor gruppe kvinner som ikke lenger har rettigheter i 
introduksjonsprogrammet, men som likevel står langt fra arbeidslivet og har begrensede 
norskkunnskaper. De sliter med å forstå, finne frem i og følge opp forpliktelser med de 
offentlige systemene. Videre har vi opprettet samarbeid med Røde Kors (EVA-
prosjektet), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Flyktningseksjonen. Våre 
nye samarbeidspartnere tar selv kontakt for å beskrive behov, samt å sikre gode 
overganger for våre brukere. I løpet av høsten har vi startet et samarbeid med Sølvberget 
hvor vi har saksmottak i “glassburet” en gang i uken. Målet her er å fange opp migranter 
som ikke blir henvist via andre instanser.  
 

4.6 Økonomi 

I 2019 ble Tillitsperson finansiert av SR- Bank, Gjensidigestiftelsen, Extrastiftelsen, IMDI 
og kommunale folkehelsemidler.  

  
Stavanger, januar 2020 
Tonje Smitt-Ingebretsen 
Tiltaksleder Tillitsperson 

  
Tillitsperson 
1 ansatt / 1 årsverk  
24 frivillige / 1406 timer / 0,8 årsverk  
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5. Enter Fritid 

 

Enter Fritid er et etterverntilbud med fokus på 
fritidsaktiviteter for personer som vil etablere seg 
i en hverdag som rusfri. Gjennom et variert tilbud 
av fritidsaktiviteter innen friluftsliv, kultur og sport 
tilbyr vi en mulighet til å bygge nye rusfrie 
nettverk, øve på å stå i rusfrie relasjoner og unngå 
tilbakefall til rus. 

Vi har 170 registrerte medlemmer/frivillige i vår 
gruppe, og av disse har 120 deltatt i en eller flere 

sammenhenger i 2019. I løpet av 2019 har aktivitetene økt mye gjennom hele året. Vi 
har fiskegruppe som driver med fluebinding, fluekastetrening, garnfiske, innlandsfiske og 
linefiske i sjø. Gruppen investerte i egen båt i 2018. Den har vi brukt til turer i Lysefjorden, 
Alsvik og korte dagsturer i nærmiljøet. 

Turgruppen arrangerer søndagsturer og lengre turer i DNT regi. Tur- og Fiskegruppa har 
arrangert 10 fellesturer til Kirkens Bymisjons egen hytte i Strand i Ryfylke. Her driver vi 
vedhogst, fisker og arrangerer fjellturer i lokalmiljøet på hver hyttetur.  

 I 2019 deltok vi på dugnad på Bakken Gård i Lysefjorden. Dette er et 
renoveringsprosjekt der vi bidrog med dugnad. Vi hadde 650 timer dugnad på Bakken 
fordelt på 16 personer. Et meget vellykket prosjekt som bidro til at 2 personer fikk jobb i 
bedriften som utfører renoveringen. Den ene personen er nå byggeleder på Bakken 
Gård. Vi vil bidra videre på Bakken Gård frem til nyåpningen i mai 2020. Samarbeidet 
blir utvidet til å gjelde flere hytter i Stavanger Turistforening i 2020. 

Sommeren 2019 deltok Enter Fritid på prøvefiske i Sirdalsheiene i samarbeid med 
Turistforeningen og lokallag til NJF. Dette var i Sandvatn og konklusjonen var at dette 
vannet er fisketomt. Vi jobber videre med å få til utsetting av fisk her i 2020. 

Kajakkgruppen gjennomførte kurs og turer i 2019. Denne aktiviteten har vært populær 
med mange turer utover sommeren og høsten 2020. Vi kjøpte også tørrdrakter for å 
utvide padlesesongen. I tillegg har vi startet opplæring av kajakkinstruktører som blir 
fullført i 2020. 

I 2019 innledet vi et samarbeid med Folk & Røvere i sammen med A-Larm. Det er et 
tilbud om seiling med Skonnerten Frøya. Vi hadde to seilinger i distriktet samt en lengre 
seilas fra Hardanger til Stavanger. I tillegg fikk vi delta på to rib-båt turer inn til 
Prekestolen. 

Løpegruppa har vært aktiv i hele 2019. Enter Fritid deltok på 2 organiserte løp. 
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J-Enter fikk 350000 kr av Sparebank SR-stiftelsen til drift av prosjektet. Enter Fritid har 
økt bemanningen med en 50% stilling koblet opp mot J-Enter, og vil bli formelt startet 
opp i 2020. 

I 2019 hadde vi 2800 timer frivillighet inkludert dugnad på Bakken Gård. Vi hadde 
mellom 20-25 ulike arrangementer pr måned og totalt over 1400 deltakelser på disse 
arrangementene. I 2019 fikk vi møte 70 nye ansikter i Enter Fritid.  
       

Stavanger, januar 2020  
Leif Tore Berge, Tiltaksleder Enter Fritid  

 

Enter Fritid  
2 ansatte / 1,5 årsverk 
20 frivillige / 2.800 timer / 1,7 årsverk 
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6. Gatepresten 

 

6.1 Et synlig og tålmodig 
nærvær i byen 

Gateprestetjenesten jobber igjennom 
felleskap med en stor mengde frivillige. Mat 
og samtaler er grunnleggende elementer for 
å danne et fellesskap hvor alle er like. 
Frivillige og gjester sitter rundt samme bord 
og spiser samme mat. Kirkens Bymisjons 
verdier; respekt, rettferdighet og omsorg 
praktiseres i det nære fellesskap med rom 
for alle. Dette skjer både i St. Petri kirke og 

på Asfalt-kontoret. 
 
Samtaler, frivillige og besøkstall på måltidene ligger stabilt. Det er gledelig at 
prestetjenesten fikk ekstra ressurser i 2019 til å styrke og sikre frivilligheten. Det er en 
svak nedgang i antall torsdagsmiddager og samtaler. Flere samtaler ble tatt i regi av 
fellesskapet, middagene har forsatt sin faste kjerne. 
 

6.2 Gatepresten i tall 

 I 2019 ble det servert rundt 3000 smørbrød på mandagsfrokosten.  
 Det ble servert 814 måltider, fordelt på 34 torsdagsmiddager.  
 Julaften og 5 gjestebud bespiste ca. 750 personer.  
 Det ble tent nærmere 1000 lys for mennesker som strever med livet sitt.  
 De gatenære lavterskelfellesskapene danner rammen om 2 årsverk, fordelt på 

149 frivillige.  
 Gatepresten har tett kontakt med fellesskapene.  
 Rekruttering, oppfølgning og veiledning av de frivillige er inkludert i de 333 

årlige samtaler, hvor de fleste av disse samtaler har sjelesørgerisk karakter 
rettet imot folk i rus- og gatemiljøene. Den sjelesørgeriske samtale skjer ofte 
også i fellesskapet, hvor mennesker opprettholder hverandres livsmot ved å 
lytte til hverandre og være der for hverandre. 

 Gateprestens rolle innebærer også å støtte ved dødsfall i rusmiljøet, i 
samarbeid med tiltak og institusjoner som ønsker minnemarkering, deltakelse i 
begravelse eller oppfølgning på annen vis i forbindelse med sorg.  

 Overdosemarkeringen er en årlig markering for det tverrfaglige arbeidet som 
gjøres for forebygging og lindring av rus i Rogaland.  En del av dette opplegget 
er en gudstjeneste i Åna fengsel i august i samarbeid med fengselspresten. 

 Prestetjenesten arrangere i tillegg til de faste fellesskapsbyggende tiltak, 
gjestebud og julaften. 
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 Gatepresten samarbeider bredt rundt enkeltpersoner. Der jobbes både med å 
motivere og etablere kontakt med samfunnets offentlige hjelpetiltak. Dette 
arbeide er stigende, da de få som faller gjennom alle hjelpetiltak, har lite nettverk 
og muligheter for å «hekte» seg på igjen. Det arbeide rettes imot de som er 
vanskelig stillede og der jobbes med «De må skridtsmetode» Som handler om å 
se endringsarbeidet i et bredt og langsiktet perspektiv. 

 

6.3 Bemanning 

Gatepresten har i 2019 bestått av gateprest i 100% stilling og Frivilligkoordinator i 100 % 
stilling. Gatepresten har hovedansvar for mandagsfrokost, torsdagsmiddag, Bymisjons-
messene i St. Petri. Hovedansvaret for 2 frivillige årsverk, samt samtaler og 
samarbeidsrelasjoner til kommune, sykehus og Den norske kirke. Frivilligkoordinatoren 
har hovedansvaret for Julaften og gjestebudene. Kontakten til miljøet opprettholdes ved 
å ha fast turnus i torsdagsmiddagen månedlig.  

Stavanger, januar 2020 
Majbritt Grund Kristensen  

Tiltaksleder Gatepresten Stavanger  
 

Gatepresten  
Ansatte: 2 ansatte / 2 årsverk  
Frivillige: 149 frivillige / 3.406 timer / 2 årsverk  
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7. Jobb1/Salgskontoret Asfalt 

 

Vi har 21 frivillige i Asfaltdistribusjonen 
som til sammen utgjør over 4000 
arbeidstimer. Dette utgjør over 2 
årsverk. 

I tillegg har vi årlig en sosionomstudent 
i praksis hos oss fra januar til juni. 

7.1 Oppdraget 

Jobb1 skal tilby rusavhengige 
mennesker i Stavanger lavterskel, 
fleksible arbeids-markedstilbud. 

Hensikten er å aktivisere mennesker som har omfattende rusproblemer med arbeid.  

Vi tror at alle mennesker har kvaliteter som kan benyttes til fellesskapets beste, og vi er 
overbeviste om at alle kan jobbe dersom arbeidet blir tilpasset arbeidstakerens behov. 

Vårt hovedformål er å lage et arbeidstilbud som er av samfunnsmessig nytteverdi 
samtidig som struktur og krav til utførelsen er fleksible og tilpasset enkeltmennesket i 
vår målgruppe. 

7.2 Jobb1 

Jobb1s målgruppe er mennesker som lever med omfattende rusproblemer. Tilbudet har 
siden 2006 vært fordelt på to dager i uka - onsdag og fredag. Deltagerne møtes på 
morgenen og spiser frokost sammen før de tar fatt på arbeidsoppgavene, som oftest 
dreier seg om renhold i sentrumsnære områder for Stavanger kommune. 

Vi har i 2019 til sammen arbeidet 3876 timer. Vi har utbetalt 193.800 kroner i lønn. Det 
vil si at innsatsen til våre arbeidstakere tilsvarer to årsverk i timer. 

Vi har i 2019 hatt 969 enkeltoppmøter fordelt på 74 arbeidsdager, noe som gir et snitt på 
13 arbeidstakere hver arbeidsdag. I 2017 hadde vi et gjennomsnittlig oppmøte på 
arbeidsdagene på 11,5.  

Vi har i 2019 registrert 4 nye deltagere i Jobb1. Jobb1 har i 2019 blitt brukt som 
arbeidstilbud av 49 ulike personer, 8 av dem er kvinner. De fleste som benytter seg av 
Jobb1 er våre faste brukere som har benyttet tilbudet over flere år.  
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De fleste av arbeidstakerne i Jobb1 er eldre enn 45 år gamle. Og en stor del av dem er 
i en svært sårbar situasjon preget av omfattende rusing, dårlig helse og store generelle 
levekårsproblemer. 

7.3 Samarbeidspartnere 

Jobb1s hovedsamarbeidspartner er fremdeles Stavanger kommune Natur – og 
idrettsservice. Vi får de fleste av våre arbeidsoppdrag formidlet herfra. 
Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av forefallende arbeid som søppelplukking og 
rydding av de sentrumsnære områdene i Stavanger. 

Vi har også et arbeidslag på tre arbeidstakere som har ansvar for sansehagen og 
fugleparken til Stokka sykehjem. Dette har vært et tilbud for de mest stabile og rusfrie av 
deltagerne i Jobb1.  Samarbeidet med Stokka sykehjem er et viktig tilskudd til den 
ordinære aktiviteten i Jobb1, som for det meste handler om søppelplukking i 
sentrumsnære områder. Og har vist seg å være et viktig tilbud for de deltagerne som er 
fast med.  

Vi har også etablert et godt samarbeid med Stasjonen, som er et tilbud 
rehabiliteringsseksjonen gir til sine brukere daglig i sine lokaler i Kongsgaten. Stasjonen 
tilbyr enkel helsehjelp, samtaler og mat. 

I 2019 har vi «bodd oss inn i» Josephines kafe, og har hatt stor tilgang på deltagere i 
arbeidstiltakene våre og gjester i kafeen for øvrig. 

7.4 Asfalt 

Gatemagasinet Asfalt ble solgt på gata i Stavanger første gang i april 2009, etter en lang 
tid med planlegging og tilrettelegging sammen med de andre aktørene i prosjektgruppen. 
Dette arbeidet har vært tidkrevende og utfordrende, og det er med stor glede vi ser at 
arbeidet som er lagt ned har blitt belønnet med et godt mottatt gatemagasin, mange og 
fornøyde selgere og sist. men ikke minst, et arbeidsmarkedstiltak som rommer en del av 
de kvaliteter som vi i bymisjonen mener skal være tilstede i ethvert menneskes liv; nemlig 
opplevelsen av tilhørighet, verdighet og inklusjon. 

Målgruppen for Asfalt er mennesker som lever i rus, eller mennesker som er i ferd med 
å ta et oppgjør med rusen. De aller fleste av våre selgere er likevel mennesker som lever 
i aktiv rus.  

I 2019 ser vi at størstedelen av salget foregår via Vipps, noe som er med på å påvirke 
arbeidet vi har i salgskontoret med mye mer arbeid over pc, og større sårbarhet ifht hele 
tiden å være på nett og ha et velfungerende system.  Vi har gjennom hele 2019 bevart 
åpningstidene vi innførte i 2016, nemlig fire timer hver ukedag, og to timer åpent de to 
første lørdagene etter at et nytt magasin er ute på gata. Vi hadde en del utvidede 
åpningstider i november/ desember i forbindelse med juleboka, som for øvrig solgte 
ganske bra. 
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7.5 Asfalt 2019 i tall 

Vi har i Stavanger registrert nærmere 400 selgere siden starten i 2009. Ca en fjerdedel 
av selgerne er kvinner. 

 I 2019 har 122 av de registrerte selgerne brukt salg av gatemagasin som inntektskilde i 
Stavanger. Dette forteller oss at vårt tilbud absolutt er et aktuelt og viktig arbeidstilbud 
med avgjørende betydning for målgruppen. 

I 2017 merket Gatemagasinet Asfalt en markant nedgang i salget i Rogaland, noe som 
medførte en stor innsats fra både Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland og Kirkens 
Bymisjon, Stavanger sin side de to siste årene. Vi ser ut fra tallene fra 2019 at vi har klart 
å stoppe denne nedgangen, og at vi er i ferd med å stabilisere salget på et 
tilfredsstillende nivå, i hvert fall sett fra salgskontoret i Stavanger sin side. Vi har også 
økt fokuset på arbeidsplassen som sosialt fellesskap, og ser en stor pågang i våre miljøer 
av mennesker fra rusmiljøet som nødvendigvis ikke er selgere av magasinet. Dette har 
medført et synligere miljø rundt våre lokalet, noe som igjen medfører en diskusjon om 
hvilken effekt åpne russcener har på byen vår. 

7.6 Arbeidsplassen som et sosialt felleskap 

Alle mennesker har behov for sosial tilknytning og tilhørighet. Vi ønsker at miljøet rundt 
våre arbeidstiltak skal oppleves som godt for våre arbeidstakere. Vi er tydelige på at 
konflikter mellom arbeidstakere ikke skal tas frem i arbeidstiden, og vi tar heller ikke parti 
i konflikter dersom de ikke er relatert til arbeidet.  

Flere av våre selgere kommer daglig innom Asfaltlokalet, ikke nødvendigvis for å selge, 
men for å ta en kopp kaffe og slå av en prat. Dette er for oss en god bekreftelse på at vi 
har noe veldig positivt å komme med for våre selgere i tillegg til en jobb.  

Vi benytter oss av en stadig voksende gruppe frivillige i Asfaltlokalet. Dette har en sterk 
positiv effekt på det sosiale miljøet i lokalet. Frem til skrivende stund har vi 21 frivillige i 
Kirkens Bymisjon, Stavanger/Arbeid. Disse frivillige jobber en dag i uka hver, og tilbringer 
fire timer sammen med oss hver dag de er hos oss. Dette vil si at våre frivillige 
medhjelpere samlet jobber over 4000 timer hvert år for oss, noe som utgjør mer enn to 
årsverk. 

7.7 Oppsumering 

2019 har vært nok et bra år for Jobb1. Vi har ennå et sterkt fokus på å få magasinsalget 
opp på nivå med salget vi har hatt tidligere år, og jobbet godt med salgsstrategier, 
salgskontorenes arbeid og produktet. Dette for å kunne bevare Stiftelsen Gatemagasinet 
i Rogaland som den bærekraftige sosiale entreprenøren vi alltid har vært. 

Vi har hatt et enormt tilfang av gjester og brukere av kafeen vår som ikke nødvendigvis 
benytter seg av arbeidstilbudene våre, men som likevel ser verdien av våre fellesskap.  
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Vi har i Kirkens Bymisjon, Stavanger hatt god oppslutning om våre arbeidstilbud, og det 
står fremdeles tydelig for oss at arbeid og aktivisering er svært gode tiltak i kampen mot 
sosial marginalisering og eksklusjon.  

Jobb1 og asfaltutsalget utgjør en viktig del av Kirkens Bymisjon, Stavangers arbeid i 
Stavanger, og vi tilfører verdier til Stavanger som er sentrale for det oppdrag Kirkens 
Bymisjon er satt til å gjøre.  

Vi er med på å synliggjøre at det i Stavanger finnes mennesker som ikke klarer å leve 
opp til de sosiale normer og krav som stilles formelt og uformelt i samfunnet. Vi gir disse 
menneskene en plass ved å tilby dem arbeid og fellesskap. 

Vi gir mennesker et alternativ til å begå kriminelle handlinger, og vi viser at det er mulig 
å regulere rusing dersom man stiller krav som er mulig å leve opp til.  

Det er viktig for oss at våre tilbud ikke bidrar til å fastholde mennesker i negative sosiale 
situasjoner. Vi evaluerer stadig våre tilbud med dette i mente. 

Vi tror at det arbeidet vi gjør har mange positive effekter. Kanskje ser våre selgere og 
arbeidstakere nye sider ved seg selv og sin situasjon, som igjen kan tenne håpet om at 
det til tross for en vond livssituasjon og vanskelig fortid finnes håp om en bedre fremtid, 
og at det i mennesket finnes krefter som er sterke nok til å arbeide seg ut av håpløsheten.  

       Stavanger, Januar 2020 
       Paul Hjelmervik 

Tiltaksleder  
Jobb1/Salgskontoret Asfalt 

        

Jobb1/ Salgskontoret Asfalt 
Ansatte: 2 ansatte / 2 årsverk 
Frivillige: 21 frivillige / 4000 timer / 2,4 årsverk 
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8. Josephines kafé 

 

Josephines kafe, slik den fremstår i 
dag, er et resultat av at Kirkens 
Bymisjon fikk TV-aksjonen i 2018. 

Vi har derfor hatt et ønske om å benytte 
TV-aksjonsmidlene til å skape et 
møtested med Rom for Alle i Stavanger, 
og vår egen bymisjonskafe i 
Kongsgaten 48. 

Kafeen ble i løpet av overgangen 2018-
19 rustet opp til drift, og kokk ble ansatt 
fra 01.02.19. 

Salgskontoret til Gatemagasinet Asfalt flyttet inn i lokalene allerede i november 2018 i 
forbindelse med den årlige juleboka, og Enter Fritid hadde allerede vært i lokalene med 
onsdagskafeen sin i over et år. 

Josephines Kafe ble offisielt åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø den 8. Mai 2019. 

Kafeen er åpen mellom klokken ti og to hver dag og tilbyr næringsrik og sunn mat til en 
liten pris og fokuserer på trivsel og tilhørighet med måltidet som et viktig element å 
samles rundt. 

Fredager serveres alltid et varmt, gratis måltid til kafeens gjester -et tilbud som vi har 
valgt å innføre i kafeen med bakgrunn i en årelang «tradisjon» i Asfaltutsalget. 

Josephines kafe har et tett samarbeid med Matsentralen, og henter en stor del av 
råvarene til kafeen herfra. Vi henter også en del overskuddsmat fra matbutikker i 
sentrum. 

Fra kjøkkenet: 

Siden oppstart har kafeen mottatt over 4 tonn mat fra Matsentralen, noe vi betaler 3000 
kroner i årsavgift for. Vi har også hentet nærmere 600kg overskuddsmat fra Kiwi og Spar 
i Stavanger sentrum. Disse råvarene utgjør hovedbasisen i all maten som produseres 
fra vårt kjøkken, og gir oss muligheten til å produsere næringsrik og god mat for våre 
gjester. 

Et typisk tilbud på menyen er 1 varmrett, 1 sandwich, 1 salat, søtbakst og snacks, samt 
kaffe/te. 
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Kafeens åpningstider er mandag til torsdag mellom klokken 10 og 14, fredagen er 
forbeholdt Asfaltselgerne, og da serveres gratis middag. 

I tillegg til salg over disk har Josephines Kafe faste inntekter fra de ulike tiltakene i 
Kirkens Bymisjon, Stavanger. Vi har hatt et ønske om å redusere en del av eksternt kjøp 
av mat til tiltakene og flytte en del av mathandlingen inn i egen virksomhet og kafeen. 
Dette har medført at Josephines Kafe fakturerer internt i KBS ca 10.000 kroner i 
måneden, noe som bidrar til at kafeen har en fast og mer forutsigbar inntekt, og at 
tiltakene serverer rimeligere, sunnere, mer miljøvennlig og mer allsidig mat til deltagere 
og frivillige som er knyttet til det enkelte tiltak. 

Josephines kafe leverer også maten til gjestebudet på skjærtorsdag, 
julekonsertarrangementet i Petri i samarbeid med Rogaland teater og andre 
kurs/frivilligsamlinger i regi av KBM. 

Vi har levert noen matbestillinger ut av huset til ulike firma. Da brukes 
konkurransedyktige priser og varer innkjøpt fra butikk. Dette fordi at Matsentralen ikke 
ønsker at maten skal selges utenfor huset til markedspris. 

I driften av kjøkkenet har vi pr dags dato en person på tilrettelagt arbeid, en i 
arbeidstrening fra nav og to frivillige medarbeidere som hjelper til. 

Fra kaférommet: 

Kafeens gjester og kunder omfatter ulike grupper. Asfaltselgere og mennesker som 
bruker bymisjonens øvrige tilbud utgjør den største delen av kafeens gjester, men vi ser 
at stadig flere «ordinære» drop-in kunder finner veien til Josephines kafe. Dette er svært 
ønskelig fra vår side, da vi har en visjon om at mennesker skal møtes på tvers av sosiale 
lag i vår kafe. 

Responsen på vår åpne linje er ensidig positiv fra alle våre gjester, og det viser seg at 
det er mulig å skape gode fellesskap på tvers av ulike sosiale miljøer. 

En viktig sosial effekt som vi erfarer fra Asfalt-distribusjonen er at asfaltselgerne blir 
sittende lenger rundt bordet med kaffe, avis og en god prat med kollegaer og frivillige før 
de evt kjøper med seg magasiner og forlater kafeen for å jobbe. Vi har også småsnacks 
på bordet de kan forsyne seg av gratis (frukt, yoghurt, bakverk e.l fra Matsentralen), men 
det må også sies at stadig flere av asfaltselgerne bruker lønnen sin på å kjøpe ulike 
retter i kafeen. 

Kafeen har også blitt et sted der flere av de ansatte i KBS spiser lunsjen sin. Og hver 
torsdag har vi morgenkaffe for staben og fellesadministrasjonen i kafeen. Dette bidrar til 
at alle våre ansatte får en tettere kontakt med målgruppen vår enn det vi hadde før. 

Våre første erfaringer med «nye» Josephines kafe er at ønsket om å etablere et sosialt 
og åpent fellesskap i en Bymisjonskafe er mulig. Det virker som om det er lett å finne sin 
plass i kafeen, for alle. Vi har stor tilgang på overskuddsmat, og en dyktig kokk som 
daglig tryller frem fire-fem ulike retter på menyen. Prisen på rettene varierer mellom 25-

332



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : KBS - ÅRSMELDING 2019.docx

Kirkens Bymisjon, Stavanger 
ÅRSMELDING 2019 Rev. 04.02.20 31/40 

50 kroner. Dette utgjør også et godt alternativ for mennesker som ønsker å velge 
miljøvennlig, sosialt eller økonomisk. 

Vårt fokus i alt rundt Josephines kafe handler om bærekraft, både økonomisk, sosialt og 
miljømessig. Og målet er en kafe som står støtt, mest mulig på egne bein etter TV-
aksjonsperioden. 

Stavanger, januar 2020 

Paul Hjelmervik og Torill Aardal Sonesen 

Josephines Kafé 

Josephines Kafé 
1 ansatt / 1 årsverk 
4 frivillige / 387 timer / 0,2 årsverk  
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9. Kirkens Bymisjon Sola 

 
Kirkens Bymisjon Sola har endelig fått etablert en kafe 
og møteplass i Sola kommune.  2. Mai ble kaféen vår 
“Kaffekoppen” åpnet av helseminister Bent Høie 
foran omtrent 100 inviterte gjester. En vellykket åpning 
og en god start for Kaffekoppen, etter en 
heseblesende innspurt for å få klargjort kafélokalet.    
  
Siden oppstart har vi arrangert flere ulike vellykkede 
arrangementer, samlet mange gode frivillige, etablert 
samarbeid knyttet til arbeidstrening og opplevd en jevn 

tilstrømning av gjester. Det har også vært en utfordrende tid med å få på plass rutiner 
og systemer, i tillegg til sykemeldinger og vikarer. 

9.1 Kaffekoppen 

Kaffekoppen har siden oppstart hatt åpent mandag til fredag fra kl 10-14, med varmmat 
mellom kl 11-13. Hver dag har vi på menyen påsmurt, en varm rett, noe søtt/bakst og 
kaffe/drikke. Utvalget i kaféen har både blitt bedre og mer variert siden oppstart. 
Matproduksjonen har i stor grad vært basert på overskuddsmat hentet fra Matsentralen 
i Rogaland. Vi også fått noe overskuddsmat fra lokale butikker.    
   
I høst har vi hatt et stort fokus på å få på plass gode kjøkkenrutiner, tilfreds-
stillende oppfølging og opplæring av de som jobber på kjøkkenet. Vi kom godt i mål og 
fikk smilefjes av Mattilsynet når det var på inspeksjon i september.  

9.2 Aktiviteter i kaféen 

Vi har stort sett hatt bra med besøk i kaféen etter åpningen 2. mai. Det har vært dager 
hvor det har vært veldig lite folk og dager hvor det har vært stinn brakke. Klientellet har 
vært både variert og med et spennende mangfold. Barseltreff, politikere, kommunalt 
ansatte, elever fra voksenopplæringen, Asfalt-selgere, barnehager, turgrupper 
og pensjonist grupper, strikke-kafé og ulike typer lunsjmøter. Kaffekoppen har nådd 
målsetningen om å være et sted hvor mennesker møtes på tvers av bakgrunn og 
livssituasjon.   
   
Hver dag i uken før åpningstid brukes kafélokalet som møteplass av Asfalt selgere og 
arbeidstakere i Lag A (et lavterskeltilbud rettet mot rusavhengige) bruker kafeen som 
møtested 3 dager i uken fra kl 08:00-09:30 hvor det serveres frokost og kaffe. Her har 
Funkishuset og Gatejuristen kommet og tilbudt sine tilbud og tjenester.    
  
I oktober hadde vi en frivillig som var på sertifiseringskurs hos Tillitsperson i Stavanger. 
Vi håper og jobber for at Tillitsperson på sikt skal bli en del av tilbudet rettet mot denne 
målgruppen.   
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2 dager i uken bruker Knutepunktet kaféen som møteplass. Dette er et kommunalt tilbud 
for mennesker som har hatt utfordringer knyttet til psykiatri. Knutepunktet drikker kaffe, 
strikker, prater og skaper en hyggelig atmosfære i kaféen.   
   
På kveldstid brukes kafélokalet av ulike lag og foreninger. Vi opplever det som svært 
positivt at Kaffekoppen blir brukt utover åpningstiden og at flest mulig mennesker gjøres 
kjent med kaféens beliggenhet og tilbud.    
  
Kirkens Bymisjon Sola vil på sikt vurdere muligheter for et utvidet tilbud, for å dekke andre 
målgrupper og sosiale behov i kommunen.   
  
I 2019 har vi estimert at vi har hatt omtrent 1200 ulike gjester innom kaféen eller 
arrangementer vi har hatt. Vi har mange gjester som bruker kaféen flere ganger i uken. 

9.3 Arrangementer 

Kirkens Bymisjon Sola har som målsetning å skape mange ulike arrangementer og et 
mer inkluderende lokalsamfunn. Vi har gjennomført 5 større arrangementer av ulik 
karakter i 2019; Offisiell åpning av kaféen den 2. mai, Marked på Stangelandsenteret 31. 
august og Kaffekoppen på Smaksfest 14. september, Førjulsmarked 8. desember og Jul 
for Alle 24. desember.   
   
I samarbeid med Sola husflidslag og Sola kommune arrangerte vi Marked på 
Stangeland-senteret og Førjulsmarked, som samlet til sammen nærmere 1000 
mennesker.  
Arrangementene hadde som konsept å skape en arena som fremmet 
gjenbruk, selvlagde og kortreiste produkter, gratis aktiviteter for barn og et tilbud til blant 
annet lavinntektsfamilier.   
  
Under Markedet 31. august ble et stort område utenfor kaféen fult opp med ulike 
selgere  som solgte alt fra tomater, antikviteter, klær, geitekjøtt, syltetøy og brukte leker. 
Kaféen var full av folk og fornøyde kunder.   
  
Under Førjulsmarkedet 8. desember var det ulike utstillere som solgte julegaver og det 
var gratis grøt til barna, cupfinalen ble vist på storskjerm, julenissen var på besøk og 
FLAKS Sjongleringsgruppe lagde et fantastisk show og gratis sjongleringskurs. Et 
vellykket arrangement, men samtidig ikke noe vi ønsker å gjøre igjen, ettersom det finnes 
så mange andre julemarked fra før av. Neste år vil vi heller vurdere å lage til et 
juleverksted og aktiviteter, framfor salg av produkter.  
   
Sola Smaksfest 2019 samlet omtrent 3000 mennesker i Sola sentrum. Kaffekoppen 
hadde stand og solgte Chili sin Carne, kaffe og brownie. En flott arena å markedsføre 
Kaffekoppen og Kirkens Bymisjon.    
    
«Jul for Alle» samlet 70-80 gjester og frivillige til en flott julaften på Kaffekoppen. Ordfører 
holdt tale, varaordfører og vår nyansatte kokk Inge Anda lagde mat, julenissen kom igjen, 
og en fantastisk innsats fra frivillige både i planlegging, forberedelser og gjennomføring 
av selve dagen. «Jul for alle» ble sponset av Stangeland maskin og Kokkenes 
Mesterlaug. Arrangementet var et samarbeid mellom Havdur IL, Sola menighet, Ræge 
menighet, Sola skateklubb og Kirkens Bymisjon.  
Vi har i tillegg gjennomført frivilligsamlinger og skjerfaksjonen.   
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9.4 Økonomi og salg 

Kirkens Bymisjon Sola har en god økonomisk forutsetning for de neste 3 årene, takket 
være midler fra TV-aksjonen, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Extra 
Stiftelsen og Sola kommune.   
  
Sola kommune jobber for å finne løsninger for en permanent finansiering av 1 årsverk, 
som ser ut til å bli en realitet. Vi har også ambisjoner om at et samarbeid med 
lokalt næringsliv og inntekter fra kafedriften som kan dekke driftskostnader og 
lønnsmidler til kokkestillingen. Det vil alltid være behov for å søke om driftsmidler 
fra stiftelser, stat og legat, for å sikre en videre drift.   
   
Forventet salg i kaféen er budsjettert med en inntekt på 120.000 kr i 2019. Ut ifra rapport 
fra kassen har vi hatt en omsetning i kaféen på omtrent 220.000 kr inkludert salg av 
Gatemagasinet Asfalt.    

9.5 Frivillighet 

Kaffekoppen er en flott arena for frivillig engasjement med en rekke ulike arbeids-
oppgaver som både er spennende og meningsfulle. Vi har potensiale til å engasjere 
mange frivillige både med dagens tilbud, i tillegg til store planer for framtiden.    
   
I tiden etter åpningen av kaféen hadde vi for få frivillige medarbeidere som 
medførte en større belastning for dem som stilte opp, i form av for lange og for 
mange arbeidsdager.      
   
I 2019 la frivillige medarbeidere ned omtrent 3500 timer frivillig arbeid, som tilsvarer 2,15 
årsverk.   

9.6 Ressursgruppen Sola 

Kirkens Bymisjon Sola har satt sammen en ressursgruppe for å samle personer som 
ønsker å bidra til etableringen og utviklingen av Kirkens Bymisjon i Sola kommune. 
Hensikten er å styrke utviklingen av tiltaket, både faglig, økonomisk og organisatorisk.   
  
Ressursgruppen skal samles opptil 4 ganger hvert år, hvor medlemmene skal bidra med 
synspunkter og ha en rådgivende funksjon. I 2019 ble det ikke like mange møter som 
planlagt, men i 2020 vil ressursgruppen i større grad bli prioritert.  
I ressursgruppemøtene vil man ta opp utviklingen av prosjektet, økonomi, strategisk 
plan, næringslivssamarbeid, kartlegge behov i kommunen og diskutere veien videre.  
  
Ressursgruppen består av følgende medlemmer:   

 Maggi Hatløy – Leder for Ressursgruppen Sola og Kirkens Bymisjon, Stavanger   
 Sven Are Ek – Tiltaksleder/prosjektleder for Kirkens Bymisjon Sola   
 Rita Ims – Leder for Virksomhet for Psykisk Helse og Rus i Sola kommune   
 Torbjørg Stangeland – Stangeland Maskin   
 Wendy Finnerud – ABRI Omsorg   
 Bjørg Søyland – Sola kommune/Psykisk Helse og rus (ny i 2020)  
 Thomas Svendsen fra KORFOR måtte takke nei til videre engasjement pga ny 

jobbsituasjon.  
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9.7 Markedsføring og media 

Kaffekoppen har i samarbeid med Rood design fått lagd en grafisk profil. Profilen har til 
hensikt å nå ut bredt og styrke målsetningen om å skape en kafé og møteplass med rom 
for alle.   
Solabladet har omtalt Kirkens Bymisjon i forhold til åpningen av kaféen, skjerfaksjon, 
Marked, Julemarked og Julaften. TvVest og NRK Radio dekket også åpningen av 
kaféen.   
Facebook brukes aktivt til å markedsføre arrangementer, kafédrift og for å fremme 
Kirkens Bymisjon sine verdier.  

9.8 Gatemagasinet Asfalt 

Kirkens Bymisjon Sola har ansvaret for salgskontoret for Gatemagasinet Asfalt på Sola. 
Vi har de siste årene opplevd nedgang i salget og lite motiverte selgere. Det har til tider 
vært noen få storselgere som har holdt salget på et greit nivå, men frafall av disse har 
ført til et tidvis ikke eksisterende salg.   

9.9 Personalgruppen 

Kirkens Bymisjon Sola består av 3,2 årsverk fordelt på tiltaksleder (100%), frivillig-
koordinator (100%), kokk (100%) og en miljøarbeider (20%).   
   
På grunn av sykemeldinger og oppsigelser har vi fra august og ut året vært 
underbemannet, og vi har hatt behov for å få inn vikarer for å klare å holde åpent. 
På tross av dette har vi hatt både fornøyde gjester og frivillige medarbeidere. Det tok lang 
tid før vikarer var på plass og takket være gode kollegaer og fantastiske frivillige har vi 
tross alt klart oss bra.    
  
Kokkestillingen ble lyst ut på nytt. Fra og med 3. januar 2020 er stillingen igjen besatt av 
en erfaren og anerkjent kokk.   
  
Kaffekoppen ble stengt i to uker i sommer ved ferieavvikling. I juli måned merket vi en 
klar reduksjon i aktiviteten på Stangelandsenteret og i kaféen. «Livsglede for eldre» og 
barseltreff brukte kaféen, ellers var det stort sett lite folk.  I tillegg var det også utfordrende 
å skaffe nok frivillige i juli. Neste sommer må vi vurdere om vi ønsker å stenge 
kaféen lenger, eller prøve å skape mer aktivitet og arrangementer for å trekke flere folk til 
kaféen.    
    

Sola, januar 2020   
Sven Are Ek   

Prosjektleder    
Kirkens Bymisjon Sola   

   
Kirkens Bymisjon Sola   
4 ansatte / 3,2 årsverk   
49 frivillige / 3.500 timer / 2 årsverk    
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10. Natteravnene 

 

10.1 Oppdrag 

Natteravnene i Stavanger sentrum skal dekke 
behovet for natteravner i bysentrum. 
Natteravnene er synlige og tilstede der barn og 
unge ferdes på fredager og lørdager, fra kl 
21:30 til 02:00. I tillegg har Natteravnene i 
Stavanger sentrum oppgaver forbundet med 
rådgiving og veiledning av de andre 
natteravngruppene i Stavanger kommune. 

10.2 Frivillige natteravner og statistikk 

Ved utgangen av 2019 hadde vi 114 natteravner på listen og 4 ravner som er på pause 
av ulike årsaker. Syv av ravnene hadde teamlederansvar. I 2019 ble det ravnet 2447 
timer som er en oppgang på 264 timer fra 2018 (2183).  

10.3 Rekruttering av natteravner 

I løpet av 2019 fikk vi 40 nye ravner (2018:36). Facebook og andre sosiale media viser 
seg som en god rekrutteringsarena, men natteravnenes egne nettverk er fortsatt det som 
genererer mest nyrekruttering. 19 ravner sluttet i 2019. Natteravnene består av relativt 
jevn fordeling menn og kvinner i alderen 18-80 år.  

10.4 Aktiviteter for natteravnene i Stavanger sentrum 

I løpet av 2019 har vi avholdt sju teamledermøter, frivilligfest, sommerfest, julebord og 
et temamøte. Vi har også deltatt i 17. mai toget og på Natteravnkonferansen i Bergen. I 
løpet av året har vi også avholdt tre ravnetreff: et førstehjelpskurs, et kurs i det nye 
vaktsystemet Mobilise og et treff med tema «redning i vann». 

Gjennom de forskjellige aktivitetene har Natteravnene i Stavanger sentrum lagt ned 
3385 timer frivillig arbeid, noe som tilsvarer rett i underkant av 2,1 årsverk. 

10.5 Pilotprosjekt «Tidligravning» 

Natteravnene ønsket å sjekke ut behovet for voksnes tilstedeværelse på 
ettermiddag/kveld i Stavanger sentrum. Derfor ble det gjennomført 6 tidligvandringer i 
månedsskiftet april-mai med det formål å kartlegge situasjonen i sentrum på tidspunkter 
vi vanligvis ikke er ute. Tidligvandringene foregikk i tidsrommet 18 til 21.30. 
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På bakgrunn av egne observasjoner og tilbakemeldinger fra både direkte 
samarbeidspartnere og aktører vi snakket med på byen konkluderte vi med at det per 
dags dato ikke er aktuelt å endre på tidspunktene Natteravnene i Stavanger sentrum er 
til stede i bybildet. 

Følgende ble tatt i betraktning i avgjørelsen: 
 Tilgjengelige ressurser (både koordineringsressurser og frivillige) som hadde ført 

til at vi ikke kunne dekke både tidligvakter og senvakter, 
 Observert behov blant unge som ikke korresponderer med det vi har av 

kompetanser, 
 Mulighet for blanding av roller, 
 Manglende mulighet til relasjonsbygging og oppfølging som ses på som et behov 

for den påtrufne målgruppen. 
 

10.6 Oppfølging/kommunikasjon 

Natteravnene og teamlederne blir jevnlig fulgt opp individuelt og i gruppe via telefon, e-
post, møter og ulike typer arrangementer. I mai tok vi i bruk nytt system for både 
administrering og koordinering av frivillige. Mobilise gjør at vi sikrer personvernet og at 
GDPR blir fulgt, samtidig som det letter arbeidet med koordinering av så mange frivillige. 

Individuelle samtaler blir også gjennomført ved behov (rådgiving, veiledning, støtte). Alle 
nye natteravner gjennomgår individuelle samtaler der informasjon om tiltaket, 
retningslinjer og sikkerhetsregler har stått sentralt. 

10.7 Stavanger Ravneforum 

Stavanger Ravneforum består av alle natteravnegruppene i Stavanger kommune. Vi har 
nå 11 aktive natteravngrupper: Natteravnene i Stavanger sentrum, Storhaug Natteravn, 
Hundvåg Natteravn, Tasta Natteravn, Madlamark Natteravn, Hillevåg Natteravn, Kannik 
Natteravn og Kvernevik Natteravn, Kristianslyst Natteravn, Hinna Natteravn og Forus 
Gausel Natteravn. Vassøy Natteravn er det ikke oppnådd kontakt med i løpet av året.  

For å sikre fremtidig rekruttering av ravner og personer til styrer er det viktig og 
nødvendig å fortsette arbeidet med å utarbeide gode systemer, samt knytte gruppene 
tettere opp mot skolene og FAU. Dette vil også gjøre det enklere å holde kontakten og 
sikre kontinuiteten i arbeidet. Tasta Natteravn er et godt eksempel på at tett kontakt 
mellom skolen og natteravnene gjør det mulig å fange opp utfordringer og sammen sette 
i gang tiltak som fører til at gruppen ikke forsvinner. 

Det har blitt avholdt ett møte i Stavanger ravneforum hvor også gruppene fra Sola, 
Randaberg og Sandnes har vært invitert. Tilbakemeldingen på dette forumet er at de 
lokale lederne setter pris på å møtes og utveksle erfaringer og mulige løsninger på 
utfordringer. 
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10.8 Samarbeidspartnere 

Vi har en god dialog med våre samarbeidspartnere. Vi har jevnlige møter og kontakt med 
uteseksjonen, SLT-Koordinator i Stavanger kommune og politiet. 

Natteravnene har også vært representert i: 
 2 møter i Ressursgruppe sentrum – etablert av SLT koordinator; hvor politi, 

uteseksjon og Sølvberget representert, 
 Trygt uteliv – sammen med politiet, SLT koordinator, vekterbransjen, kommune 

og Stavanger Sentrum AS, trygghetsvandringer som fører til felles forståelse av 
situasjonen og samme syn på både den positive utviklingen og utfordringene, 

 Drøftingsforum narkotika. 
 

10.9 Økonomi, sponsorer og gaver 

Natteravnene finansieres i stor grad gjennom kommunale tilskudd, ett årlig tilskudd fra 
Tryg og sponsorlauget. I 2019 har vi også fått støtte gjennom SR Bankstiftelsen. 

10.10 Ungdomsmiljøet i Stavanger sentrum 

 Natteravnenes inntrykk er at det stort sett er rolig når vi er ute, fra kl 21:30-02:00.  
 Vårt inntrykk er at det generelt er få unge under 18 år som oppholder seg i 

sentrum uten mål på kveldene og nettene i helgene. Når ungdommer påtreffes 
er det som oftest ved McDonalds, på Byterminalen og langs Breiavannet ved 
bussholdeplassene. De fleste er ute av sentrum før midnatt. 

 Vi har også observert flere tilfeller av mennesker som er alene og uten av stand 
til å ta vare på seg selv. Dette gjelder både unge og voksne. Vi forsøker alltid å 
sørge for at personen blir tatt vare på og trygt kommer seg hjem eller får legehjelp 
hvis dette er nødvendig. Politiet blir kontaktet når vi ikke klarer å løse dette alene. 
I løpet av året så har også ambulansen blitt kontaktet i større grad enn før. 

 Det har vært en del ungdom (unge voksne) og kødannelser ved utestedene i 
perioden. Spesielt i forbindelse med arrangementer i sentrum, vi ser at russetiden 
startet tidlig i år. Grupperinger med merkede hettegensere har blitt registrert 
siden oppstart av skoleåret. Men disse har vært mye roligere enn i 2018. Vi har i 
år ikke registrert de samme konfliktene mellom grupperinger som i fjor. 

 Det er lite folk i byen før 23:00. Fra kl 23:30-00:30 strømmer det folk inn til 
sentrum.  

 En del oppsamling på Burger King og ved 7/11 på Byterminalen når 18 års 
stedene stenger. 

 

Kort oppsummert fra natteravnenes rapporter består ravnekveldene hovedsakelig i å 
prate med ungdommene og andre som vi møter, være en demper i situasjoner som kan 
medføre uro, skade, vold og hærverk. Vi fungerer som trygge følgesvenner og veivisere 
for folk i byen og deler ut plaster og våtservietter der det er behov for det. 
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Kirkens Bymisjon, Stavanger 
ÅRSMELDING 2019 Rev. 04.02.20 39/40 

10.11 Rapporterte hendelser 

I 2019 var natteravnene direkte involvert i totalt 362 hendelser (2018: 414). De fleste i 
forbindelse med for mye alkoholinntak og utdeling av våtservietter, noen plaster og 
kuttskader samt låne ut telefon og følge til/fra buss eller taxi. Vi har merket en nedgang 
i rapporterte tilløp til slåsskamp/slåsskamp med 24 rapporterte tilfeller i 2019 (2018: 42). 
Politiet ble tilkalt i 20 (2018: 39) tilfeller og ambulanse i 11 (2018: 2). Mesteparten av 
ambulansetilkallingene er knyttet til tilfeller hvor beruselsesgraden har vært så stor at vi 
har vært bekymret for liv og helse. 

 

 

* ny telling - bare de som har trengt hjelp eller noe direkte fra natteravnene 

10.12 Oppsummering 

Oppsummering 

Vi opplever Stavanger sentrum som et generelt rolig og kjekt område. Alle aktørene 
(politi, vekterbransjen, utelivet og frivillige) i byen jobber sammen for å gjøre sentrum til 
en trygg arena. Vi ser viktigheten av voksnes tilstedeværelse for å forebygge situasjoner 
som kunne eskalert eller fått uheldig utfall hadde ikke vi vært tilgjengelige. 

 

 

Stavanger, januar 2020 
Milena Suboticki 

Leder for Natteravnene 
i Stavanger sentrum 

 
Natteravnene  
Ansatte: 1 ansatt / 1 årsverk 
Frivillige: 114 / 3.385 timer / 2,1 årsverk   
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 Rom 
for 
alle 

Kirkens Bymisjon, Stavanger  |  Kongsgt.48, 4005 Stavanger  |  Telefon 51 29 51 00  |  
kirkensbymisjon.no 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon
Kontaktperson
E-post
Telefon
Organisasjonsnummer
Gate/vei/postboksadresse
Postnummer
Sted
Bankkontonr.

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt
Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Forventet antall deltakere (anslag)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 0 TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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20 515 013

Navn på søker / organisasjon Navn på prosjekt Doknr. Søknadssum
Stiftsdirektørens 

forslag

Kirkens Bymisjon Gatenært diakonalt arbeid 1 5 000 5 000                       

Domkirken og St. Petri sokn Foredrag - Å elske og bli elsket 5 7 000 7 000                       

Fengselsprest Åna Kulturkvelder i fengsel 15 100 000 100 000                   

Bjarne Andreas Kallevåg Diakonal julekonsert 25 37 300 -                           

Byprestene Bydiakon 30 200 000 200 000                   

Byprestene Nærværforestillingene 31 50 000 -                           

Riska sokn Språkkafé 42 15 000 15 000                     

Kirkens Bymisjon Gateprest i Stavanger 50 300 000 100 000                   

Kirkens SOS Rogaland Kursing av frivillige 63 150 000 100 000                   

Sandnes kirkelige fellesråd Etablering av møtepunkt på Austrått og Ganddal 64 400 000 200 000                   

Madlamark sokn Frivillighet 70 46 000 46 000                     

Veavågen sokn Kaffebar for alle 76 116 500 50 000                     

IMI-kirken Godhetsfilmer 91 200 000 -                           

IMI-kirken Godhetsapp 92 200 000 -                           

IMI-kirken Nettbasert godhetskurs 93 300 000 -                           

IMI-kirken Godhetspakker til frivillige 94 130 000 65 000                     

IMI-kirken Opplæring av frivillige i ekteskapskurs 106 82 800 -                           

IMI-kirken Opplæring av frivillige veiledere, selvmordsforebygging 106 16 000 16 000                     

IMI-kirken Opplæring av veiledere og sjelesørgere 106 21 000 21 000                     

Vår Frelsers sokn Dagsretreat for mennesker med ruserfaring 109 40 000 40 000                     

Karmøy kirkelige fellesråd HEL-kor: Kor for mennesker med utviklingshemming 120 403 000 200 000                   

Høyland sokn Delta - virksomhet på Austrått 138 60 000 60 000                     

Madlamark sokn Frivillighetsprosjekt 140 46 000 -                           

Madlamark sokn Ungdomsdiakoni 140 20 000 20 000                     

Hillevåg sokn Møte mennesker på torget 149 4 000 4 000                       

Hillevåg sokn Bønnevandring 149 5 000 5 000                       

Stavanger kirkelige fellesråd Diakoni i U-kirke 163 115 000 100 000                   

KFUK-KFUM Haugaland LIV-kurs 8 14 000 14 000                     

Kampen sokn Oppstart av ungdomsarbeid 23 8 000 8 000                       

Normisjon Lederutviklingsprogram for ungdom 29 28 500 14 250                     

Riska sokn Bibelgruppe for unge voksne 42 9 980 9 980                       

Riska sokn Teknisk utstyr 42 50 000 37 500                     

Prosjektinformasjon
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Riska sokn Utstyr til ungdomsarbeid 58 40 000 10 000                     

Time sokn Kinoutstyr 60 20 000 20 000                     

Nærbø sokn Ledertrening for ungdom 62 80 000 40 000                     

Bryne sokn Oppgradering av aktivitetsrom 66 114 900 86 175                     

Rossabø sokn Unge voksne 69 65 760 65 760                     

Orre sokn Utstyr til ungdomsarbeid 87 34 200 34 200                     

Undheim sokn Ungdomsklubb 88 16 569 16 569                     

Follow Me Konferanse 2021 107 43 000 32 250                     

Grødem sokn Ungdomskafé 126 184 000 92 000                     

Sunde sokn Ungdom 15+ 128 500 000 100 000                   

Egersund sokn Ung i Egersund 136 90 000 45 000                     

Høyland sokn Ledertrening 138 37 000 37 000                     

Frøyland og Orstad sokn Utstyr til ungdomsarbeid 139 100 000 25 000                     

Vedavågen sokn Barnefestivalen Haugaland 12 55 000 -                           

Vedavågen sokn Seminar for frivillige i BU-arbeid 12 25 000 25 000                     

Kopervik sokn Kostymer i trosopplæringen 34 34 347 34 347                     

Riska sokn Bønnerom for barn og unge 42 15 000 15 000                     

Riska sokn Bønnevegg for dåpsbarn 42 7 000 7 000                       

Norheim sokn Sommerklubb 46 90 000 50 000                     

Madlamark sokn Dåpsfilm 70 10 000 10 000                     

Avaldsnes sokn Trosopplæring for 17-18-åringer 71 10 000 10 000                     

Tananger sokn Trosopplæring i hjemmet 72 92 000 92 000                     

Varhaug sokn Bord og stoler til trosopplæring 83 92 500

Kopervik sokn Tweensklubb - Etter skoletid 90 25 000 25 000                     

Falnes og Ferkingstad sokn Camp Fredtun - trosopplæring 95 25 000 25 000                     

Falnes og Ferkingstad sokn Tweensklubb 95 17 493 17 493                     

Falnes og Ferkingstad sokn Instrumenter til babysang 95 4 000 4 000                       

Falnes og Ferkingstad sokn Kommuniserende kirke - ledertrening og trosopplæring 95 25 490 25 490                     

Falnes og Ferkingstad sokn T-Crew - ledertrening 95 16 000 16 000                     

Falnes og Ferkingstad sokn Hobbygrupper for tweens 95 5 000 5 000                       

Lura sokn Ungdomsleir - trosopplæring 101 35 000 35 000                     

Bogafjell sokn Cellegrupper for barn 104 40 000 40 000                     

Varden sokn Trosopplæring for ungdom 110 475 000 -                           

VID Forskning på digitale gudstjenester for barn 157 300 000 -                           

Tjensvoll sokn Hele Tjensvoll leser 17 3 600 3 600                       
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Domkirken og St. Petri sokn Stavanger 2025 og den kulturelle skolesekken 49 100 000 100 000                   

Madlamark sokn Ledertrening for konfirmantledere 70 16 000 16 000                     

Åkra sokn KonfKRIK 2021 84 100 000 60 000                     

Karmøy kirkelige fellesråd Undervisningspakke for 7. klassinger 117 285 000 36 000                     

Sunde sokn Tiltak etter konfirmasjon 118 35 500 35 500                     

IMI-kirken Agenda 1, menighetsutvikling for huskirker 32 12 500 -                           

Skjold og Vikebygd sokn Prosjektor og lerret i Vikebygd kyrkje 54 39 000 10 000                     

Utstein pilegrimsgard Retreat og pilegrimsarbeid 57 366 000 100 000                   

Torvastad sokn Skjermer til kirken 77 80 000 -                           

Domkirken og St. Petri sokn Infoskjermer 81 240 000 -                           

Bokn sokn Strømming av julaftengudstjeneste 102 15 000 15 000                     

Stavanger kirkelige fellesråd Gospel-Church gudstjenester 121 55 000 -                           

Gand sokn Nye prosjektorer 127 133 000 -                           

Gand sokn Nytt hovedkjøkken 132 1 500 000 -                           

Skjold og Vikebygd sokn Fellesgudstenester 134 51 000 25 000                     

Madlamark sokn Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning 70 4 000 4 000                       

Bogafjell sokn HEL-konfirmantarbeid 105 15 000 15 000                     

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd Tilrettelagt trosopplæring 153 80 000 60 000                     

Ryfylke livsgnist Haugesatsing 2021 10 100 000 50 000                     

Gand sokn Gand kirkekor 14 25 000 25 000                     

Beth Elin Byberg / div. sokner Allehelgenskonserter 16 60 000 40 000                     

Mosterøy sokn Nytt orgel i Utstein kloster 18 1 500 000 -                           

Domkirken og St. Petri sokn Rehabilitering av flygel 35 230 000 -                           

Vardeneset sokn Oppgradering av anlegg i kirkerommet 38 150 000 -                           

Frøyland og Orstad sokn Ungdom og musikk 43 36 500 20 000                     

Frøyland og Orstad sokn Konsert med Øklands 43 45 000 25 000                     

Torvastad kirke Fra Telemann til tango 44 25 000 25 000                     

Skjold og Vikebygd sokn Nytt lydanlegg til kirken 48 135 000 -                           

Avaldsnes sokn Kulturserien "Mestermøter" 59 20 000 20 000                     

Time sokn Skjerm og mikrofoner til kirken 60 19 000 -                           

Sola sokn Utstyr til Ten-sing 78 355 337 -                           

Domkirken og St. Petri sokn Kirkeklokker - høyttaler og kopling til kirkerom 81 12 000 12 000                     

Nuten film Filmprosjekt: Byen og katedralen 97 50 000 30 000                     

Stokka sokn Kantategudstjenester 99 70 000 50 000                     

Grødem sokn Konserter 100 13 000 13 000                     
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Ung kirkesang vest Aftenbønn for syngende barn 111 20 000 20 000                     

Stavanger kirkelige fellesråd Klokkespill i Stavanger domkirke 113 100 000 50 000                     

Hillevåg sokn El-piano og lydutstyr 116 25 000 20 000                     

Hillevåg sokn og Sauda sokn Missa Campesina 116 20 000 20 000                     

Hinna sokn Haugeforestilling 119 5 000 5 000                       

Hinna sokn Salmejazz 119 5 000 5 000                       

Ung kirkesang og orgelfestivalen Scenisk produksjon - Må korsets tre slå rot 123 35 000 35 000                     

Lura sokn Orgeloppgradering 133 50 000 -                           

Halvor Lillesund Tangogudstjeneste 135 45 000 20 000                     

Madlamark sokn Kulturkirken Madlamark 140 32 000 -                           

Domkirken og St. Petri sokn Kulturprosjekt: Den store syklusen 141 250 000 150 000                   

Ølen og Bjoa sokn Kunst og pandemi 142 18 500 18 500                     

Ølen og Bjoa sokn Konserter - ny musikk 143 51 000 25 000                     

Ølen og Bjoa sokn Konserter - klassisk musikk 143 51 000 25 000                     

Ølen og Bjoa sokn Jubileumskonsert, Bjoa 143 19 000 12 000                     

Lura sokn Internasjonale orgelkonserter 146 60 000 30 000                     

Lura sokn Av dur er du komen - til moll skal du bli 147 20 000 15 000                     

Gausel sokn Lyd- og bildeutstyr til kirkerommet 148 78 182 -                           

Egersund sokn Tett på - tre konserter 154 40 000 30 000                     

Vår frelsers mengihet Konsert - Ein deutsches Requiem 155 63 000 40 000                     

Utstein pilegrimsgard Reiseguide, Røldalsleden 156 100 000 50 000                     

Utstein pilegrimsgard Utvikle digital løsning for åpne kirker 156 200 000 -                           

Høle sokn Høyttaleranlegg 158 50 000 -                           

Pasjon 2022 Pasjon 2022 20/144 75 000 50 000                     

Norsk orgelfestival Orgelkurs for ungdom 40/151 50 000 30 000                     

KFUK-KFUM Rogaland Stå-opp-musikal 68/115 60 000 -                           

ARS ORGANI Prosjekt: Bruk av Bach-innspillinger 96/112 40 000 20 000                     

Ræge sokn Utstyr til streaming 9 19 134 15 000                     

Kopervik sokn Kirke på nett 11 19 495 15 000                     

Sauda sokn Kirke på nett 13 50 000 25 000                     

Hinna sokn Kirke på nett 19 62 000 31 000                     

Strand sokn Kommunikasjonsarbeid 21 847 000 40 000                     

Kampen sokn Tilstedeværende kirke på Kampen 24 70 000 35 000                     

Vedavågen sokn Digitalisering av gudstjenester 26 174 000 43 000                     

Klepp sokn Streamingutstyr 27 70 300 35 000                     
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Ogna sokn Ogna på nett 28 123 800 30 950                     

Bjerkreim kyrkjelyd Kyrkja i Bjerkreim på nett 33 82 900 41 000                     

Sola sokn Ny kirke - nye muligheter 37 73 500 37 000                     

Vardeneset kirke Utstyr til strømming 39 23 000 12 000                     

Bore sokn Digitalt tiltak 41 103 000 26 000                     

Frøyland og Orstad sokn Utstyr til strømming 43 140 000 45 000                     

Ålgård sokn Utstyr og opplæring, strømming 45 70 000 35 000                     

Norheim sokn Utstyr til strømming 47 70 300 35 150                     

Varhaug sokn Utstyr til strømming 52 298 500 20 000                     

Randaberg mengihet Utstyr til videoproduksjon 53 88 584 44 292                     

Hana sokn Opptaksutstyr 57 60 990 30 495                     

Hundvåg sokn Utstyr til strømming 58 52 500 26 250                     

Time sokn Streamingutstyr, Lye forsamlingshus 60 127 000 31 750                     

Time sokn Streamingutstyr, Time kirke 60 107 000 26 750                     

Nærbø sokn NK Media 61 300 000 75 000                     

tilleggutstyr til allerede innkjøpt utstyr, frivillige grupperUtstyr til strømming 65 13 000 10 000                     

Stavanger kirkelige fellesråd Nettilgang for kirker 68 280 000 -                           

Madlamark sokn Utstyr til strømming 70 31 000 20 000                     

IMI-kirken Strømming av gudstjenester 73 500 000 25 000                     

Eigerøy sokn Kirke på nett 74 73 472 37 000                     

Bogafjell kirke Utstyr til strømming 75 60 000 30 000                     

Bogafjell kirke Utstyr til podkast 75 7 000 5 000                       

Bryne sokn Utstyr til strømming 79 115 272 28 000                     

Åkra sokn Utstyr til strømming 80 146 825 20 000                     

Domkirken og St. Petri sokn Utstyr til strømming og bedre lyd i kirken 81 27 000 20 250                     

Ukirke, Stavanger Digitalisering av U-kirke 85 70 000 52 500                     

Egersund sokn Digitalt til stede i folks hverdag 86 123 000 31 000                     

Orre sokneråd Utstyr til strømming 87 39 800 30 000                     

Undheim sokn Utstyr til strømming 89 72 000 30 000                     

Avaldsnes sokn Kirke på nett 98 101 000 45 000                     

Grødem sokn Teknisk utstyr 100 107 383 26 000                     

Lura sokn Utstyr til ungdomsarbeid og gudstjenester på nett 103 48 000 36 000                     

Tananger sokn Digitalt utstyr 108 190 000 20 000                     

Skjold og Vikebygd sokn Utstyr til strømming 114 121 090 20 000                     

Stavanger kirkelige fellesråd Profesjonell flerkamerarigg 122 601 721 -                           
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Stavanger kirkelige fellesråd Kirkenær - Superlett på nett 124 66 300 33 000                     

Stavanger kirkelige fellesråd Kirkenær - lokaldigitalt tilstede 125 366 100 183 050                   

Lund sokn Utstyr til strømming av gudstjenester 129 53 000 20 000                     

Gand sokn Utstyr til strømming av gudstjenester 130 162 000 30 000                     

Egersund misjonsforening, NMS "Ordet live" til Egersund 131 85 000 20 000                     

Kopervik sokn Kirke på nett 137 4 589 -                           

Høyland sokn Kirke på nett 138 70 000 20 000                     

Ølen og Bjoa sokn Kirke på nett 143 69 500 -                           

Tysvær kirkelige fellesråd Utstyr til strømming 150 175 000 87 500                     

Hå kyrkjelege fellesråd Digikirken 160 250 000 -                           

Egersund sokn Infoskjermer 162 9 500 4 000                       
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Søknad om støtte til tiltak

Grunnleggendeinformasjon

Navn på søker /organisasjon Egersund menighet

Kontaktperson Elin Wood

E-post ew@ekf.no

Telefon 92469421

Organisasjonsnummer 818066872

Gate/vei/postboksadresse Damsgårdsgaten 4A

Postnummer 4370

Sted Egersund

Bankkontonr. 32706702112

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Informasjonsskjerm i sentrum

Mål for prosjektet Måleter å få utrelevantogoppdatertinformasjon om kirkens
aktiviteter.

Beskrivelse avprosjektet Måleter å få utoppdatertinformasjon om kirkens aktiviteter,
til målgrupper som ikke nødvendigvisbenytter segav
hjemmesider ogsosiale medier. I denne gruppen er infotavlen
ved kirken flittigbrukt. En infoskjerm på/ved torgetvil gjøre
kirkens aktiviteter synligoggjøre osstilgjengeligfor folk på en
heltannen måte enn produksjon avplakater osv.
I tilleggvil brukere kunne laste ned en App. Slik atny
informasjon,som ruller på infotavlen, kan komme opp som
informasjon direkte på mobilen. Slik vil også plutselige
endringer, uforutsette begivenheter oghendelser rasktbli
formidle til faste kirkegjengere ogandre.

Forventetantall deltakere (anslag) Hele byensbefolkning

Planlagttidspunktfor gjenomføring Umiddelbart.

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

SamsungQB49R -49" Kr. 8.000,- Støtte fra bispedømmerådet 9 500,-

Multibrackets Stativ Kr. 1.500,- Egnemidler 2. 400,-

Programvare ”infoskjermen” Kr. 2.500,-pr. år.

TOTALSUM kr 12.000,- TOTALSUM kr 12.000,-
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Økonomisk resultatfor prosjektet kr0

Hvor mye støtte søkes detom/søknadsbeløp?

9 500, -

SamsungQB49R-49"
Pris: 8.000,-eks. mva. prstk.

Stativ:
MultibracketsGulvtralleBasic150
Pris: 1.500,-eksmva. prstk.

Infoskjerm system som gjør oppdatering enkeltog funksjonelt2400,- året.KR2/
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Sum Sum

kr 6 500

kr 8 000

kr 5 500

Beachflagg med logo kr 2 000

Spill kr 3 500

Vaffeljern kr 500

kr 3 000

kr 14 500 kr 14 500

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32010720493

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Oppstart av nytt ungdomsarbeid

Et aktivt og levende ungdomsmiljø på Kampen

Kampen menighetsråd har høsten 2020 jobbet med strategiarbeid for 

videreutvikling av menigheten. Det er et stort ønske om å få i gang noe for 

ungdom etter konfirmasjonsalder, da dette er noe som mangler i vår 

menighet, og også i stor grad i nabomenighetene. Vi har akkurat hatt 

første samling, og ønsker å bygge dette videre opp til å bli et sted hvor 

ungdom kan trives, treffe andre og lære mer om den treenige Gud. 

Ungdommene etterspør et tilbud og ga god respons på første samling.

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 8 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Skoleåret 2020/20201forsøksprosjekt, så kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 20 (dette er høyt til å være hos oss)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Inngangspass for ungdom på Impuls

99031102

976993306

postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tm638@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kampen menighet

Tone Middelthon

Søknad om støtte til tiltak
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Fra: Tone Middelthon <tm638@kirken.no> 
Sendt: fredag 23. oktober 2020 11:20 
Til: Stavanger-bdr 
Kopi: camillamariann; annesynnovelarsen; Kari Arnøy; Marthe Kristine Østerud 

Primstad; Synnøve Seibt; Jakub Niedziela; Beate Dagestad 
Emne: Søknad om restmidler og tilskuddsmidler Kampen menighet på nett og 

ellers 
Vedlegg: Søknad prosjektmidler Kampen kirke på nett og ellers .xlsx; Oppgradering 

av teknisk utstyr kampen kirke H2020 - Totalt.pdf 
 
Hei! 
 
Vedlagt ligger søknad fra Kampen menighet om midler til å være kirke på nett og ellers.  
Som dere ser, er ambisjonene våre store for å få menigheten vår mer opp å gå teknisk.  
Dessverre har ikke menighetsrådet kunnet prioritere noe særlig midler på dette nå, derfor står det 
ikke noe beløp fra menigheten, men vi håper å kunne få midler fra restmidler/tilskuddsmidler slik at 
vi kan begynne å stryke ting av ønskelista. 
Målet er å være en synlig og tilstedeværende kirke på Kampen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Tone Middelthon 
Menighetsutvikler og diakonimedarbeider 
Kampen menighet, Stavanger 
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon  Bypresten under Sandnes kirkelige fellesråd 

Kontaktperson Øyvind Justnes Andersen 

E-post Oa839@kirken.no 

Telefon 976 996 77 

Organisasjonsnummer 971337788 

Gate/vei/postboksadresse  Oalsgata 12 

Postnummer 4319 

Sted Sandnes 

Bankkontonr. 3250.23.15640 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt  Nærværforestillingene 

Mål for prosjektet  To store åpne kulturarrangement. Arrangeres i 
samarbeid mellom Bypresten, Vågen vgs og Sandnes 
kulturskole. 

Beskrivelse av prosjektet  Se nedenfor 

Forventet antall deltakere (anslag)   900 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  Tidlig nov 2021 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

  Egne midler   

Honorarer   Støtte fra bispedømmerådet  50.000 

Mat / bevertning   Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet (Sponsorer) 

 60.000 

Leie av lokaler  90.000 Inngangspenger / billettsalg   

Markedsføring og 
kommunikasjon 

 20.000 Salg av mat   

Materiell / utstyr (spesifisér)   Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)   Andre inntekter   

TOTALSUM kr 
110.000 

TOTALSUM kr 
110.000 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

  

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

Bypresten søker om kr. 50.000 til Nærværforestillingene i nov 2021  

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Bypresten har hatt samarbeid med Vågen vgs i 15 år. 
Skolen har satt opp forestillinger med musikk, dans og drama ut fra linjene sine. 
Et par hundre elever er med og bidrar med fantastisk flotte numre og av meget høy kvalitet 
ut fra at de er videregående elever. 
 
Ansvardelingen er slik at Bypresten har ansvar for den tekniske gjennomføringen med 
annonsering, PR og leie av lokaler. Vi har foreløpig booket Sandnes kulturhus for første – 
andre og tredje november i 2021. Forestillingene går over to kvelder, så vi har foreløpig 
ikke falt ned på om det blir mandag og tirsdag eller tirsdag og onsdag. 
 
I forkant av forestillingene har vi byprester jevne planleggingsmøter med lærerne og også 
treffpunkt med elevene der vi informerer litt om arbeidet vårt i rusmiljøet. 
På denne måten får vi gitt litt info og jobbet litt forebyggende i forhold til ungdom og rus. 
 
De siste to årene har vi også hatt med Sandnes kulturskole i forestillingene. 
Det betyr at vi har et bredt spekter av publikummere i Sandnes. 
 
Rent økonomisk jobber vi for å få dekket alle kostnadene ved forestillingene slik at alt av 
billettsalg skal gå rett til arbeidet vårt i rusmiljøet.  
 
Forestillingene sammen med stort lotteri, gaver fra privatpersoner / menigheter / 
givertjeneste / fond og legater / diverse aksjoner er alle med å bære finansieringen av 
byprest-arbeidet i Sandnes. 
 
I tillegg til rene sponsorkroner får vi også husleierabatt fra Sandnes kommune. Det 
kommer ikke frem av ovenfor budsjett men er innbakt i leieavtalen med kulturhuset. 
 
Corona perioden (som vi ennå ikke ser enden på) er et usikkerhetsmoment vi må ta 
hensyn til i planleggingen av forestillingene, og mulig sponsing fra næringslivet blir noe 
mer usikker. Et tilskudd fra bispedømmet ville vært med å trygge arbeidet og grunnlaget 
rundt Nærværforestillingene. 
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Sum Sum

kr 2 000

kr 1 000

kr 2 600

kr 900

kr 6 000

kr 12 500 kr 0

-kr 12 500

51842160

971078855

Gunnar Warebergs gate 15,

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

irene@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Imi-kirken

Irene Cave

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 12 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Februar og september 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 150

Andre utgifter (spesifisér)tusj, flipover, 

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) hefter

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3000 34 00030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Agenda 1 for huskirker

At deltagerne får god forståelse av hva det innebærer å drive/være med i 

huskirke. Være et disippelgjørende fellesskap

Samlinger for lederer og deltakere i huskirkene i IMI-kirken. Det vil være to 

samlinger i 2021. Hver samling består av ato kvelder, så totalt 4 kvelder.
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Sum Sum

kr 0 kr 0
kr 0 kr 82 900
kr 0 kr 0
kr 0 kr 0
kr 0 kr 0

kr 80 500 kr 0
kr 2 400 kr 0

kr 82 900 kr 82 900
kr 0

51201198
976993500

Nesjane 5, Postboks 38
4384 VikesåPostnummer

E-post
Telefon
Organisasjonsnummer

arnfrid.espeland@bjerkreim.kommune.no

Navn på søker / organisasjon
Kontaktperson

Bjerkreim sokneråd
Arnfrid Espeland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Vikeså

.

kr 82 900

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 
til materiell

Kjøpt utstyr til ca 50.000 kr: Bærbar PC, Elgato Stream Deck Mini, 
trådlaust nett til kyrkja (tidlegare ADSL), 4 kamera, div anna 

opptaksutstyr.  Treng noko meir - m.a. kamera til 25.000 kr.,fleire 
mikrofonar og kablar slik at opptaka blir betre - pris ca. 30.500 kr.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet
TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 22.mars 2020 og vidare framover.
Forventet antall deltakere (anslag) Forventa gj.snitt på 150 stk.I praksis mange fleire*

Tono avg etter 01.07.20

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg
Salg av mat
Annet salg
Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)
Honorarer
Mat / bevertning
Leie av lokaler
Markedsføring og kommunikasjon
Materiell / utstyr (spesifisér)

*Mange ser sendingane våre. Kor mange som ser saman, veit vi ikkje. Vi har hatt sendingar med over 1.000 visingar. 

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt
Informasjon om prosjektet

3344.07.11257

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kyrkja i Bjerkreim på nett
 "Tilgjengeleg" kyrkje for alle - på nett når det trengst. Målet er å gje tilbod 
og  formidla den kristne bodskapen via nett i unntakstilstanden vi er i og 

vidare framover.
I Bjerkreim starta vi med nettgudstenester 2. sundag etter nedstenginga. 
Ulike tiltak for barn og unge blir lagt ut. Kvar torsdag blir det send andakt.  

Denne er særleg tenkt til dei som bur på omsorgsheimen, men mange 
fylgjer desse andaktane. Nettsendingane har vore ein stor suksess med 
svært gode tilbakemeldingar. Vi når mange fleire enn dei som til vanleg 
går til gudsteneste og deltek på andre aktivitetar.  I Bjerkreim er vi så 

heldige at vi har tilsette som kan dette!
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Kopervik sokn
Kontaktperson Solveig Leikvoll
E-post solveig.leikvoll@karmoykirken.no
Telefon 99242272 / 52810012
Organisasjonsnummer 976 99 4000
Gate/vei/postboksadresse Askehagen 1
Postnummer 4250
Sted Kopervik
Bankkontonr. 3315.61.00663

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Kostymer i trosopplæringen
Mål for prosjektet At alle barn og unge som deltar i trosopplæringstiltak skal

få tilgang på kostymer.

Beskrivelse av prosjektet Flere avtiltakene i trosopplæringen i menigheten har
preg av rollespill/ rollelek/ dramatisering feks:

- 2 år og krøllekveld- hvor lederne er kledd ut som
sauer/gjeter

- 4 år og fest på slottet- hvorbarna er
prinser/prinsesserog ledere er «kirke-tjenerskap»

- 5 år og kirkerotter- hvor alle er kledd ut som rotter
- 8 år og tårnagenter- hvor alle er kledd ut som

agenter
- 10 år og dragekjemperne- hvor alle er i

ridderkostymer(eget utviklet opplegg)
- 12 år og Anno 1517- hvor alle er i ulike

middelalder- kostymer(eget storyline opplegg)
- 14 år- trosopplæringskonfirmantene er medledere

og «skuespillere» i flere av tiltakene
- Skolegudstjenester- alle elever som deltar bruker

ministrant-kapper
- I tillegg kommer julespill/ påskevandringer/

dramatisering i gudstjenester o.a.

Til alt dette er det behov for kostymer i ulike størrelser. Vi
tror at når barn/unge blir ikledd kostymer og får spille med
–som «learning by doing», vil de huske og lære mer av
oppleggene. Vi er opptatt av at kostymene skal ha
kvalitet, være slitesterke, ha ulik størrelse, samtidig som
de skal være enkle å lage mange av. Vi er opptatt av at
det er menigheten som eier kostymene, slik at alle
barn/unge skal ha lik tilgang på dem. Vi tenker videre at
familiene ikke skal måtte lage/ kjøpe kostymer til barna.
Vi søker derfor om midler til å lage/ kjøpe inn kostymer
eller materiell til bruk i trosopplæringstiltakene/ skole
kirke/annet arbeid i menigheten.
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Forventet antall deltakere (anslag) Årskull: 2-15 år
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hele året

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet 34347
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Ull- stofftil kapper og hetter:
55 m
Lin/bomull stofftil tunikaer

:119 pr m. x 25 stk
Filt til ridderhatter: 129 pr m x
7

10769
4000

903

Annet salg

Andre utgifter (spesifisér)
Hatter til tårnagenter:140x25
Hvite forklær til fest på slottet:
150x 10
Ministrant- kapper: 848x 10
Kostymer «kappedyr» 13 stk
Dragekostyme -voksen

3500
1400

11280
2035
460

Andre inntekter

TOTALSUM Kr 34347 TOTALSUM Kr 34347

Økonomisk resultat for prosjektet
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Bånd, sytrå og annet sytilbehør. Kostymene lages på
«sy-dugnad» i menigheten og av katekten.

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
34347
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

KOMMENTAR
Menigheten er allerede i gang med å lage kostymer. Vi har hatt 3 kvelder med sy-dugnad.
I tillegg har kateketen fått innvilget studiepermisjon for å jobbe med: Kostymer og
rollespill/rollelek i trosopplæringen. Vi erogså tilgjengelig for å kurse/ inspirere andre
menigheter til å lage egne kostymer.
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Sum Sum

kr 73 500

kr 0 kr 73 500

kr 73 500

Kamera Birddog p200 36000

Kamerakontroller 21000

Mikrofon til salslyd 2000

PC til streaming 8000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3206 21 12904

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ny kirke - nye muligheter

Lage tiltak for å styrke kirkelig kommunikasjonsarbeid og kirkelig nærvær 

på nett og sosiale medier

Sola menighet vigslet ny kirke 18. okotber 2020. Det er stor interesse for 

kirken. På vigslingsdagen lånte vi Sola kommune sitt utstyr og mannskap 

for streaming, og ser at vi kunne gjort dette oftere med rett utstyr. Det er 

og ønskelig å ha utstyr til å lage fimer og annet som kan legges ut på 

nettside og Facebook, og til å lage bildemateriale til å vise på samlinger 

og gudstjenester. Vi har gode prosjektorer i kirkerommet. I alle de 

investeringer menigheten har hatt i forhold til ny kirke, har det ikke vært 

økonomi til å relisere utstyr til streaming.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sola

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 73 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Se oppsett under

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

91561232

976 993 667

Kongshaugv 20

4050Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

siri.lindtveit@solamenighet.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Sola menighet

Siri  Lindtveit

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Miksepult til lyd 4500

Diverse kabel (hdmi, xlr, ethernet) 1000

Fester ol. 1000
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Vardeneset Sokn
Kontaktperson Jan Inge Grude
E-post janigrude@gmail.com
Telefon 99411285
Organisasjonsnummer 985235600
Gate/vei/postboksadresse Dusavikkrossen 26
Postnummer 4029
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32010744430

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Oppgradering av anlegg til kirkerommet
Mål for prosjektet Oppgradere kirkerommets høyttalere slik at det kan

brukes i både gudtjenester, samt sang- og musikklivet i
menigheten

Beskrivelse av prosjektet Høyttaleranlegget i Vardeneset kirke bærer preg av å ha
hengt oppe siden kirken sto ny i år 2000. Samtidig som
høyttalerne er gamle, er de beregnet primært til talelyd.
Dette gjør at kirken per i dag ikke har et anlegg som er
laget for et voksende sang- og musikkliv i menigheten.

Komiteen som er satt ned har kommet frem til følgende
løsning:

1. Det trengs nye høyttalere som kan henges opp på
veggen der de eksisterende henger i dag. Dette
gjør også minst inngripen i kirkerommet.
Høyttalerne skal også være hvite for å gå best i et
med kirkerommet. Her mener komiteen at for å gi
rommet den beste løsningen trengs 2-4
høyttalere, avhengig av løsning fra leverandør

2. Vi trenger 2 subwoofere for å kunne gi god lyd i
det dypere registeret av lydbildet. Ved å gå for
subwoofere kan vi kjøpe inn rimeligere og viktiigst:
mindre høyttalere som viser mindre igjen på
veggen.

3. Det trengs forsterkere til å drive høyttalerne.
4. Vi trenger mye installasjonsmateriell som kabler,

plugger osv.

Så langt det lar seg gjøre, vil installasjonen gjøres av
frivillige i menigheten.

Komiteen har sendt ut forespørsel til flere aktører for å få
den beste og mest prisgunstige lørningen.

Forventet antall deltakere (anslag) Snitt på 80 pr gudstjeneste, samt bruk ellers
i uken

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Desember 2020/Januar 2021
Prosjektbudsjett

363



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

|
Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

0 Egne midler 50 000

Honorarer 0 Støtte fra bispedømmerådet 150 000
Mat / bevertning 0 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
0

Leie av lokaler 0 Inngangspenger / billettsalg 0
Markedsføring og
kommunikasjon

0 Salg av mat 0

Materiell / utstyr (spesifisér) Anslått
utgift ved
kjøp: 150
000,- -
200 000,-

Annet salg 0

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter 0
TOTALSUM kr 200

000
TOTALSUM kr 200

000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
150 000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon VM-Studio

Kontaktperson Johan Strandmyr
E-post strandmyr@gmail.com
Telefon 97776190
Organisasjonsnummer 985235600
Gate/vei/postboksadresse Dusavikkrossen 26, 4029 Stavanger
Postnummer 4029
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32010744430

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Nye mikrofoner
Mål for prosjektet Forbedre kvaliteten på innspillinger for kirken på nett og

ved konserter/arrangement ellers i kirken.

Beskrivelse av prosjektet Vm- studio er en frivillig tekniker gruppe i
Vardeneset Menighet og blir drevet av
ungdom og unge voksne. Vm-studio har
bidrar med lyd og lys på arrangement i
menigheten. Etter covid-1 9 utbryddet har vm-
studio tatt ansvar for å få lyd og lys på
nettsendingene som har blitt laget til
menighets eget bruk og det som har blitt
sendt fra Vardeneset Kirke sammen med
resten av kirkene i Stavanger. Vi har også
hvert en del av arrangementet som heter
Gospel Church som har blitt sendt på
Aftenbladet.
Med disse erfaringene og på grunn av at vi
har spilt en så sentral rolle i Stavanger
kirkenes nærvær på nett har vi sitt noen
behov for tekniske oppgraderinger og nykjøp.

Vi ønsker derfor å søke om støtte til nye
mikrofoner slik at vi kan forbedre innspillinger
vi har for kirken på nett, samt gi bedre lyd på
konserter vi har ellers i kirken. Vi ønsker
mikrofoner som har et bredt bruksområdet og
som er enkle å bruke for de forskjellige
ferdighetsnivåene som er i kirken.
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Forventet antall deltakere (anslag) Ca 100
Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

0 Egne midler 10.000

Honorarer 0 Støtte fra bispedømmerådet 23.000
Mat / bevertning 0 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
0

Leie av lokaler 0 Inngangspenger / billettsalg 0
Markedsføring og
kommunikasjon

0 Salg av mat 0

Materiell / utstyr (spesifisér) 2X AKG
C414 XLS
Matched
Pair
Stereo
Set
26 070,-
( stk
13 035,-)

2x sE
Electronic
s sE8 Pair
6 600,-
( stk
3 300,-)

Annet salg 0

Andre utgifter (spesifisér) 0 Andre inntekter 0
TOTALSUM kr 0 TOTALSUM Kr 32.000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

0

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
23.000 kr
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker/organisasjon Egersund menighet

Kontaktperson Elin Wood

E-post ew@ekf.no

Telefon 92469421

Organisasjonsnummer 976993128

Gate/vei/postboksadresse Damsgårdsgaten 4A

Postnummer 4370

Sted Egersund

Bankkontonr. 32706702112

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt «Digitalttil stedei folkshverdag»

Mål for prosjektet Være digitalttil stede i folkshverdag.
Involvere ungdom i konkretdiakonaltarbeide forbyens
kirkelige felleskap. I ogmed kirken er liten i forhold til antall
medlemmeri menigheten vil satsningen ogprosessen,tenkeså
ha ringvirkningerogså i etterkantavpandemien.

Beskrivelse avprosjektet Tekniskutstyr som bidrar til nærvær på nett,samtinvolvere
konfirmanterogungdom i produksjonsarbeidet. Vi ønsker at
sårbare grupperogandre kan føle segtilknyttetbyenskirkelige
liv,selvom en ikke fysiskkan være til stede. Unge ogvoksne kan
bidra til atdenne tilknytningen skjerpå tversavgenerasjonerog
plattformer.

Erfaringene vi har gjortoss,tilsieratden digitale innsatsen tidlig
i vårble verdsattogeretterspurt. Nårvi gikktilbake til fysiske
gudstjenestergreide vi ikke å opprettholde aktivitetpå nett,ut
fra tekniske begrensningerogkapasitet. I vårmenigheter det
mange eldre med sterktilknytningogkjærlighettil kirkebyggog
menighet. Disse haretterspurtaktiviteten på nettsom foregikki
mars,april ogmai.

Forventetantall deltakere (anslag)

Planlagttidspunktforgjennomføring
ogmedvirkende.

Vi ønskerå sende de første sendingene fra
kirken allerede i starten avdesember. Den
tradisjonelle julekonserten med korogkorps
ønskervi å kunne streame i stedetforfysisk
oppmøte. På grunn avalleaktørene som er
involvert. Konfirmanter,
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Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Kamera Birddogp200 x2 72000 Støtte fra bispedømmerådet 123 000,-

Kamerakontroller 21000

Mikrofon til salslyd 2000

PC til streaming 8000

Miksepult til lyd 4500

Diverse kabel
(hdmi, xlr, ethernet) 1000

Fester ol. 1000

Bildemikser 8500

Skjerm 3000

Diverse kabel (hdmi, xlr,
ethernet) 1000

Fester ol. 1000

Sum utvidelse: 123 000

Spesifikasjon avandre
utgifter/utgifter til materiell

Installasjon avfiber 4000,-
Årlige tilknytningsavgift12 000,-

Hvor mye støtte søkes detom /søknadsbeløp?

123 000,-

Vi har gåttgjennom forslagene til teknisk utstyr utsendt avTove Marie Sortland.
Etter gjennomgang har vi valgt å ta utgangspunkt i forslagetNivå 2/3 –Alternativ, 2 fjernstyrte
kamera som grunnlag for søknaden. Litt utfyllende begrunnelse for at vi falt ned på nettopp
denne pakken.

Teknisk utvalg har som mål å streame /filme arrangementer med spesiell interesse for byens
befolkning. Vi opplever atBjerkreim kirke, med LeifW. Nilsen er dyktige på å være kirke på nett.
Ivar Barane og Kjell Åvendal fra teknisk utvalg, valgte derfor å dra på ekskursjon til Bjerkreim kirke
for å se på utstyret som benyttes. Detviser seg at de har holdt lenge på med å skaffe utstyr til lyd,
lys og nå siststreaming. Både Kjell og Ivar dro derfra med en erkjennelse avat her var detmange
flere tingen bare etkamera og en PC som skulle til for å streame. Detvar bla. viktig å tenke på
lyden - for det som ikke plukkes opp avlyd fra en mikrofon kommer ikke ut til seerne som følger
med på streamingen. I tillegg til besøk og samtale med Leif(prest) i Bjerkreim har Ivar forsøktå
sette meg inn i info om hva spesielt menigheter i USA, bruker til streaming siden disse er veldig
aktive i sin «minestry»
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Når vi leste gjennom forslagene til utstyr fra bispekontoret, fikk vi frimodighettil å tenke noe
større, enn førsttenkt. Her er noen avvåre tanker så langt:

Nedstengingen i mars ble en vekker for mange menigheter,oggavoss alle noen erfaringer over at
detvar muligå nå flere ogbredere via andre kanalerenn fysiske møter i kirkerom ol. I vår menighet
ble detprodusertflere musikkvideoer samtopptak avenkelte prekener oggudstjenester ble filmet
ogdeltpå nett. Måten detble gjennomførtpå,var gjennom flere «takes» med flere kameravinkler
hvor vi benyttetprivatutstyr som vi samletsammen ognyttetsom bestvi kunne. Filmene ble
redigerti ettertid oglagtut. Selvom resultatetble bra, ogmange satte stor prispå disse
innslagene, så var detogså veldigtidkrevende for osssom skulle sette dette sammen.

Vi gjorde også forsøk på produksjoner som i prinsippetkunne leggesutrettetter gudstjenesten var
ferdig, men pga. mangel på nettverk i kirken, samtatde som sattpå passord for menighetens
nettsider hadde fri søndager, så klarte vi ikke å få utsendingene tidsnok. Nå nærmer vi ossjul og
detser utsom om restriksjonene i forbindelse med pandemien vil vedvare. Skal vi kunne tilbyet
online alternativtil alle som ikke får kommetpå konserter oggudstjenester må vi finne andre
måter å dele dette på som ikke er så tidkrevende, ogsom i enkelte tilfeller bør kunne sendes
direkte. Mulighetfor streamingvil kunne hjelpe til med å realisere slike produksjoner. Åkunne
sende Gudstjenester fra en kjær oghøytskattetbykirke til aldershjem og/eller hjemme i stuen til
spesieltsårbare grupper er en vei vi ønsker å gå for å være til stede i folkshverdag. Kvaliteten på
sendingen, både bilde oglyd er viktigfor å kunne være tilgjengelige.

Hva vil vi med streamingen?

Erfaringene fra våren ogde første produksjonene,var atfolksattestor prispå hvordan kirken
plutseligble synligogtilgjengeligpå en annen måte. Når Gudstjenesteneogkirkenepå nyble
åpnet, blekapasiteten vårkanaliserttil å håndtere den nye hverdagen med smittevern i konkrete
situasjoner. Detvi haddegjortpå nettble nedtonetavkapasitetsmangel. Hvordan dra med seg
de godeerfaringene ogvidereutvikle de mulighetenevi fikkøyepå?

Detå skaffe utstyr til streamingsom er avgod kvaliteter dyrt. Vi ønsker ikke å investere i utstyr
som ikke vil bli brukt. Deter derfor viktigatmenighetskontor,menighetsråd, fellesråd er i en
prosess, der har som mål å benytte utstyret, oghva slagsmenneskelige ogutstyrsmessige ressurser
som trengsfor å få dette gjennomført.

Med godtutstyr installerti kirken vil man f.eks. kunne tilbyå ta opp brylluper ogbegravelser i sin
helhet, til de som måtte ønske det. Dette vil kunne bli en inntektfor kirken. Detgjelder også i
høyeste grad arrangement,arrangerti regi avkulturkomiteen, samtalle kulturkvelder oghistoriske
foredragene som vil holdesi forbindelse med jubileet. Tidligere år har konfirmantundervisningen
hattdigital gruppe. Med godtutstyr vil denne læringsarenaen kunne blomstre.

Jegtror detvil være viktigatustyretvi skaffer osskan være så passportabeltatdetkan brukes på
arrangementer i de andre kirkene vi har som Bakkebø,Helvik, Gravkapellet,menighetssenteretetc.
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Hva trenger vi avutstyr?

Lyd:
God lyd er viktig for at folk skal orke å følge sendingen, spesielt erfarer vi ateldre er avhengig av
god lyd.

Som tidligere nevntmangler vi det meste på lyd i kirken. Fast lyd innstalasjon i kirken ønsker vi å
oppjustere til kirkejubileet i 2023. Hadde vi hatten fast installertmixepult kunne vi hentet lyd fra
den inn i PC som streamer, men det har vi ikke og da må vi tenke på å få et minimumsutstyr som
kan fange opp tale, allsang og instrumenter. Dette må så mikses før det sendes inn i PC som skal
streame.

Forslag til innkjøp:
To talemikrofoner/mygger som kan brukes avto personer samtidig.
En/to mikrofon(er) som kan fange opp lyd i rom som menighetssang/orgel/piano
etc. Mulig det trengs flere mikrofoner til dette.
Dersom det er ønskelig å ha et trådløst system pga mobilitet må en ha sendere og
mottakere. Om det ikke er et trådløst system må vi ha lange nok ledninger.
Enkel miksepult som kan mikse lyden som kommer inn i PC/streamer

Bilde
Skal vi produsere sendinger som er interessantå se på, bør vi ha flere kamera som gir oss mulighet
til å variere på kameravinkelen under sendingen, samt skjerme folk som går eksempelvis frem til
nattverd, ved å fokusere på deler avkirken som ikke er i fokus.

Vi har allerede investert i et kamera som sender ut på HDMI. (det er dette vi benytteti vår) Det er
et greitkamera som har mulighet til å Zoome nært innpå, men det kreves at deter en person som
bemanner kamera.

Det som ofte anbefales til sendinger i kirker etc er noen kjekke PTZ-kamera (Panorering, Tilting,
Zoom). Disse kamera er små men kan fjernstyres slik at den som styrer sendingen kan få mange
forskjellige utsnitt fra samme kamera. Noen avdisse har opptil 30X zoom som gjør at man kan få
vidvinkelbilde avhele rommet til nærbilder fra forskjellige plasser i rommet. Vi tenker at dette vil
være det beste kameraalternativet for Egersund Kirke siden kirken er gammel og vi bør begrense
installasjonene mest mulig. Jeg foreslår at et kamera kan installeres nede i kirkerommet som kan
rettes mot alter, prekestol etc mens et annetkan plasseres oppe i koret som kan vise nærbilder fra
dåp, samtvendes motmenighet og orgel. På en enkel gudstjeneste vil en person kunne styre disse
to kameraene samtsendingen alene. I større produksjoner vil en kunne bruke en tredje person bak
det tidligere innkjøpte kamera på stativ.

Forslag til innkjøp:
2 stk PTZ kamera
2 enkle stativeller oppheng til disse.
1 kamerakontroller med joystick
Bildemikser
Stativmed videohode til bemannet kamera
Diverse kabler
Kamerafester.
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Redigering/streaming
Når detgjelder utstyr for å streame finnes detto alternativer.
Alti etløsningen med YoleBox, eller en pc med god grafisk kort-GamingPC /MAC

Fordelen med YoleBoxer atdeter en liten kompaktalti et, enhetsom er lettogta med segogsom
er lettå bruke. YoloBoxhar batteri ogmulighettil å sende gjennom eternettkabel, Wifi eller til og
med 4G dersom en skulle streame fra en plassuten strøm eller innlagtnett. Ulempen er atden er
noe begrensetmed tanke på antall innganger samtatman jobber på liten skjerm.

Dersom vi investerer i etpar PTZkamera vil en GamingPC/MAC gi ossstørre muligheter til å
forhåndsprogrammere faste utsnittsom gjør atdetser utsom vi har mange flere kamera enn detvi
har. Dette vil kunne gi stor variasjon i bildene under en sending. De gangene vi har gudstjenester
der detvisesnoe på skjermen vil detogså være lettere å vise dette med en PC/MAC

Vi har ikke internett installerti kirken så detmå selvfølgeliginn for atvi skal kunne streame.

Forslagtil innkjøp:
Innstallasjon avinternett
Ruter med Wifi
Kabler
GamingPC
Skjerm/monitor
4G modem til de andre kirkene som ikke er koblettil nett. (Bakkebø, gravkapellet)

Konklusjon:
Vi har en korskirke,som bør filmes fra flere vinkler, samtidigsom kirken er veldiggammel ogderfor
antall kamera være diskre til stede i kirkerommet. Avden grunn søker vi om den største pakken
som inneholder to bevegelige PTZkamera. En PCvil kunne gi gode muligheter til å utnytte
fleksibiliteten kameraene gir, ogenklere å betjene forflere.
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Sum Sum

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 16 569

kr 16 569 kr 0

-kr 16 569

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.25.02594

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ny oppstart for Undheim kristelege ungdomsforening

Etablera eit godt kristeleg ungdomsarbeid for ungdom på Undheim.

Arbeidet er starta på nytt igjen, og det er lite pengar å ta av.

For å gjera arrangementet kjekt for ungdom, vil me kjøpa inn utstyr til 

aktivtetar etter møtedelen.

Me har kjøpt inn Nintendo med spel og kontrollar, men treng òg å kjøpa 

ein skjerm.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 16 569

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hausten 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 30

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

48997102

984358549

Erlandsbakken 6, postboks 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

frode.skarland@timekyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Undheim sokn/Undheim kristelege ungdomsforening

Frode Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

25.000,-

8000,-

3.500,-

92542727

976 99 4000

Askehagen 1

4250Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ase.eiksjo@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kopervik sokn

Åse Vattedal Eiksjø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Kopervik 

Støtte fra bispedømmerådet

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Fra sept 2020 - juni 2021. Samme for fremtidige år.

Forventet antall deltakere (anslag) ca 60 

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

3.500, -Hobbyaktivitet x35 samlinger

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3315.61.00663

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Tweensklubb - Etterskoletid 5.-7.klasse

Skape et trygt og godt etterskoletid-tilbud for barn i alderen 5.-7.klasse, som igjen vil være god rekruttering for 

trosopplæringtiltak for denne aldersgruppen. Rekruttering til TenSing. Ledertrening og rekruttering til 

ledertreningskurs som MILK, og LIV

Vi ønsker å skape generasjons-overskridende relasjoner, menigheten skal være aldersbevisste. Barn og unge skal være 

delaktig, medbestemmende, subjekt og ikke objekt i en menighet.

TRO - TILHØRIGHET - TA SJANSEN - MEDBESTEMMELSE 

Tweensideologien kan uttrykkes i disse fire begrepene: 

TILHØRIGHET - i vårt arbeid for tweens skal være et godt og inkluderende sted å være, et trygt og åpent møtepunkt. 

TA SJANSEN - Alle som vil, skal få sjansen til prøve seg og hive seg utpå. Vi skal ha gode utfordringer og jobbe for god 

mestringsfølelse. 

TRO - Troen vår som kristne skal være tydelig og en naturlig del av vårt arbeid for Tweens 

MEDBESTEMMELSE - i vårt arbeid skal tweens delta og ha innflytelse på fritidsaktiviteten de er med på. 

Vi ser at det økende trosopplæringsarbeidet/breddetiltakene Kopervik menighet tilbyr, har gjort at vi har behov for et 

kontinuerlig/ukentlig tilbud til denne aldersgruppen. Skal vi opprettholde det gode deltakerantallet på breddetiltakene må vi 

tilby denne aldersgruppen noe mer, ellers er det lett for at vi «mister» de. Det er ikke nok å bare gi de et tilbud en gang per 

år. Samt at vi ønsker å utvide ledertreningen i menigheten til å omfatte også denne aldersgruppen. Barn leder barn. 

•Ukentlig tilbud, onsdager med oppstartsdato uke 37, 9.september 2020.

•Temasamlinger gjennom året som Halloween, juleparty, Valentinsdag, karneval, påskefest, sommeravslutning m/foreldre. 

•Månedlige ledersamlinger med lederteamet for å planlegge fremtidige samlinger.

•Minileir/dagsleir for lederteamet; 1-2 overnattinger på feks. Fredtun leirsted i juni hvert år.

•På sikt ønsker vi å starte med enkel middag servering annenhver onsdag. 

LEDERE – ANSATTE OG FRIVILLIGE: 

Trosopplærer Åse V. Eiksjø, kateket Solveig Leikvoll, barne-og ungdomsarbeider Cilje Solvig og kantor Øystein Bredal har 

hovedansvar for tweensklubben. Vi har et lederteam bestående av 19 barn i alderen 10-13 år. Lederteamet fungerer som 

gruppeledere og være med å bestemme aktiviteter, sanger, meny etc.  

Vi har også flere frivillige voksne medhjelpere som fungerer som leksehjelp, kjøkkenhjelp, hjelpe til med hobbyaktivitet. Samt 

konfirmanter som er på trosopplæringsgruppen er med hver onsdag. De fungerer som leksehjelp, organiserer leker og som 

«miljøskapere». 
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41.450,- 12.000,-

Kr. 44.950,- Kr. 45.000,-

#VERDI!

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Kr. 25.000,-

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér):

12.500, -Genser til lederteam kr. 500,- x 25 ledere

26.250, -Enkel matservering kr. 15,- pr måltid per 

medlem x35 samlinger

1.200, -Servering til ledersamlinger x6

1.000, -Utgifter til temasamlinger kr. 200,- per 

samling x5

500,-Innkjøp av noter

Andre inntekter

12.000,- Kontingent kr. 400,- (KFUK-KFUM kr. 200,- + 

Kopervik menighet kr. 200,-) x antall medlemmer

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Se vedlegg for utfyllende info om Tweensklubben.
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Sum Sum

kr 100 000 kr 200 000

452 36 960

971078855

Gunnar Warebergsgate 15

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

norunn@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

IMI-kirken, Godhetsaksjonen

Norunn Bakkebø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 10 godhetsfilmer 

Egne midler

Prosjektbudsjett

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer til de vi må leie inn for å lage 

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

30 003 400 030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Godhetsfilmer

Få synliggjort effekten av godhet
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kr 100 000

kr 200 000 kr 200 000

kr 0

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 200 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (redigering, lay out, 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 250 000 kr 300 000

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

30 003 400 030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Utviklign av nettbasert godhetskurs

Inspirerasjon, motivasjon og veiledning av menigheter og frivillige ifm med 

planlegging, oppstarting og gjennomføring av godhetsprosjekt

Se vedlegg

Prosjektbudsjett

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Egne midler

452 36 960

971078855

Gunnar Warebergsgate 15

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

norunn@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

IMI-kirken, Godhetsaksjonen

Norunn Kvamme Bakkebø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 50 000

kr 300 000 kr 300 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 300 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Reklamemateriell ifm markedsføring av kurset

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet
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Sum Sum

kr 130 000

kr 130 000

kr 130 000 kr 130 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

30 003 400 030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Godhetspakken til frivillige

Motivere frivillige til å bli en del av Godhet

Videreutvikle godhetspakker som ressurs for frivillige som engasjerer seg 

med godhetsprosjekter lokalt i sin kommune. Se vedlegg

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifiser)

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 130 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Datautstyr til å utforme og lage godhetspakken, trykking, distribuering, 

layout, design.Utstyr til pakken; nett m/logo, minnebrikker, 

godhetsmanual, videoer, 10 taler med samtaleopplegg, reklameutstyr.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 50 godhetspakker a kr 2000

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

452 36 960

971078855

Gunnar Warebergsgate 15

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

norunn@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

IMI-kirken, Godhetsaksjonen

Norunn Kvamme Bakkebø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 60 000 kr 60 000

kr 30 000

kr 10 000

kr 20 000

kr 90 000 kr 90 000

kr 0

47478582

976993187

Kobberveien 109

4313Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

vf244@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Lura menighet

Viggo Fagerjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

6 konserter, 3 vår og 3 høst. Reise og opphold NOK 20.000. Honorar pr. 

konsert estimert NOK 10.000.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Hele årett 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.60.25817

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Internasjonale orgelkonserter

Invitere kjente dyktige konsertorganister til Lura kirke i Sandnes. Konserter 

med høy kvalitet samt verkorienterig.

Konserter på høyt nivå med kjente konsertorganister. Verkorientering med 

lokale organister som kan gi publikum en større opplevelse av konsertene 

der for eksempel tema i komposisjonen blir presentert, komponist historie, 

andre fakts om musikken. Sette musikken i et riss mot feks andre 

kunstarter som bilder. Dette gir publikum en helt annen opplevelse av en 

orgelkonsert. 25. oktober 2020 hadde søker en slik konsert med veldig 

godt besøk. Så godt som alle gav uttykk for en veldig god opplevelse av 

konserten. Dette ønsker vi å fortsette med. Her ble brukt audiovisuelle 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Hå kyrkjelege fellesråd
Kontaktperson Svein Olav Nesse
E-post Svein.olav.nesse@hakyrkja.no
Telefon 92022874
Organisasjonsnummer 976 993 543
Gate/vei/postboksadresse Ånestadvegen 12
Postnummer 4360
Sted Varhaug
Bankkontonr. 3335 07 04383

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Digikirken
Mål for prosjektet Starte opp og utvikle digitale sendinger for mennesker

som av ulike årsaker ikke kan fysisk møte på
menighetenes arrangement.

Beskrivelse av prosjektet Hå kyrkjelege fellesråd har siste året arbeidet aktivt for å
være aktuell med ulike sendinger/ streaminger over
nettet. Målgruppen har i all hovedsak vært den voksne
generasjonen. En har i hele Covid 19 tiden hatt
gudstjenester på nett fra kirken i Hå. Både fra Nærbø og
Varhaug kirker. Her har en, spesielt i sommer, alternert litt
hvor en har streamet fra. Men en har en policy at der
alltid skal være en gudstjeneste på nett fra en av de
lokale kirkene i kommunen. I tillegg har Nærbø sokneråd
gjort tilsvarende vedtak.
Vi har opplevd under korona-tiden at mennesker utenfor
det vi kan kalle kjernemenighetene har oppsøkt og fulgt
våre digitale sendinger. Vi vet også at blant de mer faste
kirkegjengerne er det mange som reiser bort i helger,
enten det er til hytta, utlandet, eller på arbeid. Andre har
fysiske og/eller psykiske utfordringer som gjør at de ikke
kommer seg til kirka. Eldre og andre som bor på
institusjoner har få, eller ingen, mulighet til å oppsøke sin
menighet, som de kanskje har vært aktiv i før. Med en slik
bredde ser vi at det finnes en digital menighet, hvor også
potensialet for å nå frem til enda flere er stort. For noen
vil en tid i DigiKyrkja være et første steg før man etter
hvert tar et fysisk steg inn i et kirkerom, mens for andre vil
det være den permanente menigheten.

En har hatt flere ulike streaminger som:
Gudstjenester
Helgetanker
Bønnemøter
Tenkepause

Vi har mange frivillige som tar et tak og er ivrige i den
digitale satsingen, spesielt de unge som er med gjennom
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NK-Media sitt arbeid. Dette er en del av ungdomsarbeidet
i Nærbø kirke.
Samtidig ser vi at dette er ressurskrevende å organisere
og administrere for en person, som ikke har dette som sin
primæroppgave. Den digitale satsingen og mulighetene
vokser og her har kirken en unik mulighet til å være med i
utviklingen av nettopp den digitale kirken.

Hå kyrkjelege fellesråd har vedtatt å «kjøpe fri»
ungdomsveileren i Nærbø kirke, til å arbeide videre med
dette konseptet som prosjektleder. Vi ser atplanlegging,
koordinering og ellers administrasjon krever mer enn en
del av en ungdomsveilederstilling. Fellesrådet har vedatt
å gå inn med 20% stillingsressurs til ut februar 2021.
Som prosjektleder vil han arbeide med å prøve å få til en
felles satsing i prostinivå- både med oppbygging,
opplæring og produksjon av ulike typer sendinger.
Gudstjenestene er en bit av del hele, men en har
ambisjoner om å kunne få til ulike sendinger som kan
treffe ulike aldresgrupper og mennesker i ulike faser i
livet.
DigiKyrkja vil være en kirke for en menighet uten spesifikk
geografisk tilhørighet, men så lenge den driftes gjennom
bidrag fra menighetene i Jæren prosti, vil man
sannsynligvis se et hovednedslagsfeltet der.
Grunnstammen vil, som i andre sokn og kirker, være
gudstjeneste søndag kl. 11. Etter hvert kan man, om
ønskelig, dreie dette over til gudstjenester som
produseres spesielt for DigiKyrkja. Allerede fra starten vil
det være viktig å ha kirkeverter og/eller andre
tjenesteroller som ivaretar kommunikasjon med den
digitale menigheten gjennom verktøy som blir gjort
tilgjengelige.

En redaksjon, eller ansvarlig leder, vil sammen med
leverandør-soknene planlegge, utvikle og produsere
innhold utover gudstjenestetilbudet. Dette vil man gradvis
kunne øke etter hvert som prosjektet skrider frem, og
flere ansatte i ulike sokn kan være med og bidra til dette.
Eksempelvis kan man produsere søndagsskole og andre
programmer rettet mot barn og ungdom, tema-intervjuer,
debatter, bønnemøter, bibeltimer osv. Muligheten for
smågrupper via verktøy som Zoom, eller Teams er også
til stede, og man kan ha mulighet for å kontakte diakon og
prest for skriftlig samtale. Hvert sokn som er med på å
levere innhold er selv med på å definere hvor stor
kapasitet man har, og hvilke konsepter man skal levere.

Konkret kan man si at DigiKyrkja er paraplyen som står
for infrastrukturen for sendeflaten, mens soknene er
innholdsprodusenter etter individuelle avtaler.
Vi har utstyret, vi har en del frivillige men vi trenger midler
til å komme oss skikkelig i gang med å få utviklinge dette
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arbeidet. Vi vil på det sterkeste be om hjelp til dette, som
et prosjekttilskudd.
Parallelt vil en arbeide for å få til en fast finansiering av en
stillings prosent av en viss størrelse som kan lede og
utvikle dette arbeidet videre.
Uten personen her, så vil det stoppe opp og begrense
seg til steaming av gudstjenester.

En har invitert de andre fellesrådene i prostiet til å arbeide
videre med dette og en har bred støtte fra prosten i
Jæren.
Vi opplever at dette er veldig innenfor det vedtaket
kirkemøtet har gjoirt, med at en vil satse på digitale
sendinger.

Forventet antall deltakere (anslag) 40 og oppover
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020 og fremover (kontinuerlig)

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

275000 Egne midler 25.000

Honorarer 0 Støtte fra bispedømmerådet 250.000
Mat / bevertning 0 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
0

Leie av lokaler 0 Inngangspenger / billettsalg 0
Markedsføring og
kommunikasjon

0 Salg av mat 0

Materiell / utstyr (spesifisér) 0 Annet salg 0
Andre utgifter (spesifisér) 0 Andre inntekter 0
TOTALSUM kr

275.000
TOTALSUM kr

275.000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 250.000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Søknad om midler til prosjektet «Hinna kirke på nett» 

 

Hinna menighet har siden korona-restriksjonene slo inn 11.mars opparbeidet ny kompetanse med å 

være kirke på nett. Vi har skrapt sammen det vi har hatt av enkelt utstyr og strømmet fire 

dåpsgudstjenester, en vielse, 3 gudstjenester og 8 konfirmasjonsgudstjenester. I trosopplæringen er 

det gjennomført en livestream-samling for 5.klassinger med gjester fra kullet i studio, visning av 

filmer relevant for tema og interaktivt deltakelse fra 5.klassingene gjennom innsending av filmer og 

Kahoot via livestream. I påsken ble det laget en påskeserie med filmer med Sigbjørn prest og kateket 

Kirsti som dukken Truls. Det er blitt laget promo-film til 4.-5.klasse-klubben og små videosnutter til 

instragram. Onsdagskveld for voksne med misjon som tema ble i juni gjennomført ved å filme en 

samtale mellom professor Knut Holter og misjonsutvalgs-medlem Anne Karin Kristensen. I tillegg til 

filmproduksjon har vi også laget lydfiler av prekener og kveldsmesse og jobber nå med å lage rutiner 

og tekniske løsninger for podcast. Vi ser at både film og lyd bidrar diakonalt gjennom å nå de eldre 

som ikke kan eller tør komme til kirken pga korona-situasjonen eller andre helsemessige 

utfordringer. 

Opptak og redigering, kamerastyring og streaming-kontroll og arbeid med manus og innhold har vært 

et spennende samarbeid mellom stab og frivillige.  Ungdom, studenter og voksne har bidratt. Vi ser 

at film-produksjon når ut til nye grupper, er et nyttig verktøy spesielt i møte med barn og unge, og 

skaper en plattform som delvis erstatter savnet etter å møtes fysisk under korona-restriksjonene.  

For å videreføre dette arbeidet, søker vi om midler til å erstatte ustabilt utstyr, erstatte privat utstyr i 

bruk i kirka, og utstyr som vil forenkle og øke kvaliteten på det som lages. Eksempelvis har vi pr nå 

kun ett videokamera som kan brukes til lengre streaming-sekvenser. Dette kamera slår seg tidvis av, 

selv etter grundig leting i menyer og standby-funksjoner, og har ikke mulighet for enkel tilkobling av 

lydkilde ved kort filming. Under de siste konfirmasjonene lånte kamera for å være sikre på stabil 

visning. Et annet eksempel er at to trådløse mikrofoner vil gjøre filmopptak av samtaler lettere, mer 

fleksibelt og vil skape mindre redigeringsarbeid i etterkant. Utstyrsliste er utarbeidet etter råd fra 

kommunikasjonsrådgiver i Stavangerkirkene Andreas B. Homsø. 

Vårt prosjekt har fokus på mange av satsningsområdene til bispedømmerådet. Det når ut diakonalt til 

eldre som ikke kan komme til kirken. Det kan styrke oppslutningen om dåp gjennom å muliggjøre 

visning for storfamilie som ikke kan komme, og positiv rykte om en kirke som bruker relevante 

kommunikasjonskanaler og synliggjøring av hva dåp er. Det har som mål å styrke Hinna kirkes 

kommunikasjonsarbeid og kirkelig nærvær på nett og sosiale medier. Det kan bidra til rekrutering 

gjennom at flere vet hva kirken holder på med, at kirken bruker moderne kommunikasjonskanaler og 

ved å vise at teknisk kompetanse, som mange unge har og interesserer seg for, også er relevant for 

jobb i kirken. Det kan rekruttere frivillige som er teknisk interesserte. Det kan skape en bredere 

platform for PR og formidling av kirkelig kulturarbeid. Og det kan bidra til å videreutvikle nye 

arbeidsmåter i trosopplæringen (jfr. live-stream-samling for 5.klassinger) og øke kvaliteten på PR-

filmer for samlinger for barn og unge bredt. 

Vi har sett at det er en styrke å være mange kirker i Stavanger gjennom at utstyr kan lånes mellom 

menighetene hvis krise, og kompetanse og erfaring kan deles. Vi ønsker å bidra til denne digitale 

kompetansehevingen og samarbeidskulturen i Stavanger-kirkene gjennom å kunne fortsette vårt 

arbeid med stabilt utstyr som kan vare en stund og som har god nok kvalitet til at det er interessant 

for folk til å se og høre på. Vi håper støtte gjennom denne søknaden kan bidra til det. 

Med vennlig hilsen 

Torbjørn Opsahl 
Daglig leder i Hinna menighet 
Tlf: 51 90 57 72/975 67 074 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Hinna menighet
Kontaktperson Daglig leder Torbjørn Opsahl
E-post to386@kirken.no
Telefon 51 90 57 72 / 975 67 074
Organisasjonsnummer 976 993 276
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3230.05.03097

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Hinna kirke på nett
Mål for prosjektet Videreføre og øke kvaliteten med å være kirke på nett

Beskrivelse av prosjektet Se eget vedlegg.

Forventet antall deltakere (anslag) 10 - 20 medarbeidere (stab og frivillige)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 11.mars 2020 og framover

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

0 Egne midler 0

Honorarer 0 Støtte fra bispedømmerådet 62 000
Mat / bevertning 0 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
0

Leie av lokaler 0 Inngangspenger / billettsalg 0
Markedsføring og
kommunikasjon

0 Salg av mat 0

Materiell / utstyr (spesifisér) 62 000kr
(se
vedlegg)

Annet salg 0

Andre utgifter (spesifisér) 0 Andre inntekter 0
TOTALSUM kr 62 000 TOTALSUM kr 62 000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
62 000kr

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

?

kr 70 000

kr 256 536

kr 256 536 kr 70 000

-kr 186 536

99031102

976993306

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tm638@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Kampen menighet

Tone Middelthon

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig bruk fra utstyr er på plass. 

Forventet antall deltakere (anslag) 3500 (alle i soknet vårt)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32010720493

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

En tilstedeværende kirke på Kampen

Være en synlig og tilstedeværende kirke på Kampen med et åpent 

fellsskap, levende Kristustro og glad tjeneste. 

Vi ønsker å investere i utstyr som kan gi oss større mulighet til å nå ut i 

lokalmiljøet, både på nett og ellers. Per i dag finnes det veldig lite teknisk 

utstyr i kirken vår, og dette ønsker vi å gjøre noe med i framtiden. Per nå 

har menighetsrådet ikke kunnet prioritere økonomi til dette, så vi setter 

pris på de tilskudden vi kan få for å få gang på det tekniske både for å 

være kirke på nett og også med tanke på det vanlige menighetsarbeidet. 

Kampen menighet gjorde seg mange gode erfaringer våren 2020 mht det 

å nå ut på nett, primært via nettside og facebook. Vi har nå også opprettet 

instagramkonto. Vi vil prioritere utstyr som gir oss større muligheter her, 

som kamera, mikrofon på stativ og lyskastere.
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Sum Sum

kr 37 300

kr 37 300 kr 0

-kr 37 300

Bass 4800,-

Pianist 4800,-

Gitarist 4800,-

Cello 4800,-

Fiolin 4800,-

Saksofon 4800,-

Lydmann 3500,-

Innleie av utstyr 5000,-

40636467

922733961

Veamyr 32

4276Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

bjakallev@gmail.com

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Bjarne Andreas Kallevåg ENK

Bjarne Andreas Kallevåg

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Veavågen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 37 300

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til 

materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring november-desember 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 200

Andre utgifter (se spesifikasjon under:)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.13.81358

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Julekonsert i Veavågen kirke nov/des 2021
Ønsker å realisere en julekonsert-produksjon i løpet av 

november/desember 2021 i Veavågen kirke. Målet er å samle mennesker 

til konsert til innsamling for organisasjonen Mercy Ships som driver et 

fantastisk arbeid blant fattige i Afrika. Gjennom konserten ønsker jeg å 

Jeg er frilansmusiker som ønsker å realisere en julekonsert i Veavågen 

kirke. Prosjektet gjennomføres i perioden november-desember 2021 og vi 

tar sikte på 1 julekonsert, muligens flere hvis økonomien tillater det.
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Sum Sum

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 0

kr 0 kr 173 700

kr 173 700

Utstyr: Beskrivelse: Antall: Stk.pris: Pris eks mva:

Videokamera BirdDog Eyes P200 PTZ Hvit 2 27000 54000

Kontroller til kamera BirdDog PTZ Keyboard 1 15750 15750

Lys BRITEQ COB fresnell, 100W 2 4500 9000

Kabel Cat 6, 1000m 1 1500 1500

PC A210 CORE, skjerm, tastatur, mus 1 15000 15000

Switch Linksys LGS116P-EU-POE + Switch 1 1200 1200

Diverse Koblinger, kontakter, etc 1 2000 2000

Montering 7 750 5250

Lysskjerming Blendingsgardiner 80%, inkl montering 4 17500 70000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.14.81344

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digitalisering av gudstjenester Veavågen kirke

Mål for innkjøpene er å legge til rette for at gudstjenesten kan 

gjennomføres og kringkastes digitalt på en brukervennlig og profesjonell 

måte. Det er brukt profesjonell rådgivning i prosessen.

Veavågen menighet har en stund sendt live-sendinger til alle sykehjem i 

Karmøy kommune, men videoutstyret er av dårlig kvalitet og det er stort 

behov for oppgradering for å kunne produsere og vise gode live-

gudstjenester til befolkninger på Vea og omkringliggende geografi.  

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Veavågen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 174 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter til materiell Se vedlegg, samt beskrivelse av utstyr under.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

40636467

897081032

Kyrkjegardsvegen 10

4276Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

bjarne.kallevag@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Veavågen kirke

Adm.leder Bjarne Andreas Kallevåg

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 70 300

kr 0 kr 70 300

kr 70 300

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290.07.71265

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Streamingutstyr - Klepp kyrkje

Være kirke på nett

Klepp sokn har i 2020 leid inn personell og utstyr til filming og streaming, 

men ser behovet for å ha eget utstyr til dette for alltid kunne tilby 

streaming. Vi har fått gode tilbakemeldinger på det som er lagt ut.  Vi har 

nådd både til de som har vært forhindret fra å komme til kirka, og til 

mange nye. Dette gjør at selv om vi engang kommer tilbake til "normale 

tider", ser vi absolutt behovet for å være kirke på nett. Klepp kyrkje er en 

kirke fra 1846 med begrensa teknisk utstyr. I disse dager blir det innstallert 

fiberkabel, som vil forenkle det å være kirke på nett. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Kleppe

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 300

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Tidlig 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

48125450

976993551

Postboks 101

4358Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

hilde.djonne@klepp-kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Klepp sokn

Hilde Norland Djønne

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 123 800

3335.31.62425

Ogna på nett

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Ved innkjøp og fastmontering av utstyr i kirken, ønsker vi å legge til rette 

for strømming av gudstenester og arrangementer i Ogna kirke på nett - 

samt på skjerm i sidesalen til Ogna kirke

Prosjektbudsjett

Informasjon om prosjektet

I disse tider med covid-19 pandemi har vi vært nødt til å bruke sidesalen i 

kirken for å sikre at så mange som mulig kan delta i arrangementer i 

kirken, samtidig med at alle smittevernregler er overholdt. Desverre får de 

som sitter i sidesalen ikke optimal opplevelse av arrangementene i kirken. 

Dette gjelder ved så vel gudsteneste som ved vigsel og gravferd. Med 

kamera kan vi vise det som skjer i kirkerommet på storskjerm i sidesalen, 

slik at alle får en god opplevelse av arrangementet.

Ogna kirke er den eldste kirke i kommunen. Det er en kirke oppført i stein 

og derfor med fantastisk akustikk. Kirken benyttes derfor gjerne til 

konserter og foredrag, som med strømming på nettet kan nå ut til langt 

flere end de som vi i dag kan samle i kirken.

Ogna sokn har de seneste år opprustet kirken med skjerme/prosjektor og 

et godt lydanlegg. Neste punkt på oppgradering blir derfor å sikre at alle 

får en visuell god opplevelse av arrangementer i kirken.

Kyrkja i Hå har et ønskje om å satse digitalt, og tilby gudstenester, 

arrangmenter og andre sendinger på nettet, som tilbud til de som ikke 

fysisk kan delta på arrangementer. For at Ogna kyrkje også kan ta del i 

denne satsningen er vi avhengig av støtte for innkjøp av teknisk utstyr.

Varhaug

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) Usikkert, da vi til nå ikke har kunnet streame fra kirken.

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Støtte fra bispedømmerådet

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Honorarer

Mat / bevertning

Beskrivelse

Legge til rette for strømming på nett av gudstenester og arrangementer i 

Ogna kirke .

Ogna sokn er et lite sokn med kun 2200 medlemmer. For å kunne få til 

dette prosjekt er vi avhengig av støtte utefra.

Ogna sokn

Kell Jacobsen

Sted

Mål for prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Vi har i prosjektet lyttet til de erfaringer våre nabosokn (Varhaug og 

Nærbø) har gjort i forhold til streaming. Vi ser at vi optimalt bør ha 2 

kameraer for å dekke det som skjer i kirkerommet og sidesalen. Vi har 

ikke de store ressureser i mannskap, hvorfor vi har gått for PTZ kameraer 

som kan styres av en person samtidig med at vedkommende styrer 

sendingen. Lydmessigt er vi godt dekket inn med utstyr vi gjennom årene 

allerede har invisteret i. 

51 43 62 25

976 993 535

Ånestadvegen 12

4360Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kell.jacobsen@hakyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Gate/vei/postboksadresse
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kr 123 800

kr 123 800 kr 123 800

kr 0

        8 500,00 

      72 000,00 

        1 800,00 

      21 000,00 

        2 500,00 

        8 000,00 

        8 000,00 

        2 000,00 

    123 800,00 

Mikrofon til salslyd

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

2 stk. Brakett for montering av kamera a 900,00

ATEM Mini Pro

2 stk. PTZ (Point, Tilt, Zoom) kamera a 36.000,00

Sum

PC til streaming

Kamerakontroller for PTZ Kamera

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 123 800

Skjerm for monitorering av sendingen

Diverse kabler og småutstyr

Materiell / utstyr (spesifisér)

Leie av lokaler

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Markedsføring og kommunikasjon

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
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Sum Sum

kr 15 000 kr 10 000

kr 15 000

kr 2 000 kr 10 000

kr 1 500

kr 5 000

kr 38 500 kr 20 000

-kr 18 500

90065363

971038071

Flintergata 4

4307Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

thomas.thesen@normisjon.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Normisjon region Rogaland

Thomas Thesen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 28 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi må utarbeide materiellet som skal brukes på kurset. Vi har ikke bestemt 

hvordan dette skal utformes, men noe utgifter vil det gå med til det.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Mellom vinterferien og påskeferien 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 25

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3000.14.71267

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Lederfokus - modul 1

Utvikle unge ledere

Vi ønsker å utvikle et lederutviklingsprogram som utvikler unge ledere til å 

mestre hverdagen og livet på en god måte, og som kan ha en positiv 

innflytelse i samfunnet de er en del av. Vi ønsker å gi unge ledere økt 

kompetanse på områder som blant annet kommunikasjon, relasjoner, 

konflikter, selvledelse.

Vi vil gjennomføre dette som et kurs med tre samlinger + en "feiring" etter 

endt kurs. Første og siste samling blir sannsynligvis fysisk, mens de to 
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon  Bypresten under Sandnes kirkelige fellesråd 

Kontaktperson Øyvind Justnes Andersen, byprest 

E-post Oa839@kirken.no 

Telefon 976 996 77 

Organisasjonsnummer 971337788 

Gate/vei/postboksadresse Oalsgata 12 

Postnummer 4319 

Sted Sandnes 

Bankkontonr. 3250.23.15640 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt  Engasjement diakon byprest  
(ref. søknad på mail 26. juni 2020) 

Mål for prosjektet  Styrke tilbudet til kvinner i rusmiljøet i Sandnes 

Beskrivelse av prosjektet  Diakonalt arbeid i rusmiljøet med fokus på kvinner. 

Forventet antall deltakere (anslag)   20 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  September til og med desember 2020 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 400.000 Egne midler  50.000 

Honorarer   Støtte fra bispedømmerådet  200.000 

Mat / bevertning / 
arrangement 

 5.000 Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet (lotteri) 

 100.000 

Leie av lokaler  10.000 Inngangspenger / billettsalg   

Markedsføring og 
kommunikasjon 

 
Salg av mat   

Materiell / utstyr (spesifisér)   Annet salg   

Andre utgifter (bil, drift) 5.000 Andre inntekter (gaver) 50.000 

TOTALSUM kr 
400.000 

TOTALSUM kr 
400.000 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

 Bilhold, kontorhold 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

Bypresten i Sandnes søker om støtte på kr. 200.000 (ref tidligere innsendt søknad) 
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Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
 
Fra 1. september 2020 har vi tilsatte diakon Karine Torvanger i et halvt års engasjement 
fram til og med februar 2021.  
Dette for spesifikt å ivareta kvinner i rusmiljøet. 
Tallene baserer seg på disse seks månedene, 4 måneder i 2020 og 2 måneder i 2021.  
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon  VM-Studio 
 

Kontaktperson  Johan Strandmyr 

E-post  strandmyr@gmail.com 

Telefon  97776190 

Organisasjonsnummer  985235600 

Gate/vei/postboksadresse  Dusavikkrossen 26 

Postnummer  4029 

Sted  Stavanger 

Bankkontonr.  32010744430 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt  Nytt trådløs utstyr 

Mål for prosjektet  Forbedre kvaliteten på innspillinger for kirken på nett og 
ved konserter/arrangement ellers i kirken. 

Beskrivelse av prosjektet  Vm- studio er en frivillig tekniker gruppe i 
Vardeneset Menighet og blir drevet av 
ungdom og unge voksne. Vm-studio har 
bidrar med lyd og lys på arrangement i 
menigheten. Etter covid-19 utbryddet har vm-
studio tatt ansvar for å få lyd og lys på 
nettsendingene som har blitt laget til 
menighets eget bruk og det som har blitt 
sendt fra Vardeneset Kirke sammen med 
resten av kirkene i Stavanger. Vi har også 
hvert en del av arrangementet som heter 
Gospel Church som har blitt sendt på 
Aftenbladet. 
Med disse erfaringene og på grunn av at vi 
har spilt en så sentral rolle i Stavanger 
kirkenes nærvær på nett har vi sitt noen 
behov for tekniske oppgraderinger og nykjøp. 
 
Vi ønsker derfor å søke om støtte til nytt 
trådløsutstyr for å forbedre kvaliteten på 
innspillinger/arrangement/konserter. Utstyret 
vil være lett å integrere med vårt nåværende 
utstyr og har en lav brukerterskel. 
 

Forventet antall deltakere (anslag)  Ca 100 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Desember 2020 
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Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 0 Egne midler 6.500 

Honorarer  0 Støtte fra bispedømmerådet  30.000 

Mat / bevertning  0 Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 

 0 

Leie av lokaler  0 Inngangspenger / billettsalg  0 

Markedsføring og 
kommunikasjon 

 0 Salg av mat  0 

Materiell / utstyr (spesifisér)  Sennheise
r ASA 214 
Aktiv 
antennespl
itter 
4 552,- 
 
Sennheiser 
ew 500 
G4-935-
AW+ 
Vokalsett 
15 184,- 
( stk 
7 592,-) 
 

DPA d:fine 
CORE 408
8 Direction
al 

12 096,- 

( stk 
6 048,-) 

Sennheiser 
A 1031-U 
Omni-
directional 

2 264,- 
( stk 
1 132,-) 

Shure 
UA8-518-
598 1/2 
Wave 

792,- 

Annet salg  0 
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( stk 396,-) 
 

Roadinger 
Rack 3U 
25cm 

1 651,- 
 

Andre utgifter (spesifisér)  0 Andre inntekter  0 

TOTALSUM kr 0 TOTALSUM Kr 36.500 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

 0 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

30.000kr 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Sum Sum

kr 1 000

kr 3 000

kr 4 980

kr 3 000

kr 10 980 kr 1 000

-kr 9 980

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 9 980

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

20 stk a 157 bønner (249 kr) - 4980 kr Bowling eller noe annet kjekt 

sosialt - 3000 kr

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 15

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Bibelgruppe for unge voksne

Vise unge voksne at det er plass til dem i kirka vår og gi dem hjelp til å 

vokser nærmere Jesus

Etter å ha jobbet målrettet med konfirmant og ungdomsarbeid i 5 år, har vi 

ENDELIG, denne høsten, klart å få til ei fast bibelgruppe for unge voksne! 

Dette er vi så glade for! Nå møtes 10 - 17 stk fast annenhver uke. Vi er 25 

på lista, men det variere hvem som kan.  De låner kirka sine bøker, men 

vi vil gi dem deres egne bønnebøker. Vi bruker boka 157 bønner, spiser 

sammen og bygger miljø for hver gang vi møtes! Vi erfarer nå at flere er 

hjemme fra sitt opprinnelige studiested og at de som går fast, tar med 

vennene sine. Utrolig glade for det!
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Sum Sum

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Muliggjøre feiring av gudstjenester uavhengig av om det lar seg gjøre å 

treffes fysisk eller ikke (avgjørende for våren 2020). 

Siden mars 2020 har Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) strømmet 

gudstjenester på nett. Prosjektet ble startet da det ikke ble lov å møtes 

fysisk i mars 2020, og det ble strømmet 13 gudstjenester i løpet av våren 

2020. FOK har valgt å fortsette strømmingen denne høsten slik at flest 

mulig kan delta i gudstjenestefeiringen selv om de ikke kan være fysisk 

tilstede i kirka. Dette vil være en aktuell problemstilling også utenom 

pandemitider, men har blitt aktualisert i ei tid der ikke alle ønsker å være 

tilstede i store forsamlinger og det fortsatt er antallsbegrensning på hvor 

mange som kan samles. Det ble kjøpt inn en del utstyr våren 2020, jf. tall i 

vedlegg, og det er ønskelig å investere i noe mer utstyr denne høsten for 

å kunne levere enda bedre kvalitet på streamingen, jf. oversikt i vedlegg. 

Det søkes om midler til dette prosjektet i tråd med brev fra bispedømmet 

av 1. oktober 2020 der det fremgår at det er satt av midler til innkjøp av 

utstyr og løsninger for å være kirke på nett. 

Prosjektbudsjett

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Streaming av gudstjenester 2020 - og kommende år

Kverneland

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Vår og høst 2020, og en videreføring i årene som kommer.

Forventet antall deltakere (anslag) 

Dette tallet er vanskelig å anslå da tallet på avspillinger på 

YouTube og Facebook ikke gjenspeiler hvor mange som 

har sett gudstjenestene sammen foran samme enhet. 

Tallene på avspillinger viser imidlertid at det er flere 

hundre som har følgt hver gudstjeneste. 

2. Å legge til rette for at flest mulig kan delta i gudstjenestefeiringene i 

Frøyland og Orstad kyrkje. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Støtte fra bispedømmerådet

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 140 000

kr 140 000

-kr 140 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 140 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter streaming" for 

spesifikasjon av sum. 

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Leie av lokaler

Materiell / utstyr (spesifisér)
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Streaming i FOK

Utgifter våren 2020

PC til streamingbruk 18 355

Diverse strømmeutstyr, bla. opptaker, strømadapter, 

kabel, stream deck mini m.m. 12 077

Utstyr streaming 360

Mikrofon og ledninger til streaming 711

Utstyr til kamera 5 250

Lyskastere 2 359

Diverse strømmeutstyr, bla.  USB-control, harddisk, kabler, 

styringspanel og lyskastere 8 826

Videokamera 29 134

Kabel 398

Stream deck xl 2 071

Lisens Vmix og lydkort 10 870

Sum utgifter vår: 90 412

Planlagte investeringer høsten 2020

Headset 2 990

Dataskjerm 4 500

Videokamera 36 000

Diverse utstyr (kabler o.l) 6 098

Sum investeringer høst: 49 588

Totale investeringer vår og høst 2020 140 000
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Sum Sum

kr 20 000

kr 20 000

kr 40 000

kr 80 000

kr 80 000 kr 80 000

kr 0

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring
I hovedsak ungdomsarb. annenhver fredag, men også ved andre 

arrangement.

Forventet antall deltakere (anslag) Mange hundre i løpet av et år.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Prosjektor- og lydutstyr til loftet, Lye forsamlingshus, ungdomsarb og barnearb

Oppdatert og godt utstyr for at ungdommene skal trives på forsamlingshuset

Det ble nylig (høsten 2020) kjøpt inn prosjektor og lydutstyr på loftet på Lye 

forsamlingshus som i stor grad blir benyttet til barn- og ungdomsarbeid. 

Annenhver fredag samles mellom 50 og 70 ungdommer på forsamlingshuset til 

møte og deretter ulike aktiviteter. "Kinoanlegget" er av god kvalitet og har gitt 

økte muligheter. Ungdommene er superfornøyde, og trivselen er stor.
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Streaming fra Madlamark
Mål for prosjektet Å bli mer tilgjengelig og synlig for menigheten og

bydelen, i en bydel hvor mange reiser på hytta o.a.i
helgene. Og å kunne dele arrangement med kvalitet med
et større publikum enn bydelen (Bibeltimer, enkelte
gudstjenester/arrangement, prekener).

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har på enkelt vis rigget oss for streaming i
kirkerommet gjennom et fastmontert kamera (bevegelig
med fjernkontroll), og lyd gjennom lydmikser.
Kvalitetsmessig fungerer dette ok, med noen klare og
nødvendige forbedringspunkter:

1. Lyd (I Madlamark ofte mange aktører/musikere) kjøres
gjennom lydmiksfor god kvalitet, justering av lyd til
streaming er annerledes enn lyd ut i rommet. Derfor
trengs kursing av frivillige: Lydkursing HoveWest 3
kvelder x 2 timer à 800,-/timen kr.5000,-

2. Kamerabevegelser skjer veldig brått og rykkvis
vhja.fjernkontroll. Joystick løser dette problemet. Kjøp
av Joystick til trinnløs styring av fastmontert kamera
(AV-systemdesign) kr.6000,-

3. Flyttbart flygel trenger opp-mikkingfor hver gang vi
streamer –ekstra arbeid og sårbar løsning mtp
frivillige kirketjenere. Vi trenger integrerte
flygelmikrofoner x2 (3-6000,-/stk
iflg.HoveWest) kr.8000,-

4. Permanent etablering av mikrofoner som fanger opp
orgel og allsang–av samme årsak som flygel-
mikrofoner er dette for krevende å rigge for hver gang.
Anslagsvis 2 mikrofoner + feste-anordninger og
kabler: kr.6000,-

5. Allerede innkjøpt kamera (i 2019): kr.6000,-

Forventet antall deltakere (anslag) Ikke mulig å anslå –gudstjenester vi har
streamet har hatt 70-800 (konf) seere.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-2021
Prosjektbudsjett
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Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: lydkurs 5000,- Støtte fra bispedømmerådet 31000,-
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Joystick kamera: 6000,-
Flygelmikrofoner: 8000,-
Orgel/allsang-mik’er: 6000,-
Kamera (2019): 6000,-

26000,- Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 31000,- TOTALSUM kr 31000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
31000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 12 000

kr 12 000

kr 12 000 kr 12 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.35.17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Lyd av kirkeklokker

Bringe klangen av kirkeklokkene inn i kirkerommet.

Klokkene i St. Petri er plassert slik at klangen fra klokkene i ikke høres 

inne i kirkerommet. Det fører til at musikk og messeledd av og til halter når 

klokkene som signaliserer start ikke høres. 

I 13 år har vi levd med en nødløsning med trådløs mikrofon plassert i 

klokketårnet som sender lyden til taleanlegget. Det vil si at vi har blitt nødt 

til å ofre en trådløs mikrofon som vi ofte har bruk for i kirkerommet. 

Vi ønsker derfor få dekket innkjøp og montering av fast mikrofon i tårnet til 

å ta over den jobben.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

*Mikrofon m/montering til tårnet

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 12 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

 51 84 08 80

976993381

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

st876@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Sølve Tafjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sted

Mål for prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3335.20.88507

Bord og stoler til kyrkjestova

Leggja til rette for gode rammer rundt trusopplæring og konfirmantarbeid i 

kyrkjestova i Varhaug.

Varhaug

51436210

976993527

Ånestadvegen 12

4360Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

turid.boganes@hakyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Varhaug sokneråd

Turid Boganes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Beskrivelse av prosjektet

Varhaug kyrkje er ei langkyrkje frå 1904.  Den er ikkje egna til mykje av 

det arbeidet som skjer i soknet.  I byrjinga av 2000-talet vart det bygd ei 

kyrkjestove som i dag vert brukt til trusopplæringstiltak, sundagsskule, 

konfirmantarbeid og kyrkjekaffi.  Rommet er flittig brukt - og ofte må ein 

omrokkere på stoler og bord frå ei samling til ei anna.  Nokon samlingar 

har brukt for eit langbord i midten med 20 stoler rundt, andre ynskjer å 

bruka 30 stoler på rekke og rad.  Andre igjen vil setja opp bord og stoler i 

grupper.  

Då kyrkjestova vart bygd vart det kjøpt inn nye stoler og bord.  Desse er 

flotte å sjå til, og passer godt inn i rommet.   Men stolane kan ikkje stablast 

og bordene kan ikkje slås saman.  
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Sum Sum

kr 92 500

kr 92 500

kr 92 500

kr 92 500

kr 92 500

kr 92 500

10 bord og 100 stoler

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Både frivillige og tilsette har ytra ynskje om å byta ut stoler og bord til 

stoler som kan stablast og bord som kan slås saman.  Både for å gjera 

rommet meir funksjonelt, halda rømingsvegane frie, for å få rommet til å 

framstå ryddig, og gjera rigg/rydd situasjonar lettare.

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Frå dags dato ->

Forventet antall deltakere (anslag) 600

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

kr 92 500

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Økonomisk resultat for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Stolane som ikkje står inntil bord står rundt om i rommet, både ved 

kjøkken og ved inngangen.  Ofte står ein stol opp-ned på ein anna for å 

spara golvplass.  Dette ser rotete ut, og sjølv om stolane er sette oppå 

kvarandre tek dei fortsatt mykje plass. Ofte står det ei rekke med stoler 

ofte framføre nødutgangen ved kjøkken, noko som ikkje er haldbart.

Kyrkjestova vert brukt til konfirmantundervisninga og mange andre 

trusopplæringstiltak då kyrkjerommet ikkje er godt egna til dette.  Kateket 

og kyrkjelydspegaog og andre medarbeidere må då flytte rundt på bord og 

stoler for å få eit egna undervisningslokale.  Når borda ikkje kan slås 

saman må dei stablast i høgda, dette er fysisk tungt, tidkrevande og kan 

utgjera ein fare om nokon vel å «herja» der borda er stabla.  Dersom ein 

hadde hatt bord som kunne slåast saman ville dei kunne vore sette inn på 

lageret under samlingane.  Stolane kunne vore stabla og tatt opp mindre 

plass av rommet som kan brukast i undervisningssamnaheng.

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon  Ukirke Stavanger 

Kontaktperson  Anne Margrethe Ree Sunde 

E-post  As657@kirken.no 

Telefon  99721895 

Organisasjonsnummer 976993403 

Gate/vei/postboksadresse  Stavanger kirkelig fellesråd, Postboks 201 

Postnummer  4001 

Sted  Stavanger 

Bankkontonr.  3000 40 35646 

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt  Digitalisering av Ukirkes arbeid 

Mål for prosjektet Vi ønsker å streame gudstjenester og starte opp en 
podcast for å nå ut til ungdom og unge mennesker i 
alderen 15-30 år, som av ulike årsaker ikke kommer til 
Ukirke.  

Beskrivelse av prosjektet Del 1: Podcast.  
Vi ønsker å starte en diakonal podcast laget av ansatte 
og frivillige i kirka. Podcasten tar opp livsnære og 
personlige samtaler der vi har ulike tema, tips og 
erfaringsdeling for hvordan vi håndterer ensomhet. Målet 
er at podcasten kan brukes i situasjoner når man føler 
seg ensom og trist, eller for å forebygge noen av disse 
situasjonene. Podcasten kan gi studentene ulike verktøy 
som vil være aktuelle i situasjoner der man kjenner seg 
ensom og alene. Vi vet at mange studenter strever med å 
være motivert, da sitter de mye alene på hybelen og det 
forsterker ensomheten. Et annet eksempel kan være 
vansker med å sovne på kvelden, da kan podcasten være 
en måte å finne motivasjon og håp.  
 
Vi ønsker at podcasten er preget av varme, glede og 
vennlighet, uten å fremstille «perfekt» kristenliv. Vi ønsker 
å snakke ærlig om livet, og fylle perspektivet med håp og 
fremtidstro. Det er en fare for at unge bygger opp en 
identitet av å være ensom, og da ønsker vi å heller 
anerkjenne at ensomhet er en eksistensiell erfaring, og 
ha fokus på at det også kan finnes andre løsninger enn å 
fokusere på prestasjoner og ytre perfeksjon.  
 
Del 2: Streaming av gudstjenester  
Vi har etterspørsel fra studenter om å streame våre 
månedlige gudstjenester. Vi hadde korte sendinger og 
filmer våren 2020 da vi stengte for koronapandemien, og 
vi registrerte opptil 400 visninger via Facebook. Vi har 
ikke hatt digitale sendinger høsten 2020, men det er ofte 
sykdom eller andre grunner til at studenter lar være å 
komme, samtidig som de har et ønske om å delta. Vi vet 
også at terskelen for å besøke Ukirke er høy for mange, 
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og gjennom NMS (Misjonsselskapets) samarbeidskirker 
har vi lært at unge voksne i f. eks Frankrike sjelden 
kommer til gudstjeneste uten å først ha sett en digital 
sending. Det kan se ut til at det å se hva som skjer digitalt 
har stor betydning for å senke terskelen for et fysisk 
oppmøte. Det vil være nyttig for oss å ha utstyr som 
hjelper oss å nå lenger ut, og håpe at det kan føre til økt 
deltakelse i arbeidet vårt.  
 
Ved mulighet for å streame gudstjenester vil vi også 
kunne streame fra undervisnings/samtale-kveldene våre 
som vi nettopp har startet opp 1 søndag i måneden 
(Påfyll).  

Forventet antall deltakere (anslag)   300 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  Våren 2021 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 0 Egne midler   

Honorarer  0 Støtte fra bispedømmerådet   

Mat / bevertning  0 Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 

  

Leie av lokaler  0 Inngangspenger / billettsalg  0 

Markedsføring og 
kommunikasjon 

 0 Salg av mat   

Materiell / utstyr  
Podcast-pakke fra Danmusikk 
https://www.danmusikk.no/rod
e-rodecaster-pro-deluxe-
podcast-pakkelosning-for-3 
 
Manuelt kamera - pakke 
(jmfr alternativ 2/3 alt.1 fra 
bispedømmets anbefalinger 
på intranettet 25.10.2020.) 

 20 000 
 
 
 
 
 
40000 

Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)   Andre inntekter   

TOTALSUM kr 70000 TOTALSUM kr  

Økonomisk resultat for prosjektet kr -70000 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

  

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

70000 NOK 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Sum Sum

kr 39 800

kr 39 800

kr 39 800 kr 39 800

kr 0

99026276

976993578

PB 101

4358Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

anna.bergitte.skarland@klepp-kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Orre sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 24.12.2020 og videre så ofte det lar seg gjøre

Forventet antall deltakere (anslag) Noen hundre

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 39 800

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290.07.75872

Streaming-utstyr til Orre kirke

Kleppe

Orre kirke har ikke hatt mulighet til å streame gudstjenester til nå, både 

pga mangel på utstyr, men særlig pga dårlig nett. Fiber ble innstallert i 

forrige uke, så nå ligger alt til rette for at streaming skal kunne gå. Vi 

ønsker å være tilgjengelige, og at flest mulig skal få høre evangeliet.

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Å nå flere med evangeliet, både nå i Korona-tiden, men også etter den tid 

å gi flere enn de som våger å komme til kirken, få ta del i gudstjenestene

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)
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Vedlegg til søknad om støtte til Undheim kristelege ungdomsforening 

 
Undheim sokn har satsa mykje når me har tilsett ein ungdomsarbeidar i 30 prosent. Dette kjem i 
tillegg til at me er med på å finansiera ein ungdomsarbeidar for heile soknet med 30 prosent. 
Sistnevnte skal me kanskje redusera stillinga til på Undheim. Undheim sokn betaler òg for halve løna 
til presten for at me skal ha prest i 100% stilling. Det er ei utfordring å finansiera desse stillingane, 
men me er ikkje i tvil om at dette betyr mykje for kyrkja sitt arbeid på Undheim. 
 
Ungdomsarbeidet har som nevnt ikkje mykje pengar frå før, og det blir lenge til arbeidet mottek 
støtte frå stat og kommune. Soknerådet har høge utgifter til løn, og derfor er det veldig bra om 
ungdomsarbeidet kan få støtte til å gjera desse investeringane! 
 
Frode Skårland 
Dagleg leiar Undheim sokn 
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TWEENSKLUBB 10-13 ÅR – 5.-7.KLASSE 

Innledning er hentet fra den kristen barne- og ungdomsorganisasjonen KFUK-KFUM. 

Ideer og inspirasjon til opplegget er hentet fra deres tweensarbeid. 

BEGREPET "TWEEN"  

"Tween" er en blanding av begrepene "between" og "teen" og brukes på stadig flere 

arenaer: i moteverdenen, i kulturverdenen og også i kristne sammenhenger. Hensikten 

med tweensarbeidet er ikke å gjøre barn til tenåringer raskere, men å sette fokus på 

akkurat dette "mellomrommet" og støtte opp om deres unike plass i livet akkurat nå. Vi i 

Norges KFUK-KFUM tror ikke at det å være barn, tween eller ungdom bare er faser i 

livet på vei til å bli voksen. Vi tror at man er et helt menneske med alt en er hele livet. 

Lenge har målgruppen tweens falt mellom to stoler, ikke ungdom, ikke barn. Men 

tweensarbeidet tar utgangspunkt i interesser, uttrykk, mestringsnivå, kultur og 

relasjoner som er viktig for akkurat denne målgruppen.  

TIDSSKJEMA OG AKTIVITETER: 

KLOKKA  HVA  YMSE / ANSVARLIG 

12.30-13.00  Ankomst, registering og frilek Barna kommer etter hvert som de er 

ferdige på skolen  

 

13.00-13.45 Leksehjelp og mat Frivillige, konfirmanter 

13.45-14.00  Kort liturgisk samling i kirkerommet med 

tema, film, bønn, samtale og spørsmål 

«Tidslinjen» til liturgien 

Solveig, Åse 

14.00-15.00  Kor - type Soul Children   Øystein 

14.45-15.00  Hobby   Åse  

14.45-15.00  Fysisk aktivitet/lek  Cilje + konfirmanter 

 

414



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

Søknad om støtte til Godhetsfilmer 

Beskrivelse av Godhet i IMI-kirken: 
Godhetsbegrepet står svært sentralt i IMI-kirkens visjon, verdier og hverdag. Vi ønsker å se 
Guds godhet gjort tilgjengelig for mennesker rundt oss. Vi tror at menigheten har et kall til å 
formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. 
  
Godhetstankegangen i IMI-kirken er parallell med det tradisjonelle diakoni-arbeidet som er 
blitt utført i Den Norske Kirke i årtider og som også i dag konkretiseres gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 
Visjonen for Godhet er at «Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden». Visjonen har sitt 
utgangspunkt i Jesus. Et av de tydeligste kjennetegnene på Jesu liv var godheten. 
Vitnesbyrdet om ham i Apostlenes gjerninger 10,38 er nettopp dette: 
 

«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og (…) gikk omkring 
overalt og gjorde godt …” (Apg 10, 38) 
 

Vi tror at godheten ikke bare skulle være et kjennetegn ved disiplene og den første kirke, 
men også ved kirken i dag. Dette er utgangspunktet for opprinnelsen av Godhet og mottoet 
vårt: “Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden”. Vi vil ta Jesu ord på alvor om å gjøre 
Guds godhet tilgjengelig i våre liv og i menighetens liv. 
 
Vi har erfart at godhet er bra både for de som blir med og gjør godhet og de som tar imot 
godhet. Ifølge forsker David Hamilton er det flere gode effekter ved godhet eller «act-of-
kindness» som han beskriver det. Vi blir bl.a. lykkeligere, det styrker relasjoner, det er 
smittsomt og det har en «pay-it-forward»-effekt. Våre egne erfaringer med godhet har gjort at 
vi ikke kan ha dette for oss selv, men ønsker at flere skal få samme goder erfaring som oss. 
Vi har et håp om at dette er noe alle kan være en del av på hver sin måte, og som alle kan 
delta i enten man har interesse for det eller ikke. 
 
I 2019 ble det arrangert …………… godhetsuker i Stavanger bispedømme med ……. antall 
menigheter både fra Den Norske Kirke og frimenigheter som deltakere. 

Vi har en drøm om at Norge skal omtales som et land hvor godhet er synlig og tilgjengelig for 
alle mennesker. Rett og slett ved at landets borgere våger å gjøre de små rause gjerningene 
overfor andre og hverandre.  
 
Vi tror helt enkelt at godhet vil forandre verden. 
 
Godhetsfilmer: 
Det har ved flere anledninger blitt utarbeidet filmer som er blitt brukt i ulike faser av 
godhetsarbeidet. Dette har blitt svært godt mottatt av de frivillige som arbeider med godhet i 
ulike menigheter. 
 
Det er nå et behov for å utarbeide ytterligere filmer som kan brukes i godhetsarbeidet. Disse 
filmene vil bli brukt som en ressurs for de frivillige både når det gjelder motivasjonsarbeid ift 
andre deltakere, hjelp til praktisk gjennomføring og som ideressurs. 
 
Dersom vi får tilskudd til å produsere nye filmer vil disse bli utarbeidet i løpet av 2021, og 
gjort tilgjengelig for de frivillige så snart de er ferdigstilt.  
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Søknad om støtte til utvikling av nettbasert godhetskurs 

Beskrivelse av Godhet i IMI-kirken: 
Godhetsbegrepet står svært sentralt i IMI-kirkens visjon, verdier og hverdag. Vi ønsker å se 
Guds godhet gjort tilgjengelig for mennesker rundt oss. Vi tror at menigheten har et kall til å 
formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. 
  
Godhetstankegangen i IMI-kirken er parallell med det tradisjonelle diakoni-arbeidet som er 
blitt utført i Den Norske Kirke i årtider og som også i dag konkretiseres gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 
Visjonen for Godhet er at «Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden». Visjonen har sitt 
utgangspunkt i Jesus. Et av de tydeligste kjennetegnene på Jesu liv var godheten. 
Vitnesbyrdet om ham i Apostlenes gjerninger 10,38 er nettopp dette: 
 

«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og (…) gikk omkring 
overalt og gjorde godt …” (Apg 10, 38) 
 

Vi tror at godheten ikke bare skulle være et kjennetegn ved disiplene og den første kirke, 
men også ved kirken i dag. Dette er utgangspunktet for opprinnelsen av Godhet og mottoet 
vårt: “Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden”. Vi vil ta Jesu ord på alvor om å gjøre 
Guds godhet tilgjengelig i våre liv og i menighetens liv. 
 
Vi har erfart at godhet er bra både for de som blir med og gjør godhet og de som tar imot 
godhet. Ifølge forsker David Hamilton er det flere gode effekter ved godhet eller «act-of-
kindness» som han beskriver det. Vi blir bl.a. lykkeligere, det styrker relasjoner, det er 
smittsomt og det har en «pay-it-forward»-effekt. Våre egne erfaringer med godhet har gjort at 
vi ikke kan ha dette for oss selv, men ønsker at flere skal få samme goder erfaring som oss. 
Vi har et håp om at dette er noe alle kan være en del av på hver sin måte, og som alle kan 
delta i enten man har interesse for det eller ikke. 
 
I 2019 ble det arrangert 14 godhetsuker i Stavanger bispedømme med ca 30 forskjellige 

menigheter både fra Den Norske Kirke og frimenigheter som deltakere og som ønsket å bety 

en forskjell der de bor. Bare i Stavanger var det ca 350 personer som var med og gjorde 

godhet mot primært eldre, enslige forsørgere og innvandrere. Alle aldersgrupper var med og 

gjorde godhet utfra deres ferdigheter. Legger ved godhetsplakat som er utarbeidet ifm 

corona, samt godhets-adventskalender for 2019 som illustrasjon på noe av arbeidet som 

utføres. 

Vi har en drøm om at Norge skal omtales som et land hvor godhet er synlig og tilgjengelig for 
alle mennesker. Rett og slett ved at landets borgere våger å gjøre de små rause gjerningene 
overfor andre og hverandre.  
 
Vi tror helt enkelt at godhet vil forandre verden. 
 
 
Utvikling av nettbasert godhets-kurs 
 
Som beskrevet innledningsvis til denne søknaden ønsker IMI-kirken å se Guds godhet gjort 
tilgjengelig for mennesker rundt oss. Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre menigheter 
og enkeltpersoner som ønsker å ta dette videre i sitt nærmiljø.  
 
Vi ønsker derfor å utvikle et godhetskurs som er tilrettelagt for nettbasert undervisning og 
som derfor vil være lett tilgjengelig også nå i disse corona-tider. Et nettbasert kurs vil være 
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enkelt å delta i, være billigere for den enkelte deltaker å gjennomføre, og det vil være en god 
plattform for dialog med kursholder. Det vil også kunne være en god arena for oppfølging og 
veiledning av steder som ønsker å starte med godhetstiltak i sitt nærmiljø. I tillegg vil 
erfaringsutveksling og dialoggrupper være en viktig del av kurset. 
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Søknad om støtte til Godhetspakken 

Beskrivelse av Godhet i IMI-kirken: 
Godhetsbegrepet står svært sentralt i IMI-kirkens visjon, verdier og hverdag. Vi ønsker å se 
Guds godhet gjort tilgjengelig for mennesker rundt oss. Vi tror at menigheten har et kall til å 
formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. 
  
Godhetstankegangen i IMI-kirken er parallell med det tradisjonelle diakoni-arbeidet som er 
blitt utført i Den Norske Kirke i årtider og som også i dag konkretiseres gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 
Visjonen for Godhet er at «Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden». Visjonen har sitt 
utgangspunkt i Jesus. Et av de tydeligste kjennetegnene på Jesu liv var godheten. 
Vitnesbyrdet om ham i Apostlenes gjerninger 10,38 er nettopp dette: 
 

«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og (…) gikk omkring 
overalt og gjorde godt …” (Apg 10, 38) 
 

Vi tror at godheten ikke bare skulle være et kjennetegn ved disiplene og den første kirke, 
men også ved kirken i dag. Dette er utgangspunktet for opprinnelsen av Godhet og mottoet 
vårt: “Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden”. Vi vil ta Jesu ord på alvor om å gjøre 
Guds godhet tilgjengelig i våre liv og i menighetens liv. 
 
Vi har erfart at godhet er bra både for de som blir med og gjør godhet og de som tar imot 
godhet. Ifølge forsker David Hamilton er det flere gode effekter ved godhet eller «act-of-
kindness» som han beskriver det. Vi blir bl.a. lykkeligere, det styrker relasjoner, det er 
smittsomt og det har en «pay-it-forward»-effekt. Våre egne erfaringer med godhet har gjort at 
vi ikke kan ha dette for oss selv, men ønsker at flere skal få samme goder erfaring som oss. 
Vi har et håp om at dette er noe alle kan være en del av på hver sin måte, og som alle kan 
delta i enten man har interesse for det eller ikke. 
 
I 2019 ble det arrangert 14 godhetsuker i Stavanger bispedømme med ca 30 forskjellige 
menigheter både fra Den Norske Kirke og frimenigheter som deltakere og som ønsket å bety 
en forskjell der de bor. Bare i Stavanger var det ca 350 personer som var med og gjorde 
godhet mot primært eldre, enslige forsørgere og innvandrere. Alle aldersgrupper var med og 
gjorde godhet utfra deres ferdigheter. Legger ved godhetsplakat som er 
utarbeidet ifm corona, samt godhets-adventskalender for 2019 som illustrasjon på noe av 
arbeidet som utføres.  

Vi har en drøm om at Norge skal omtales som et land hvor godhet er synlig og tilgjengelig for 
alle mennesker. Rett og slett ved at landets borgere våger å gjøre de små rause gjerningene 
overfor andre og hverandre.  
 
Vi tror helt enkelt at godhet vil forandre verden. 
 
Godhetspakken: 
Synliggjøre av godhet i menighet og samfunn utføres via to linjer;  
 

1) Et årlig arrangement; «Godhetsuka» med tydelig fokus på å utføre mange 
godhetsprosjekt i løpet av en uke i mai/juni.  
2) Et kontinuerlig fokus på godhet gjennom hele året for å oppnå en godhetskultur.  

 

Alt arbeid med godhet utføres gjennom frivillig deltakelse. For å styrke det frivillige 

engasjementet har Godhet i IMI-kirken utarbeidet en ressurspakke som kan være til hjelp for 
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gjennomføring av Godhetsuka, samt ha kontinuerlig fokus på godhet. Godhetspakken kan 

kjøpes for en egenandel der IMI-kirken subsidierer restbeløpet. Den inneholder praktisk 

materiell (en godhetsmanual som enkelt forklarer hvordan man starter opp med 

godhetsfestival), verdibasert materiell (10 taler med samtaleopplegg til) og inspirerende 

materiell (videoer med vitnesbyrd og inspirasjonsvideoer) m.m. Alt samlet for å gjøre det så 

enkelt og så tilgjengelig som mulig for frivillige som vil ta dette videre. 

Det søkes om midler til å produsere og videreutvikle godhetspakken som en ressurs for de 

frivillige som ønsker å engasjere seg i godhetsarbeidet lokalt på sitt hjemsted. 
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Sum Sum

kr 25 000

kr 25 000

kr 25 000 kr 25 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Camp Fredtun - videreutvikling

Camp Fredtun er et ganske nytt friluftfstilbud i trosopplæringen. Vi ønsker 

å oppgradere utstyret med to lavvoer, hengekøyer og bålpanne.

Tiltaket er for 12-åringer og handler om pinse. Vi bruker elementene til å 

beskrive Den hellige ånd og vi sover ute på vårt vakre leirsted Fredtun. 

Prosjektet har blitt veldig populært og vi trenger mer utstyr. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Lavvo 2 stk 18.000,- (9.000,- pr. stk) Hengekøyer 5.000,- (10 stk (500 pr. 

stk) og Espegren bålpanne med utstyr 2.000,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring rundt pinsetider (evt. sensommer) hvert år.

Forventet antall deltakere (anslag) 28

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 40 000

kr 101 000

kr 3 000

kr 3 000

kr 141 000

kr 144 000 kr 144 000

kr 0

99 24 80 67 / 52 81 20 60

976 994 027

Postboks 29

4299Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

njal.alvar.engmark@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Avaldsnes sokn

Njål Engmark

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Avaldsnes

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring apr.21

Forventet antall deltakere (anslag) 50-100 seere på streamede sendinger.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3631.19.01041

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Avaldsnes digital menighet

Vi ønsker å videreutvikle våre tekniske muligheter for å være en kirke 

digitalt og på nett. Vi ønsker oss noe mer teknisk utstyr som kan hjelpe 

oss til dette. Vi ønsker å kunne lage en god produksjon inn i en streaming 

noen ganger, andre ganger ønsker vi å lage noe 

video/markedsføringsmateriell for våre nettsider/sosiale medier eller til 

bruk live på storskjerm i våre arrangementer (gudstjenester/konserter). Et 

av våre nye fokusområder i menighetsarbeidet er kommunikasjon. Her vil 

vi prøve å utnytte disse tekniske mulighetene til dette. Selv om vi primært 

ønsker at alle skal delta fysisk tilstede i våre forskjellige sammenhenger,  

ønsker vi samtidig å kunne utnytte teknisk utstyr og muligheter når vi 

møtes.

Vi har tidligere i år kjøpt inn 1 kamera med stativ og kabler for tilkobling, 

og 4G ruter. Vi ønsker å utvide med 1 kamera, bildemikser, skjerm og PC 

til streaming og redigering. Vi har et bra lydanlegg med mikser og 

høyttalere, men mangler en del mikrofoner og annet lydutstyr til bruk for 

PA/opptak. Vi ønsker å legge til rette for at flere frivillige og ungdom som 

har interesse for teknikk og kommunikasjon skal få mulighet til å delta i 

bruken av utstyret og bidra med innspill i kommunikasjonen. Vi har et 

potensial i et aktivt barne og ungdomsarbeid.
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Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 101 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Utlegg til utstyr kjøpt i august-september 2020 og til planlagt innkjøp. 

Andre utgifter: 4G internettabonnement (kirken er uten fast nettilgang).  Se 

vedlegg med anslag. 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Prosjektbeskrivelse 

 

 

 

Vi ønsker å bruke rendyrket musikk og liturgi i fire kantategudstjenester neste 

år i Stokka:  

Gudstjenestene skal involvere barn og ungdommer (Barnekoret vårt 

KlingKlang) og voksne (Stokka kantori).  

Musikken skal utøves av lokale profesjonelle musikere, men også involvere 

unge talenter fra Stavanger kulturskole UtB, musikkstudenter fra UiS, orgelever 

i tillegg til menighetens egne kor.  

Gudstjenestene skal gjenspeile de forskjellige farger i kirkeåret. 

Målet med kantategudstjenester er å flytte kirkemusikk der den hører til: 

Gudstjenesten. Det skal per definisjon ikke koste noe å komme til 

gudstjenesten og det er derfor ikke budsjettert med billettsalg. 

Vi ønsker Involvering av flere generasjoner og en blanding av amatør med 

profesjonelle utøvere slik det er skissert i Kunsten å være kirke. Kirken skal 

ivareta en sentral rolle i samfunnet som kulturinstitusjon og bidra til 

rekrutering av kulturkreftene 
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Sum Sum

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 36 000

kr 10 490

 kr 1 963

kr 1 900

kr 46 300

kr 8 990

kr 1 740

kr 107 383 kr 0

-kr 107 383

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.12.65742

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av teknisk utstyr for å være kirke på nett

Målet for prosjektet er å kunne levere høy kvalitets streaming av 

gudstjenester og andre arrangement som skjer i Grødem menighet.

Grødem Menighet har som visjon å være en tjenende, inkluderende og 

levende menighet. I forbindelse med Covid-19 pandemien har vi allerede 

gjort noen tiltak og invisteringer for å endre måten vi jobber på. Vi ønsker 

å kunne levere direkte stream av gudstjenester og andre arrangement 

som skjer i kirken til de som ikke har mulighet å komme på våre 

arrangement pga situasjonen vi er inne i. Vi ser det samtidig som en god 

mulighet å forbedre måten vi jobber på i dag og vi ønsker også å fortsette 

å streame arrangementer selv etter Covid-19 pandemien. Utstyret vi 

søker støtte til vil uansett være til stor hjelp i den "vanlige" gudstjenesten 

når vi er tilstede i kirkerommet, men også gjøre at flere kan delta i 

menighetens arrangement online. Vi setter stor pris på om vi kunne fått 

innvilget midler til dette formålet da slikt utstyr er kostbart.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

- Kamera: (Lumens VC-A50P) (Kjøpt i 2020)

- Datamaskin: (MacMini 3.6GHz)

- Lydkort (Focusrite 2i2 gen3)

- Hodetelefoner

- Digitalt Mixebord: (Allen & Heath SQ-

6X)

- Multikabel til Allen & Heath mixer

Randaberg

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

91665168

988 835 714

Torvmyrveien 40

4072Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kristian.bjelland@randabergkirkene.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Grødem Menighet

Kristian Lie-Bjelland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 107 383

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon IMI kirken ved IMI Veiledningssenter
Kontaktperson Anne Gotuholt Lunde
E-post anne.lunde@imikirken.no
Telefon 41335166
Organisasjonsnummer 971078855
Gate/vei/postboksadresse Gunnar Warebergs gate15
Postnummer 4021
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3000.34.00030

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Tro på ekteskapet
Mål for prosjektet Kompetanseheving hos de frivillige som holder kursene

«7 kvelder om å være 2» og «Klar for samliv», samt våre
frivillige parveiledere i IMI Veiledningssenter. Fortsatt
kunne gi støtte og hjelp til ektepar og familier inn vår tid.
Være ettilbud for hele regionen vår.

Beskrivelse av prosjektet Vi ønskerågi våre frivillige et kurs som heter «Tro på
ekteskapet» som er en ektepar- retreat som bygger på
Gottmans forskning og Love after Marriage sine innsikter.
Kurset har som mål å hjelpe ektepar som har troen på Jesus
felles til å bygge sunne og gode relasjoner fysisk, emosjonelt
og åndelig. Kurset holdes 15-18 april 2021 på Havna hotell i
Tønsberg. For mer info ;
https://www.facebook.com/tropaaekteskapet/
Vi ser og på dette som en studiereise for de frivillige
deltakerne ogmuligheten for å gjøre noe lignende hos oss.
Fortsatt ha et godt og relevant tilbud til neste generasjon.

Forventet antall deltakere (anslag) 22-24 deltakere - 12 par
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 15-18 april 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler / egenandel pr par Kr 1000

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning /
hotellopphold ( kr 5900 pr par)

Kr 70800 Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) /
kursavgift (Kursavgift og reise
til Tønsberg ( kr 2000 pr par )

Kr 24000 Andre inntekter
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TOTALSUM kr 94800 TOTALSUM Kr 12000
Økonomisk resultat for prosjektet -kr 82800
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 82800
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 25 000

kr 25 000

kr 25 000 kr 25 000

kr 0

92251371

Veumveien 55

4016Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tb456@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hillevåg menighet

Tore Bols

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

El-piano, høyttalere staiver, kabler o.l. Det er viktig at utstyret går på 

batteri for at det skal kunne brukes helt frittstående, og minimere behovet 

for fysiske møtepunkter.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.21.12893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av el-piano og lydanlegg

Å kunne gjennomføre musikkandakter/ minikonserter/gudstjenester og 

andre arrangementer utendørs.

Det er for tiden svært begrensede muligheter for å ha arrangementer på 

sykehjemmene, men det har vært mulig å ha utendørsarrangementer i 

hage/atrium. Vi søker om støtte for å kunne gjennomføre dette fremover. 

Vi ser på dette som både et kirkemusikalsk og diakonalt tiltak.
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Sum Sum

kr 32 000 kr 5 000

kr 5 000

kr 23 000

kr 1 000

kr 33 000 kr 33 000

kr 0

51 90 57 77 / 480 59 844

976993276

Gamlevegen 30 / postboks 2001

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

aj5992kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hinna menighet

Kantor Anne Jordheim

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 5 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 07.apr

Forventet antall deltakere (anslag) 120

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.05.03097

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Vestlandske Hauge-spor, jubileumsforestilling med Ryfylke Livsgnist,

Markere Hauge-jubileet. Tilby ulike kulturelle trosuttrykk i Hinna kirke

Jubileumsspel om Hans Nielsen Hauge-rørsla, sett frå vestlandsk 

perspektiv. Med historie, humor og musikk som raude trådar ønskjer 

Ryfylke Livsgnist å gje publikum ei herleg, god, reflekterande og artig 

førestilling om dei vestlandske haugespor . Fem skodespelarar inkludert 

gitarist vil spela fleire roller kvar, ut og inn i korte scenar og med mange 

sceneskift. Me vil også skriva eigne musikkarrangement, med alt frå 

muntre viser til melankolske melodiar. 
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Utsty|r Pris Antall sum

Stativ 600 10 6000

Stabilisator 1300 11 14300

Ekstern shotgun mikrofon 1000 10 10000

myggmikrofon (ikke trådløs) 600 10 6000

trådløs myggmikrofon 3000 10 30000

totalsum: 66300
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Gand sokn
Kontaktperson Hanne Bolstad
E-post Hb324@kirken.no
Telefon 51603840
Organisasjonsnummer 976993152
Gate/vei/postboksadresse Juvelveien 4
Postnummer 4318
Sted Sandnes
Bankkontonr. 3250 07 05093

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Nytt hovedkjøkken i Gand kirke

Mål for prosjektet Gand Menighetsråd vedtok i oktober 2020 at
hovedkjøkkenet i kirken skal utvides, etter at en
arbeidsgruppe har jobbet med forarbeid i flere måneder.

Hovedkjøkkeneti Gand kirke er i dag på størrelse med et
privat kjøkken i et middels stort hjem, og det er alt for lite
og upraktisk. Dette kjøkkenet har som formål å yte sørvis
for flere hundre mennesker hver uke. Det har i flere år
vært snakk om å utvide, og endelig er dagen kommet.
Menighetsrådet er helt enige i sitt vedtak. Nå gjenstår
arbeid med søknader til fellesråd, kommune og
bispedømmeråd, men på den ene elle andre måten skal
Gand kirke endelig få seg et større og bedre kjøkken som
vil gi hele menigheten et løft.

Beskrivelse av prosjektet Her tilberedes alt fra en kopp kaffe til vaktmestergjengen,
til tre-retters middag for alle frivillige i menigheten. Noen
av utfordringene vi har, er f.eks. at vi driver med utleie til
dåpsselskap og minnestund, og ofte er det fysisk kollisjon
mellom de som rydder etter kirkekaffien og de som lager i
stand mat til dåpsselskapet. Ren sone og skitten sone er
så å si oppå hverandre. Når oppvasken skal tas, blir
gulvet vått der hvor rene kopper og bestikk skal inn i
skapet. Dette er bare noen av eksemplene.

Et nytt kjøkken vil gi Trosopplærings-teamet en ny glød,
hvor de kan ha ordentlig plass til bakegrupper på Lys
Våken, matlaging på Miljødetektivdagen og middager for
familier med 0-3-åringer. Søndagsskolen og speidere kan
ha samlinger på kjøkkenet, og vi kan ha språksamlinger
for innvandrere med matlaging inspirert av andre kulturer.
Her er det bare fantasien som setter grenser!

Givertjenesten til Gand menighet er kjent for å være god,
og den dekker tilnærmet alle utgifter til menighetslønnete
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stillinger. Det den ikke dekker er alle utgifter til nytt
kjøkken. Her er det deres tilskudd kommer inn.
Menighetsrådet skal ta opp lån i banken på hele beløpet.

Vi er svært imponerte over kalkylene vi har fått inn
foreløpig, fra tilbydere som vil bygge kjøkkenet vårt. Vi
har fått en antydning om 1,5mill som totalkostnad. Da er
noe dugnad inkludert, samt en kostnad på omlag
150.000kr for å flytte en bærevegg. Hvitevarene alene
kommer på ca 400.000kr.

Av inntekter ønsker vi at et nytt kjøkken vil bidra til økt
utleie, og vi kan tenke oss å arrangere f.eks. kakepynting-
kurs eller andre inntektsgivende arrangement når rommet
står ferdig. Flere deltakere på trosopplæringstiltak vil
også gi noen flere kroner i kassa.

Søknadsbeløpet er på 1,5mill, men vi skriver ikke dette i
tro om at vi får hele beløpet. Alle monner drar, og alt dere
vil tenke dere å støtte med, vil være et kjærkomment
tilskudd til et etterlengtet og flott kjøkken.

Forventet antall deltakere (anslag) 300+ ukentlig
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet Opp til
1500000

Mat / bevertning Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) 1500000 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr

1500000
TOTALSUM kr

1500000
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Flytte bærevegg 150.000 kr
Interiør og hvitevarer 600.000 kr
Arbeid med riving og bygging 750.000 kr

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Opp til 1 500 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

432



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.23.07917

Soledad-en tangogudstjeneste

Sette verker av Astor Piazzolla i en Gudstjenestlig ramme.

se vedlegg.

Prosjektbudsjett

Torvastad

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høsten 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 100

97021545

983207723

Storasundvegen 574D

4260Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

halvorlillesund@me.com

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Halvor Lillesund

Halvor Lillesund

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

45.000

kr 45 000

kr 45 000 kr 0

-kr 45 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

45.000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér) 6 musikalske 

arrangementer. (Nopa satser.)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet
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Sum Sum

kr 20 000

kr 60 000

kr 10 000

kr 70 000

kr 80 000 kr 80 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.30.31808

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Delta

Skape gode lavterskeltilbud i bydelssentrumet på Austrått

Vi arbeider nå i høst med å ferdiggstille moduler vi har overtatt fra en 

barnehage, modulene har fått navnet "Delta". Vi håper "Delta" kan bli en 

diakonal møteplass hvor mennesker kan bli sett, møtt, møte hverandre og 

Gud. menighetsrådet har nylig vedtatt ny visjon "synlig - relevant - 

inkluderende" og  vi tror at "Delta" vil bli et godt verktøy for å nettopp være 

en menigheten slik visjonen sier.  Vi ønsker å kunne invitere til åpne 

arrangement, kafe, bruktmarked mm. Tenk om barn og ungdom på vei 

hjem fra skolen kan ha "Delta" som stoppested, gjøre lekser, spille spill 

mm. Vi ønsker også å invitere til trosopplæringstiltak, ungdomsklubb, 

temakvelder, gudstjenester mm.  For å ferdiggstille trenger vi både teknisk 

utstyr, inventar og utstyr som gjør våre tilbud attraktive. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg -matsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 60 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell / utstyr: Kaffetraktere, espressomaskiner: 30 000, storskjermer 

20 000, -scenebelysning: 20 000,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 500 - 1000 enkeltpersoner i løpet av et år.

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

47478586

976993160

Svebastadveien 125

4325Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rs592@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Høyland sokn

Daglig leder Ragna B. Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Nærbø, juli 2020

DigiKyrkja: Prosjektbeskrivelse

Våren 2020 har fått mange konsekvenser for aktivitet og arbeid som drives i kirker rundt
om i hele landet - ja, hele verden. Samtidig som at tradisjonell utadrettet virksomhet og
møtepunkt med menigheten stoppet opp, ser vi at det også har åpnet nye dører. Digital
satsing av innhold har dukket opp i hopetall, og mens man enkelte steder har vært tydelig
på at dette er et midlertidig tilbud så lenge kirkene er stengt, har andre oppdaget
potensialet i å bygge dette opp til et permanent arbeid. Hvilken form og størrelse dette
får vil vi se mer av i månedene og årene som kommer, men det er ingen tvil om at mange
har våknet og innsett potensialet og nedslagsfeltet gode nettsatsinger kan gi. Dette ønsker
vi som Dnk å gripe tak i nå, mens dørene fremdeles står vidåpne.

Som folkekirke vet vi at det finnes mange medlemmer som ikke går ofte, eller fast, i kirka.
Grunner vil det være mange av, og disse er i utgangspunktet irrelevante og personlige.
Som kirke har vi ikke rett til å kreve en eneste grunn, eller unnskyldning, men bør i stedet
fokusere på hvordan vi kan nå disse menneskene der de ønsker å ha oss.

Nettopp Dnk sin rolle som folkekirke tilsier at det er nettopp vi som bør starte en digital
kirke. Det finnes eksempler på amerikanske satsinger, og i Norge har det vært gjort forsøk
før av andre organisasjoner og kirkesamfunn. Men så langt vi vet finnes det ikke et
lignende tilbud innen vår kirke per dags dato. At aktører tidligere ikke har lykkes handler
om flere faktorer; både timing, samt at konseptene har vært for kompliserte og
ressurskrevende og/eller hatt for høye terskler for folk å ta del i, krevd for mye i form av
respons og registrering fra folk som helst ønsker å være anonyme tilhørere, samt kanskje
vært for smale i sitt eierskap. Med bredden i Dnk og den tryggheten folk flest kjenner ved
å vite hvem vi er, har vi gode muligheter til å lykkes.

Vi har opplevd under korona-tiden at mennesker utenfor det vi kan kalle
kjernemenighetene har oppsøkt og fulgt våre digitale sendinger. Vi vet også at blant de
mer faste kirkegjengerne er det mange som reiser bort i helger, enten det er til hytta,
utlandet, eller på arbeid. Andre har fysiske og/eller psykiske utfordringer som gjør at de
ikke kommer seg til kirka. Eldre og andre som bor på institusjoner har få, eller ingen,
mulighet til å oppsøke sin menighet, som de kanskje har vært aktiv i før. Med en slik
bredde ser vi at det finnes en digital menighet, hvor også potensialet for å nå frem til
enda flere er stort. For noen vil en tid i DigiKyrkja være et første steg før man etter hvert
tar et fysisk steg inn i et kirkerom, mens for andre vil det være den permanente
menigheten.
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I kirkerådets møteprotokoll for juni 2019 står det som vedtak i sak nr. 44/19: “Følgende 

satsinger (...) blir innarbeidet i budsjett 2020: (...) 1. Dåp, 2. Kirken på nett”. Uten å 

konkretisere hva en satsing på nett innebærer var altså viljen til å gjøre noe der allerede 

før korona-pandemien. Tiden har vist seg å aktualisere dette vedtaket. 

 

I Nærbø kirke har man siden 2016 bygget opp et mediearbeid, tett knyttet opp til 

ungdomsarbeidet og trosopplæringen. Dette har man sett blomstre i 2020, og satsingen 

der går videre. Samtidig ser vi at flere sokn i Jæren prosti også har satt i gang med sine 

prosjekter, og nå ønsker vi å invitere til et samarbeid, hvor vi sammen kan bygge en 

fullverdig digital kirke. Vi har tro på at dette kan bli et viktig felt i tiden fremover, og her 

har vi en unik mulighet til å ligge i fremste rekke. 

 

Prosjektet har flere faser, og disse fasene vil igjen naturlig endres underveis, men første 

fase, hvor vi er nå, vil legge grunnmuren for veien videre. 

 

Fase 1: Etablering 

Gjennom å etablere en 20% prosjektleder-stilling vil Hå kyrkjelege fellesråd invitere andre 

fellesråd til samtaler om et samarbeid om opprettelsen av DigiKyrkja. I første omgang vil 

det dreie seg om fellesrådene i Jæren prosti, hvor hvert fellesråd bringer dette ned på 

soknenivå i de kirkene hvor det er interesse og ressurser for å bidra inn i prosjektet.  

 

DigiKyrkja vil være en kirke for en menighet uten spesifikk geografisk tilhørighet, men så 

lenge den driftes gjennom bidrag fra Jæren prosti, vil man sannsynligvis se et 

hovednedslagsfeltet der. Grunnstammen vil, som i andre sokn og kirker, være 

gudstjeneste søndag kl. 11. For å komme raskt i gang vil disse gå på omgang som 

livesending fra noen utvalgte kirker. Etter hvert kan man, om ønskelig, dreie dette over til 

gudstjenester som produseres spesielt for DigiKyrkja. Allerede fra starten vil det være 

viktig å ha kirkeverter og/eller andre tjenesteroller som ivaretar kommunikasjon med den 

digitale menigheten gjennom verktøy som blir gjort tilgjengelige. 

 

En redaksjon, eller ansvarlig leder, vil sammen med leverandør-soknene planlegge, utvikle 

og produsere innhold utover gudstjenestetilbudet. Dette vil man gradvis kunne øke etter 

hvert som prosjektet skrider frem, og flere ansatte i ulike sokn kan være med og bidra til 

dette. Eksempelvis kan man produsere søndagsskole og andre programmer rettet mot barn 

og ungdom, tema-intervjuer, debatter, bønnemøter, bibeltimer osv. Muligheten for 

smågrupper via verktøy som Zoom, eller Teams er også til stede, og man kan ha mulighet 

for å kontakte diakon og prest for skriftlig samtale. Hvert sokn som er med på å levere 

innhold er selv med på å definere hvor stor kapasitet man har, og hvilke konsepter man 

skal levere. 

 

Konkret kan man si at DigiKyrkja er paraplyen som står for infrastrukturen for sendeflaten, 

mens soknene er innholdsprodusenter etter individuelle avtaler. 
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Fase 2: Definering 

Det er viktig å definere profilen til DigiKyrkja på et tidlig tidspunkt. Hva og for hvem skal 

man være? Man har (minst) to valg til hovedplattform å satse på: Skal man være en kirke, 

og kun det, eller ønsker man i større grad å være en kristen TV-kanal. Formatene og 

arbeidsprinsippene rundt disse to er svært ulike, og dette bør man ha i bakhodet fra 

begynnelsen av for å være bevisst på retningen man velger å gå til enhver tid. 

 

Det bør være et mål at DigiKyrkja på sikt skal bære seg selv økonomisk - enten helt, eller 

delvis. Men for å komme dit trenger vi å etablere og satse stort nok til at det holder en 

kvalitet som står stødig. Det bør etableres som en egen enhet, enten organisert som et AS, 

eller gjennom andre modeller, hvor hvert fellesråd går inn med midler som trengs, både 

til å ansette nødvendig personell og til lokaler og utstyr. Hvordan den økonomiske 

modellen skal se ut, både under etablering og med tanke på selvbærende økonomi må 

diskuteres tidlig i fase 1, slik at man raskt får satt mål å jobbe mot. 

 

Fase 3: Utvikle, utvide og forbedre 

En oppstart må komme raskt, og bør være et konsept som er lett å stabilisere og 

opprettholde. Fokuset bør være at det som leveres holder høy teknisk kvalitet på både 

bilde og lyd. Etter hvert som man bygger opp stabile team i soknene, og ressursene som 

DigiKyrkja har til rådighet tydeliggjøres, vil man ha uendelig med muligheter til utvikling 

av konseptet. Kursing av frivillige og samkjøring rundt det tekniske formatet man 

produserer vil man stadig kunne forbedre, og på den måten bygge kvalitet i arbeidet. 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Frivillighet i Madlamark
Mål for prosjektet Å fornye fokuset (løfte det fram i menigheten),

organiseringen (ledelse av tjenestegrupper), og
prinsipptenkningen (teologisk og metodisk) rundt
frivillighet som en sentral del av menighetens liv.

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har mange frivillige –men tendensen er
nedadgående og staben havner i flere og flere sentrale
funksjoner pga.mangel på frivillige. Dette må snus.
Vi ser for oss et prosjekt gjennom 2021 hvor stab og MR setter
fokus på dette gjennom:

1. Studietur til Vågsbygd menighet, som lykkes med en
tenkning og organisering av frivillighet. To arbeidsdager
hvor prinsipper og metodikk jobbes fram i fellesskap.

2. En stor menighetsfest høst 2021 som Kickoff og
inspirasjon for ny satsing på deltagelse, tilhørighet og
dugnad. God mat, inspirerende
gjest/humor/forkynnelse.

3. «Relasjonsmiddager» i små grupper av
frivillige/menighet sammen med en ansatt: Et uformelt
møtested hvor en kan «snakke» menighet uten å ha en
klar møte-agenda (Hypotese: mange er møte-trette
men ønsker uformelle fellesskap). Stabsansatthar
likevel en klar plan / metodikk for hvordan snakke
sammen om å være menighet. Målsetting: å skape
relasjoner på tvers og med stab, å få en samtale-
setting hvor en kan lytte til hverandre omkring
«menighet», og å få dialog med den enkelte (i
fellesskapet) om tjeneste-muligheter og begrensninger.
Alle pleier å spise middag –hvorfor ikke spise
sammen? Stab har ikke kapasitet til middagslaging, så
i en utprøvingsperiode må det bestilles enkel catering-
mat. Utvelgelse av «relasjoner» kan skje på mange
måter: grupper av frivillige innenfor samme tjeneste, på
tvers av tjenester, barnefamilier fra TOL-tiltak som ikke
har frivillige oppgaver, osv. Hver involverte stabsansatt
(3-4 stk) kan ha 2-3 slike middager ila.et semester.

Forventet antall deltakere (anslag) Umulig å angi
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
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Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 10000,-

Honorarer: 5000,-studietur,
15000,-gjest på fest

20000,- Støtte fra bispedømmerådet 46000,-

Mat / bevertning: fest 80
personer à kr.250,-(catering);
relasjonsmiddager 4 ansatte x
3 middager x 8 personer x
150,- = 15000,-

20000,-
15000,-

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

10000,-

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg 8000,-
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér):
hotell studietur 7 pers
kr.14000,-, reiseutgifter 7 pers
Kristiansand kr.5000,-

19000,- Andre inntekter

TOTALSUM 74000,- TOTALSUM 74000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
46000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Jarle	Kristoffersen,	cello.	Er	utdannet	ved	
Griegakademiet.	Har	jobbet	som	lærer	i	
kulturskolen	siden	1997.	Har	også	jobbet	som	
distriktsmusiker	på	Nesna	og	på	Stord	i	
perioden	2000-2017.	Er	nå	engasjert	som	
frilans	musiker	i	prosjekt	på	Haugalandet	og	
Sunnhordland.	Underviser	også	på	Stord	
Kulturskule	og	jobber	i	Skåre	Menighet	som	
menighetspedagog.		

	

Eg	heiter	Solfrid	Ruud	Ingvaldsen,	er	41	år	og	
kjem	frå	Kaupanger	i	Sogn.	Sang	og	musikk	har	
alltid	hatt	ein	viktig	plass	i	livet	mitt.	Eg	har	
sunget	i	fleire	kor,	driv	no	barnekor	på	12.	året,	
og	har	dei	siste	åra	vore	med	å	drive	ei	
kvedergruppe.	Eg	trives	godt	i	folkemusikken.	Eg	
har	skrive	nokre	sangar	sjøl	i	det	siste.	Eg	
drøymer	om	at	sangen	og	tonane	mine	skal	
kunne	berøre	folk,	oppmuntre,	gi	trøyst	og	håp.	
I	vår	fekk	eg	oppleve	at	ein	av	sangane	mine,	
«Kvil	i	Meg»,	fekk	vere	eit	redskap	til	trøyst	for	
nokon	som	var	i	ein	tung	sorgprosess.	Det	er	
akkurat	det	eg	ynskjer	med	musikken	min.		
	
Her	er	eit	opptak	av	sangen.	Den	blei	gjort	i	full	
fart	i	ein	krevjande	situasjon,	men	ein	får	iallfall	
eit	lite	inntrykk.	
	
https://youtu.be/MDUbDh2QESM	
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Sum Sum

kr 2 000

kr 19 000

kr 1 500 kr 2 000

kr 4 000

kr 1 500

kr 16 000

kr 23 000 kr 23 000

kr 0

95904006

976 994 507

Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

5580Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

knuto@lyse.net

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ølen og Bjoa sokneråd

Knut A. Omdal

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Ølen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 19 000

MERKNAD:

29. okt. vart det klart at jubileumskonserten må avlysast pga. den pågåande 

smittesituasjonen i Vindafjord kommune. Soknerådet vil prøva å skipa til ei 

jubileumshelg i 2021 med konsert og gudsteneste. Og søker like fullt om støtte.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 06.nov.20

Forventet antall deltakere (anslag) 70 + medverkande (20) + publikum ved strøyming

Andre utgifter (spesifisér),    

Lydandlegg       10000                       

Strøyming  6000

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Prosjektbudsjett

Inngangspenger - gratis

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Kjøregodtgjersle medverkande

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) blom/takk 

til medverkande

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240 18 22711

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Jubileumskonsert Bjoa kyrkje

1. Samle bygdefolket på Bjoa om kyrkja si i samband med 125-årsjubileum for kyrkja 

(1895-2020).  2.Auka bruk av kyrkjene som konsertarena.  3. Ta i bruk strøyming som 

verkemiddel for å nå lenger ut når det er koronarestriksjonar.

4. Gi barn og unge erfaringar med kyrkja som konsertarena.

5. Styrka samarbeidet med lokalt kulturliv og ressurspersonar.

Fredag 6. november 2020 skipar Ølen og Bjoa sokneråd til konsert i Bjoa kyrkje som 

markering av 125-års jubileet. Lokale musikalske krefter deltek gratis. Ein stor 

kostnad er leige av lydanlegg.  Soknerådet ønskjer at jubileumskonserten skal vera 

gratis. Det er likevel avgrensa kor mange som kan vera til stades no med 

koronarestriksjonar (ca 70). Det blir difor leigd inn personell som kan strøyma 

konserten. Sjå plakat i vedlegg. (Det blir også lagt opp til jubileumsgudstenste 

søndagen etter.)
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Sum Sum

kr 500 000

kr 1 500 000

kr 1 500 000

kr 4 000 000 kr 500 000

kr 4 000 000 kr 4 000 000

kr 0

51 22 55 34 / 971 888 99

976 994 582

Seljebakken 1

4150Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

aa679@kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Mosterøy sokn

Arne Martin Aandstad

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Rennesøy

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 1 500 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Bygging av nytt orgel.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021-2023

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.30.16421

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Nytt orgel i Utstein kloster

Få på plass nytt orgel i Utstein kloster i 2023

Se vedlegg
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Budsjett søknad Hinna kirke på nett

Videokamera til både opptak og streaming: 2stk Canon XA40 á 18 000kr 36000

Blackmagic Atem Mini Pro Live stream switcher 8600

Lyd for enkelt kameraopptak med to mikrofoner: Boya WM8 Pro-K2 Trådløst 3000

Lyd fra mix til pc: Focusrite Scarlett 2in2 2000

SDHX minnekort 400

Kabling fra kamera 2 til bildemiks i kirkerommet: Blackmagic Micro Converter HDMI til 

SDI (1000kr)+ SDI til HDMI (1000kr)+ Coax-kabel 30m (500kr)+ HDMI-kabler x2 (500kr) 3000

Kamerastativ til kamera 2 3000

Skjerm for å overvåke visning: Feelworld Monitor FW279S 5000

Lukket headset for lydovervåkning under streaming 1000

SUM 62000
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Forslag til oppgradering av teknisk utstyr Kampen kirke

**Priser er hentet fra forskjellige levandører og er kun veiledene, pris kan variere.
**Priser er ink moms

Lyd mikser: Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
Yamaha TF 1 1 26 738,00 kr 26 738,00 kr
Tio1608-D 1 13 180,00 kr 13 180,00 kr Stagerack/multikabel lydmikser
Cat5e skjemet kabel hvit 100m 1 1 000,00 kr 1 000,00 kr Kabel mellom mikser og stagerack
Nettverksruter trådløs 1 500,00 kr 500,00 kr Nettverksruter til trådløs styring av lydmikser
Yamaha NY64-D Dante kort 1 5 000,00 kr 5 000,00 kr Overgangskort for å koble lydmikser til stagerack
sub total lyd mikser: 46 418,00 kr

Lyd utstyr Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
Mikrofon Shure sm 58 4 1 228,00 kr 4 912,00 kr
Mikrofon Shure sm 57 m/vindhette 4 1 228,00 kr 4 912,00 kr Pluss 219,- for vindhette
Mikrofon Røde Nt-5 4 3 374,00 kr 13 496,00 kr
Di-bokser Klark teknik dn 200 2 1 400,00 kr 2 800,00 kr
Mikrofon stativ König & Meyer 4 550,00 kr 2 200,00 kr
Aux kabel /mini-jack-xlr 2m klotz 1 455,00 kr 455,00 kr Til å spille av lyd fra telefon osv.

sub total lyd utstyr: 28 775,00 kr

Lyd kabler Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
Mikrofonkabel / xlr 3m klotz 5 320,00 kr 1 600,00 kr
Mikrofonkabel / xlr 5m klotz 8 360,00 kr 2 880,00 kr
Mikrofonkabel / xlr 10m klotz 10 455,00 kr 4 550,00 kr
Gitarkabel / jack 3m klotz 4 325,00 kr 1 300,00 kr
Skjøytekabel 5m 5 299,00 kr 1 495,00 kr svart kabel
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Skjøytekabel 10m 5 391,00 kr 1 955,00 kr svart kabel
Multikabel 12/0 10m 1 1 100,00 kr 1 100,00 kr

sub total lyd kabler: 14 880,00 kr

Lyd monitorer/høytalere Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
Høytaler Yamaha drx12 2 7 749,00 kr 15 498,00 kr
Monitor høytaler Yamaha drx 10 4 5 699,00 kr 22 796,00 kr Evt Behringer eurolive b210d
Høytaler stativ K&M 21435 4 1 000,00 kr 4 000,00 kr
Hybridkabel xlr/strøm 5m klotz 4 749,00 kr 2 996,00 kr

sub total høytalere 45 290,00 kr

Streaming av gudstjeneste Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
PTZ Kamera BirdDog Eyes P200 PTZ Sort 1 35 595,00 kr 35 595,00 kr
BirdDog Takfeste til PTZ Kamera 1 1 195,00 kr 1 195,00 kr
PC/laptopp 1 10 000,00 kr 10 000,00 kr bør være god kvalitet
Mikrofon Røde Nt-5 2 3 374,00 kr 6 748,00 kr
Lydkort Behringer UMC404HD 1 1 358,00 kr 1 358,00 kr For å få lyd inn på pc
Div kabler 1 1 000,00 kr 1 000,00 kr

Sub total streaming i gudstjeneste: 55 896,00 kr

Filming av div videoer Antall: Pris pr enhet: Pris total: Notat:
Sony FDR-AX33 4K videokamera 1 6 890,00 kr 6 890,00 kr
SanDisk SDXC Extreme Pro 128 GB minnekort 1 599,00 kr 599,00 kr
Røde Kameramikrofon 1 1 299,00 kr 1 299,00 kr Ekstra mikrofon til kamera

Sub total div videoer: 8 788,00 kr
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Lys utstyr Antall: Pris pr enhet: Pris total:
Led lys rgb SnowPACK Pro Tri 18 8pk 1 23 994,00 kr 23 994,00 kr
Frontlys Bright XBABY-KIT 4pk 1 26 375,00 kr 26 375,00 kr
Stativ til frontlys Manfrotto 1005BAC 2 1 560,00 kr 3 120,00 kr
Div kabler 1 3 000,00 kr 3 000,00 kr skjøtekabel og dmx

Sub total lys 56 489,00 kr

Total ønsket budsjett: 256 536,00 kr
*det er ikke budsjettert for evt bytte av fastmonterte høytalere i taket i kirkerommet, her bør det hentes inn tilbud fra flere firma.
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Veavågen menighet. 
Utstyrsliste for tilrettelegging av live-streaming av gudstjenester. 

Utstyr  Antall Stk pris Pris eks mva 

Videokamera BirdDog Eyes P200 PTZ Hvit 2 27000 54000 

Kontroller til 
kamera 

BirdDog PTZ Keyboard 

 

1 15750 15750 

Lys BRITEQ COB fresnell, 100W 
 

2 4500 9000 

Kabel Cat 6, 1000m 1 1500 1500 

Pc A210 Core, skjerm, tastatur, mus 1 15000 15000 

Swich Linksys LGS116P-EU PoE+ Switch 1 1200 1200 

Diverse Koblinger, kontakter, etc 1 2000 2000 

Montering Montering av utstyr a timer 7 750 5250 

Sum    103.700 eks mva 

 
Dette utstyret legger til rette for at gudstjenesten kan gjennomføres uten forstyrrelser. 
Utstyret plasseres bak i kirkeskipet og er derfor ikke til sjenanse for publikum. 
Det vil heller ikke endre utformingen i rommet eller forstyrre kunsten. 

Det er kun behov for en operatør, som vil være en frivillig i menigheten. 
Menigheten har allerede en media-gruppe, som kan drifte dette. 
Utstyret legger også til rette for enkel betjening, slik at små mengder opplæring til frivillige er 
tilstrekkelig.  
 
Kamera er bevegelig via kontroller. 
Kamera har lys-sterk spesifikasjoner og mulighet for 10x zoom.  
Denne kombinasjonen vil medføre et allsidig bruk, som kan fange opp alt som foregår med gode 
bilder. 

Veavågen menighet har allerede sendt live-sendinger til alle sykehjem i Karmøy kommune. 
Men videoutstyret har vært av dårlig kvalitet. 
Lysutstyr til gammelt oppsettet er derimot godt nok og kan integreres i nytt utstyret.  
 
Lydmisker er derfor ikke tatt med i utstyrslisten, noe som reduserer kostnadene med rundt 
25.000kr 
 
Men det er behov for å blende ned vinduer ved direkte sollys med 80 prosent.  
Her har menigheten allerede vært i kontakt med leverandør. Pris på dette er 70.000kr. 
Dersom det er midler til å dekke denne type utgifter også, ville det vært veldig fint for menigheten. 
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Sum Sum

kr 3 000

kr 18 000

kr 18 000 kr 3 000

-kr 15 000

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 15 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materialler - 5000 Maling - 2000 Puter/madrasser - 3000 Teppe - 

3000 Lys - 2000 To stoler - 3000

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Vi bygger unikt bønnerom

I Basic, ungdomsarbeidet vårt, har vi tre verdiord: SE, LE, BE. Vi vil bygge 

et helt unikt bønnerom der ungdom kan trekke seg tilbake og bruke tid 

med Jesus.
I Riska kirke har vi et stort og omfattende barne og ungdomsarbeid. I 

løpet av to uker er det ca 150 mennesker mellom 0 - 25 år som er aktive i 

smågruppe/klubb i kirka. Dette er utenom barnehagen, søndagsskolen og 

konfirmantarbeid!   Nå ønsker vi å bygge et bønnerom, oppe på 

Ladeloftet! Inspirert av Deichman bibliotek i Oslo har vi designet et 

bønnerom med flere smårom, på et lite areal. Vi drømmer om, på 12 kvm, 

å lage 4 små rom. De skal ha hvert sitt navn (f.eks. Fred, Takk…) og 

fargen i rommet skal gjenspeile navnet. Vi vil at ungdommene skal finne 
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Sum Sum

kr 140 000

kr 140 000

-kr 140 000

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler

Søknad om støtte til tiltak

Materiell / utstyr (spesifisér)

Kverneland

Planlagt tidspunkt for gjennomføring
Vår og høst 2020, og en videreføring i årene som 

kommer.

Forventet antall deltakere (anslag) 

Dette tallet er vanskelig å anslå da tallet på avspillinger på 

YouTube og Facebook ikke gjenspeiler hvor mange som 

har sett gudstjenestene sammen foran samme enhet. 

Tallene på avspillinger viser imidlertid at det er flere 

hundre som har følgt hver gudstjeneste. 

Grunnleggende informasjon

2. Å legge til rette for at flest mulig kan delta i gudstjenestefeiringene i 

Frøyland og Orstad kyrkje. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Streaming av gudstjenester 2020 - og kommende år

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Muliggjøre feiring av gudstjenester uavhengig av om det lar seg gjøre å 

treffes fysisk eller ikke (avgjørende for våren 2020). 

Siden mars 2020 har Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) strømmet 

gudstjenester på nett. Prosjektet ble startet da det ikke ble lov å møtes 

fysisk i mars 2020, og det ble strømmet 13 gudstjenester i løpet av våren 

2020. FOK har valgt å fortsette strømmingen denne høsten slik at flest 

mulig kan delta i gudstjenestefeiringen selv om de ikke kan være fysisk 

tilstede i kirka. Dette vil være en aktuell problemstilling også utenom 

pandemitider, men har blitt aktualisert i ei tid der ikke alle ønsker å være 

tilstede i store forsamlinger og det fortsatt er antallsbegrensning på hvor 

mange som kan samles. Det ble kjøpt inn en del utstyr våren 2020, jf. tall i 

vedlegg, og det er ønskelig å investere i noe mer utstyr denne høsten for 

å kunne levere enda bedre kvalitet på streamingen, jf. oversikt i vedlegg. 

Det søkes om midler til dette prosjektet i tråd med brev fra bispedømmet 

av 1. oktober 2020 der det fremgår at det er satt av midler til innkjøp av 

utstyr og løsninger for å være kirke på nett. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon
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kr 140 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter streaming" for 

spesifikasjon av sum. 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 0

kr 127 000

kr 127 000

kr 127 000 kr 127 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Video- og streamingutstyr Lye forsamlingshus

Videoutstyr både til bruk ved streaming av gudstjenester

Lye forsamlingshus ønsker å nå lenger ut til de som ikke våger å komme på 

gudstjenester. Vi ser at vi ikke har strukket til i ønsket grad nå i Korona-tiden, 

og ser også at vi kan nå mye lenger ut dersom vi satser på utstyr som gjør at vi 

kan streame gudstjenester og andre arrangement.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 127 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver søndag

Forventet antall deltakere (anslag) Noen tusen

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Frivillighet i Madlamark
Mål for prosjektet Å fornye fokuset (løfte det fram i menigheten),

organiseringen (ledelse av tjenestegrupper), og
prinsipptenkningen (teologisk og metodisk) rundt
frivillighet som en sentral del av menighetens liv.

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har mange frivillige –men tendensen er
nedadgående og staben havner i flere og flere sentrale
funksjoner pga.mangel på frivillige. Dette må snus.
Vi ser for oss et prosjekt gjennom 2021 hvor stab og MR setter
fokus på dette gjennom:

1. Studietur til Vågsbygd menighet, som lykkes med en
tenkning og organisering av frivillighet. To arbeidsdager
hvor prinsipper og metodikk jobbes fram i fellesskap.

2. En stor menighetsfest høst 2021 som Kickoff og
inspirasjon for ny satsing på deltagelse, tilhørighet og
dugnad. God mat, inspirerende
gjest/humor/forkynnelse.

3. «Relasjonsmiddager» i små grupper av
frivillige/menighet sammen med en ansatt: Et uformelt
møtested hvor en kan «snakke» menighet uten å ha en
klar møte-agenda (Hypotese: mange er møte-trette
men ønsker uformelle fellesskap). Stabsansatthar
likevel en klar plan / metodikk for hvordan snakke
sammen om å være menighet. Målsetting: å skape
relasjoner på tvers og med stab, å få en samtale-
setting hvor en kan lytte til hverandre omkring
«menighet», og å få dialog med den enkelte (i
fellesskapet) om tjeneste-muligheter og begrensninger.
Alle pleier å spise middag –hvorfor ikke spise
sammen? Stab har ikke kapasitet til middagslaging, så
i en utprøvingsperiode må det bestilles enkel catering-
mat. Utvelgelse av «relasjoner» kan skje på mange
måter: grupper av frivillige innenfor samme tjeneste, på
tvers av tjenester, barnefamilier fra TOL-tiltak som ikke
har frivillige oppgaver, osv. Hver involverte stabsansatt
(3-4 stk) kan ha 2-3 slike middager ila.et semester.

Forventet antall deltakere (anslag) Umulig å angi
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
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Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 10000,-

Honorarer: 5000,-studietur,
15000,-gjest på fest

20000,- Støtte fra bispedømmerådet 46000,-

Mat / bevertning: fest 80
personer à kr.250,-(catering);
relasjonsmiddager 4 ansatte x
3 middager x 8 personer x
150,- = 15000,-

20000,-
15000,-

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

10000,-

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg 8000,-
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér):
hotell studietur 7 pers
kr.14000,-, reiseutgifter 7 pers
Kristiansand kr.5000,-

19000,- Andre inntekter

TOTALSUM 74000,- TOTALSUM 74000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
46000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 27 000

kr 27 000

kr 27 000 kr 27 000

kr 0

 51 84 08 80

976993381

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

st876@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Sølve Tafjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 27 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) - 
*kamerastativ kr 3000*Camlink bluetooth 

overføring fra kamera kr 2000

*Data til videoredigering og med 

(WYSIWYG)skjerm. Skal og kunne håndtere 

interne produksjoner  kr 17 000

*lydmann til julegudstjenester kr 5000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.35.17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Digitalisering og kommunikasjon

1.Gjøre det lettere og bedre å digitalisere gudstjenester.

2.Bedre kvalitet på egne produksjoner av video og annet materiell.

3.Bedre lydkvaliteten i kirkerommet for besøkende og streamere.

se vedlegg
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Sum Sum

kr 34 200

kr 5 000 (foreløpig ikke innvilget)

kr 39 200

kr 39 200 kr 39 200

kr 0

99026276

976993578

PB 101

4358Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

anna.bergitte.skarland@klepp-kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Orre sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 24.12.2020 og videre så ofte det lar seg gjøre

Forventet antall deltakere (anslag) Noen hundre

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 34 200

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290.07.75872

Utstyr til nytt ungdomsarbeid

Kleppe

Orre sokneråd har i høst ansatt en ungdomsarbeider som skal starte nytt 

ungdomsarbeid i kirka. Dersom vi skal være attraktive, må det både god 

ledelse, og gode folk til, men også kjekt utstyr som ungdommene kan 

kose seg med. Vi ønsker et ungdomsarbeid som har en lav terskel, og 

hvor alle føler seg velkomne og våger å komme. På ønskelista står 

bordtennisbord m/tilbehør (kr. 8900), frisbee-golf-sett (kr. 5300) og gode 

møbler for ungdommene å sitte i (25000). Pr i dag, har vi kun firkantede 

bord og pinnestoler.

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Å skape et attraktivt rom med mange kjekke aktiviteter slik at 

ungdommene ønsker å møtes i kirka på ungdomstreff

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)
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Sum Sum

kr 17 493

kr 17 493

kr 17 493 kr 17 493

kr 0

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 17 493

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Biljardbord: 8.495,- (https://biljardbolaget.no/biljardbord-treplatebord.php) 

Airhockeybord: 2.999,- (Sportsbutikken XXL) og PS5 (5.999,-, standard 

pris)

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring annenhver fredag

Forventet antall deltakere (anslag) 25-35 (annenhver fredag)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Smiley - oppgradering

Smiley er en diakonal og lavterskel tweensklubb. Behovet er stort for en 

oppgradering av aktivitetsutstyret.

Det er veldig populært med biljardbordet, airhockey og Playstation, men 

utstyret er særdeles slitt og må byttes ut. Biljardbordet faller bokstavelig 

talt fra hverandre. Vi søker om midler til nytt biljarbord (tilpasset 

tweensene), airhockeybord (med stillbare ben) og PS5.
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Søknad utstyr til Avaldsnes digital menighet oppdatert 30.10.2020

antall pris/stk netto mva sum

Mikrofon Lesepult, kondensator, fast montert på lesepult, Gooseneck 1 4 500,00 4 500,00 1 125,00 5 625,00

Mikrofon til diverse sang/tale, Shure Beta 58A 2 2 400,00 4 800,00 1 200,00 6 000,00

Mikrofon til diverse sang/tale, kondensator, Shure Beta 87A 2 4 400,00 8 800,00 2 200,00 11 000,00

Mikrofon til overhead av kor o.l., kondensator, Neumann KM184, sett 2 stk 1 12 000,00 12 000,00 3 000,00 15 000,00

Mikrofon til kontentum + diverse, kondensator, AKG C214, sett 2 stk 1 9 100,00 9 100,00 2 275,00 11 375,00

DI box til kobling av gitar o.l., CountryMan 1 2 700,00 2 700,00 675,00 3 375,00

DI box til kobling av el. piano o.l. stereo, CountryMan 1 4 600,00 4 600,00 1 150,00 5 750,00

Stativ Mikrofonstativ, KønigMeyer, korte ben, 2-delt galge 2 700,00 1 400,00 350,00 1 750,00

Stativ Mikrofonstativ, KønigMeyer, lange ben, 2-delt galge 4 700,00 2 800,00 700,00 3 500,00

Stativ Mikrofonstativ, KønigMeyer, kort, rund fot, 2-delt galge 2 1 000,00 2 000,00 500,00 2 500,00

Kabel Mikrofonkabel, 5m 5 360,00 1 800,00 450,00 2 250,00

Kabel Mikrofonkabel, 10m 10 635,00 6 350,00 1 587,50 7 937,50

Kamera Kamera Canon XA 40 1 16 000,00 16 000,00 4 000,00 20 000,00

Stativ Kamerastativ 1 3 000,00 3 000,00 750,00 3 750,00

Dongle Dongle til pctilkobling (cam link) 1 1 700,00 1 700,00 425,00 2 125,00

Signalkonverter BlackmagicDesign Micro Converter HDMI to SDI 1 650,00 650,00 162,50 812,50

BlackmagicDesign Micro Converter SDI to HDMI 1 700,00 700,00 175,00 875,00
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Videokabel Videokabel BNC, 30m 75 Ohm 1 400,00 400,00 100,00 500,00

Kabel Diverse kabel (hdmi, xlr, ethernet) 1 1 500,00 1 500,00 375,00 1 875,00

PC PC til streaming og enkel redigering 1 8 000,00 8 000,00 2 000,00 10 000,00

Skjerm 1 3 000,00 3 000,00 750,00 3 750,00

Bildemikser 1 8 500,00 8 500,00 2 125,00 10 625,00

0,00 0,00 0,00

Telenor Abonnement, mobildata, pr mnd 12 199,00 2 388,00 597,00 2 985,00

106 688,00 26 672,00 133 360,00

AV prosjekt september 2020 : Dato antall pris/stk netto mva sum

Kamera Panasonic HDC-SD900, Full HD 1920x1080, 14,2Mp 12.08.2020 1 2 329,60 2 329,60 582,40 2 912,00

Videostativkit TSL08AS2P Slim 03.08.2020 1 1 272,00 1 272,00 318,00 1 590,00

Signalkonverter BlackmagicDesign Micro Converter HDMI to SDI 03.08.2020 1 607,20 607,20 151,80 759,00

BlackmagicDesign Micro Converter SDI to HDMI 03.08.2020 1 695,20 695,20 173,80 869,00

Videokabel Videokabel BNC, 30,5m 75 Ohm 1 400,00 400,00 100,00 500,00

HDMI til USB adapter Elgato CamLink 4K 11.09.2020 1 1 239,20 1 239,20 309,80 1 549,00

HDMI kabel HDMI A – HDMI A flat, 1,0m 27.08.2020 1 79,92 79,92 19,98 99,90

HDMI kabel HDMI A – HDMI 1,4mm, 2,0m 07.09.2020 1 79,92 79,92 19,98 99,90

USB kabel USB 2,0 A-B, 1,8m 11.09.2020 1 55,92 55,92 13,98 69,90
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Nettverkskabel Nettverkskabel CAT 6 FTP / LSZ, 20m 17.09.2020 1 271,20 271,20 67,80 339,00

Antennekabel 2 stk SMA Forlengelseskabel 17.09.2020 1 319,84 319,84 79,96 399,80

(lavtapskabel av typen HSR-200) 50ohm

Router TP-Link Archer MR600 4G-Router 16.09.2020 1 1 436,00 1 436,00 359,00 1 795,00

8 786,00 2 196,50 10 982,50

Samlet utgift

Innkjøpt i 2020 8 786,00 2 196,50 10 982,50

Ønskes innkjøpt i 2021 106 688,00 26 672,00 133 360,00

Totalt 115 474,00 28 868,50 144 342,50
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Sum Sum

kr 20 000

kr 128 000 kr 70 000

kr 1 000 kr 28 000

kr 0 kr 5 000

kr 2 000

kr 2 000 kr 10 000

kr 133 000 kr 133 000

kr 0

98878028

971339918

C. Skredsvigs vei 23

4023Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

gg528@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stokka menighet, ved kantor

Ghislain Gourvennec

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Fastetid - Påsketid - Bots og bønnedag - Advent 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 500 (Menighet) 100 (kor/muikere)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Kollekt

Salg av mat

Annet salg (kormidler)

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr noter

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32011358240

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kantategudstjenester

ivareta kirkemusikk som kulturav

Se vedlegg
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|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon IMI kirken ved IMI Veiledningssenter
Kontaktperson Anne Lunde
E-post anne.lunde@imikirken.no
Telefon 41335166
Organisasjonsnummer 971078855
Gate/vei/postboksadresse Gunnar Warebers gate 15
Postnummer 4021
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3000.34.00030

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Fagdager
Mål for prosjektet IMI Veiledningssenter driver i dag et omfattende tilbud

med samtaler / sjelesorg til mennesker som kjenner på
utfordringer i livet. Vi ønsker å gi våre veiledere jevnlig
faglig input, samt styrke og heve deres kompetanse.

Beskrivelse av prosjektet Holde et fagseminar i semesteret for våre 30-40 frivillige
veiledere. Blant annet ønsker vi sette søkelyset på
selvmordsforebyggende arbeid og andre tema som vi
møter gjennom våre samtaler. Midler fra dere gir oss
mulighet til å bruke eksterne foredragsholdere. Til nå har
vi brukt mye våre egne folk.

Forventet antall deltakere (anslag) 30-40 deltakere
Planlagt tidspunkt for gjennomføring Vår og høst 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarerx2 kr 10000 Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning Kr 5000 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Kr 1000 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 16000 TOTALSUM kr 0
Økonomisk resultat for prosjektet -kr1600
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 16000
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Sum Sum

kr 10 000 kr 10 000

kr 20 000 kr 40 000

kr 6 000

kr 4 000

kr 1 000

kr 2 400

kr 6 600

kr 50 000 kr 50 000

kr 0

48176830

876993422

Postboks 612

5501Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ae398@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Vår Frelsers menighet i samarb.m. Kirkens Bymisjon

Soknediakon Annlaug Engmark

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Haugesund

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 40 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Materiell: div forbruksmateriell til gjennomføringen (konvolutter, papir, 

penner, rekvisiter). Andre utgifter: transport - 3 biler tur/retur per tur - 

dekker 4,10 per km + bom/ferje.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2 samlinger:  vår/høst 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 10 deltakere per samling

Andre utgifter (spesifiser)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3330.20.30699

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Dagsretreat for mennesker med ruserfaring - På Haugalandet

Arrangere dagsretreat for mennesker med ruserfaring fra Haugalandet. 

Målet med dagen er å ta et skritt til siden og et lite skritt på veien tilbake til 

den deltakeren egentlig er.  

Diakonen i Vår Frelsers menighet i samarbeid med diakonen i Kirkens 

Bymisjon inviterer med seg deltakere som har ruserfaring til dagsretreat 

på Utstein pilegrimsgard. Metodikk og program vil ta utgangspunkt i 

erfaringer gjort i Kumla og Halden fengsel med retreatarbeid, og den 

videre utviklingen av dette som er gjort av Bymisjonsprest ved Rogaland 

A-senter, byprestene i Sandnes og Crux. Se vedlagt prosjektskisse.
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Sum Sum

kr 5 000

kr 20 000 kr 20 000

kr 3 000

kr 3 000

kr 2 000

kr 3 000

kr 28 000 kr 28 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.21.12893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Misa Campesina

Se vedlegg

Se vedlegg

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg/kollekt

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 20 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Mars/Mai 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér) Reise

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92251371

Veumveien 55

4016Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

tb456@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hillevåg menighet / Sauda kyrkjelyd

Tore Bols

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

467



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

Sum Sum

kr 1 500

kr 9 500 kr 5 000

kr 1 000 kr 6 000

kr 2 500

kr 1 000

kr 3 500

kr 15 000 kr 15 000

kr 0

51 90 57 77 / 480 59 844

976993276

Gamlevegen 30 / postboks 2001

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

aj599@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Hinna menighet

Kantor Anne Jordheim

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 5 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
stemming av 2 flygler

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring onsdag 19. mai

Forventet antall deltakere (anslag) 95

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3230.05.03097

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Salmejazz i mai, i Hinna kirkie

Bruke salmeboka i andre settinger enn gudstjensten. Tilby ulike kulturelle 

trosuttrykk i Hinna kirke

Som oppfølging av en vellykket jazzinspirasjons-salmekveld med Pastor 

Wang fra ifjor, hadde vi planlagt Salmejazz i mai, med dyktige lokale 

krefter: Henning Rød Haugland, og Trygve Meyer på 2 flygler, Magnus 

Rød Haugland-kontrabass, Steve Bruns-slagverk og Camilla Myrås-vokal. 

Dette ble imidlertid avlyst pga. korona, og vi prøver derfor på nytt. Vi vil i 

tillegg invitere et kor til å delta.
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Sum Sum

kr 66 300

kr 66 300

kr 66 300 kr 66 300

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

81600731122

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Kirkenær- superlett på nett!

Utruste enkelte menigheter i Stavanger kirkelige fellesråd å veldig enkelt 

klare å lage korte videoklipp til bruk i markedsføring og tilstedeværelse på 

nett, for å få flere medlemmer til å delta i kirkens tilbud, både digitalt og 

fysisk.

I dialog med alle menighetene i Stavanger kirkelige fellesråd vil vi på 

vegne av den respektive enkeltmenighet søke om utstyrspakker NIVÅ 1 til 

følgende menigheter:

Bekkefaret

Domkirken og St. Petri

Gausel

Hillevåg

Madlamark

St. Johannes

Tjensvoll

Varden

Vardeneset

Talgje, Sjernarøy og Hesby (en pakke på deling)

Rennesøy og Mosterøy (kun en stabilisator på deling)

Kirkevergekontoret i Stavanger, som har kommunikasjonrådgiver med 

spisskompetanse på feltet, vil ha opplæring i bruken av utstyret. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

51 840 422

976993403

postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ah748@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Stavanger kirkelige fellesråd

Andreas Borge Håmsø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 66 300

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

10x pakke "nivå 1" og i tillegg én stabilisator. Detaljert utstyrsbudsjett 

vedlagt.

Økonomisk resultat for prosjektet
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Soledad -en tangogudstjeneste 

Vi ønsker å utvikle en gudstjeneste hvor vi benytter oss av musikken til den 
argentinske komponisten og orkesterlederen Astor Piazzolla (1921-1992), samt å 
arrangere salmer for akkordeon, fiolin, piano og kontrabass inspirert av Piazzolla.


Tango nuevo, den nye tangoen, er for ren konsertmusikk å regne. Den bygger på 
noen av den tradisjonelle tangoens karakteristika, men er like mye inspirert av 
klassisk musikk. Vi finner tradisjonelle former og titler som fuge, koral med mere.


Vi tror at et utvalg av disse flotte verkene kan fungere godt som en musikalsk ramme 
i en gudstjeneste. Stykker som Soledad (ensomhet), Oblivion (glemsel) og Milonga 
del Angel (engelens milonga) er alle dyptloddende musikalske mesterverk som med 
sine lyriske og lengtende uttrykk vil kunne fungere godt i kirkerommet.


For at det skal oppleves som en gudstjeneste og ikke en konsert, ønsker vi å 
involvere menigheten i salmesang og liturgi. Vi ser viktigheten av at den liturgiske 
musikken er kjent og innsunget, og vil derfor bruke den lokale ordningen, men 
arrangere denne slik at tangoensemblet kan stå for akkompagnementet. 


Vi ser for oss en gudstjeneste som tar for seg temaer som ensomhet og lengsel etter 
trøst og fellesskap. Et selvsagt salmevalg er «Håpstango» NoS 479, men det er også 
andre salmer som vi tenker vil kle et tangoinspirert akkompagnement. 


Alle fire involverte musikere har høyere klassisk utdannelse.


Ingrid Berg Tobiassen-piano

Halvor Lillesund-akkordeon

Almas Karakystyk-fiolin

Kjetil Lundø - kontrabass
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Sum Sum

kr 70 000

kr 70 000

kr 70 000 kr 70 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.30.31808

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Streame gudstjenester fra Delta. Lage enkle filmer knyttet til høytider, 

Nå ut til flere av soknets innbyggere, involvere ungdommer og frivillige 

som liker å arbeide med teknikk

Våren 2021 regner vi med å være igang med gudstjenester på vårt nye 

menighetssenter på Austrått, "Delta". Her er det ønske om å kunne 

streame gudstjenester for å nå ut til flere. Det vil også være en fin måte å 

kunne involvere frivillige voksne og ungdom som liker å arbeide med 

teknikk ( vi ser nabomenigheter som får dette til på en god måte). Påsken 

2020 sendte vi korte påskehilsner fra Høyland kirke på facebook. Disse 

ble også vist på sykehjemmet i soknet vårt.  Innholdet var musikk og 

tekstlesning Vi fikk tilbakemelding på at dette ble satt pris på. Vi sendte 

også filmhilsen til konfirmantene som fikk utsatt konfirmasjon, den dagen 

de skulle vært konfirmert. Vi brukte privat utstyr nå i vår. Det er ønskelig at 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 70 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Vi tenker behovet er et enkelt enkamera somkan utvides til flerkamera. 

Kameraet er portabelt og kan brukes til å lage småfilmer. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Igangsetting i løpet av våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 200

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

47478586

976993160

Svebastadveien 125

4325Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rs592@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Høyland sokn

Daglig leder Ragna B. Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Berit H. Sørlie
E-post Bs426@kirken.no
Telefon 51599359
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Ungdomsdiakoni i Madlamark
Mål for prosjektet Å gi ungdomsskoleelever fra Gosen skole en trygg arena

for voksenkontakt, fellesskap og livshjelp.

Beskrivelse av prosjektet «Etter skoletid» startes som et treffsted på Klubbrommet /
ungdomsrommet i kirken, en gang pr.uke, med enkel
matservering, voksenbemanning og samtaleopplegg.
Prøveprosjekt ukentlig 16 uker høsten 2021 (ikke vår
pga.korona).

Mat = enkle ostesmørbrød.

Voksenbemanning: 1 student får dette som prosjektstilling
2 timer/uken i 16 uker, ved siden av kirkens
ungdomsarbeider.

Livshjelp gjennom bruk av samtaleopplegg «Snakkekort»
(blå kors).

Klubbrommet trenger noe fornyelse for dette og andre
«gjengsamlinger» vi er i gang med for store barn,
konfirmanter, og ungdomsledere. Utstyrsbehov: Jakkolo-
spill, Saccosekker, biljardkule-sett, stasjonær PC for
klubbrommet (mangler i dag).

Forventet antall deltakere (anslag) staben
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021 våren

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 6800,-

Honorarer: 2t x 16 uker x
200,- =6400,-

6400,- Støtte fra bispedømmerådet 20000,-

Mat / bevertning 200,-/gang x
16 uker

3200,- Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
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Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Jakkolo kr.2500,-
Biljardkuler kr.700,-
Saccosekker solid Big Bertha
6 stk.à 1500,-= 7000,-
StasjonærPC 5000,-
Fuelbox til samtale 2000,-

17200,- Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM 26800,- TOTALSUM 26800,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
20000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Litt om mitt kunstnarskap 
Etter endt faglærarutdanning i forming frå Notodden i 1986, hadde eg ein draum om å 
bli keramikar. I starten av 1990-talet etablerte eg meg med eigen keramikkverkstad.  
Få år seinare vart både tekstil og andre materiale naturlege val i oppdraga eg fekk - både 
i privat og offentleg regi. I 2003 vart eg oppteken som autodidakt medlem i Norske 
Kunsthåndverkere.  
 
Dei siste åra har kunstnarskapet mitt teke ei ny vending. Eg har i større grad enn før 
lytta til dei djupare laga i meg - ei retninga som har ført meg mot almenne og 
eksistensielle tema. Det har resultert i eigen-initierte prosjekt av tverrfagleg karakter. 
Eit eksempel er Krukkesong, eit nyskapande konsept mellom keramisk kunst, musikk, 
poesi og stillhet. Som ei konsertforestilling med utgangspunkt i krukka - ei av våre 
urformer. I arbeidet mitt med krukker har eg oppdaga at krukker er som oss menneske - 
med utside og innside. Krukkesong handlar mest om rommet inni krukka, dei ulike 
livslandskapa vi menneske kan koma inn i.  Om venting, undring, tru, håp og kjærleik. 
Også om å vera tom. Her har eg m.a eit samarbeid med songaren Berit Opheim. 
Krukkesong fortset no på fjerde året. 
 
Frå 2011 til 2016 var eg frivillig medarbeider i Kirkens SOS, krisetjeneste - der eg også 
hadde leiaransvar. Møte med menneske nær yttergrensene i livet gav meg viktig 
kompetanse for heile livet, sjølvsagt også kunstnarlivet som er min hovudarena.  
 
Karoline Emmerhoff, september 2020 
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Sum Sum

kr 60 000 kr 69 500

kr 2 000 kr 3 000

kr 45 000

kr 10 000 kr 3 000

kr 16 500

kr 32 000

kr 120 500 kr 120 500

kr 0

kr 69 500

TOTALSUM TOTALSUM

Økonomisk resultat for prosjektet

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Utstyr og installasjon av internett/tilrettelegging for strøyming: Kyrkjetunet 

(kyrkjelydshus) like ved kyrkja har internett. Me ser for oss eit samarbeid om 

abonnement med dei, med installasjon av nødvendig utstyr. Med tømmervegger i 

kyrkja krevst godt utstyr og installasjon av profesjonelle.

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Markedsføring og kommunikasjon Vippsing ved strøyming

Materiell / utstyr (spesifisér)    blom/takk 

til medverkande  kr 1500               utstyr 

og innstallasjon av internett/utstyr for 

strøyming i Ølen kyrkje  kr 15 000

Annet salg

Andre utgifter (spesifisér),    Lydandlegg       

20000  (4 gg)         Strøyming 12000 (2 

gg)

Andre inntekter

Honorarer Støtte fra bispedømmerådet

Kjøregodtgjersle medverkande
Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Leie av lokaler
Inngangspenger - 300 x 150kr (bill.pris vil 

kunne variera for ulike konsertar, snittpris)

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden) Egne midler (billettsal)

Beskrivelse av prosjektet

Me tenkjer oss 4 konsertar i 2020 -2 på våren og 2 til hausten. Me legg opp til 

strøyming på to av konsertane for å teste ut oppslutninga på lokalarrangement. Sjå 

elles planen for konkretisering av musikarar mm. i vedlegg.                                 Det er 

mange flinke lokale musikarar (amatørar og profesjonelle) som musiserer på fritida. 

Nokre har fast band, andre spelar saman ved behov.Det er lenge sidan desse har vore 

trekt inn i kyrkja i Ølen som konsertarena, men fleire bidrog under salmedugnaden sist 

vår.  Med dagens krav er også slike produksjonar kostnadskrevande, med for 

eksempel leige av lydanlegg. Dersom avstandskrava i koronatida held fram vil det ikkje 

vera mogeleg å få så høge billettinntekter som elles. me ønskjer difor å legga til rette 

for å strøyma to av konsertane, og får då utgifter til dette, inkl. tilrettelegging/materiell. 

Forventet antall deltakere (anslag) 300 + medverkande (20) + publikum ved strøyming??

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren og hausten 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Beskrivelse

Mål for prosjektet

  1.Auka bruk av kyrkjene som konsertarena. 2. Styrka samarbeidet med lokalt kulturliv 

og ressurspersonar. 3. Følgje opp element frå salmedugnaden då samfunnet var 

nedstengt våren 2020. 

Gate/vei/postboksadresse Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

Postnummer 5580

Sted Ølen

Bankkontonr. 3240 18 22711

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt 4 konsertar med nyare musikk/ tilrettelegging for strøyming 

E-post anders.lunde007@gmail.com

Telefon 41230251

Organisasjonsnummer 976 994 507

Kontaktperson Anders Lunde

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Ølen og Bjoa sokneråd
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Vedlegg til søknad om midler til nytt orgel i Utstein kloster 
 

Vi søker om kr. 1.500.000,-  

 

Beskrivelse av prosjektet: 
 

Orgelet som har stått i Utstein kloster siden 1972 er nå tatt ut av bruk fordi det er i svært dårlig 

stand. Det er i utgangspunktet av dårlig/middelmådig kvalitet, og er bygd på en slik måte at det er 

svært vanskelig å vedlikeholde deler av det. Nå har flere spilleventiler falt ut. Det er i de fleste 

orgler ingen vanskelig sak å reparere, men her ligger de utilgjengelige på baksiden, og er umulige å 

nå uten å demontere store deler av instrumentet. Det vil koste mer enn orgelet er verdt. 

 

Som en midlertidig løsning har vi fått låne kororgelet fra Stavanger domkirke i perioden domkirken 

er stengt. Dette er et instrument som fungerer, heldigvis. 

Kororgelet er plassert i skipet i klosterkirka. Dette gir en større avstand til de kirkelige handlingene 

framme i langkoret, og er derfor ikke ideelt. 

Kororgelet er også et lite instrument, som ikke fyller hele behovet. Likevel er det en god midlertidig 

løsning. 

 

Arbeidet med nytt orgel i Utstein kloster ble satt igang allerede på 1980-tallet, men det ble ikke noe 

av den gangen. 

Nå er vi godt i gang igjen, og har arbeidet med dette i to år. Vi er godt i gang med dialog med 

Riksantikvaren, som har vært på befaring. Vi har sendt hundrevis av søknader til fond, legater, 

stiftelser, banker, bedrifter og privatpersoner. Lokalt har vi hatt konserter og salmekvelder med 

kollekt til nytt orgel, og vi har laget brosjyrer som er sendt til alle husstander på Rennesøy og 

Mosterøy, og har ligget i klosteret de to siste turistsesongene. Så langt har vi fått inn i overkant av 

60.000, og i tillegg fått tilsagn om kr 500.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Disse siste 

midlene må benyttes innen mai 2021 for at vi ikke skal miste dem. Vi har allerede fått ett års 

utsettelse. 

Stavanger kirkelige fellesråd har foreløpig ikke bevilget midler til prosjektet, da økonomien er svært 

anstrengt. 

 

Et fungerende orgel i Utstein kloster har svært stor betydning for mange. 

Klosterkirken er et helt unikt rom. Hele klosteranlegget eies og forvaltes av MUST (Museum 

Stavanger). Den norske kirke, Rennesøy og Mosterøy sokn har bruksrett på kirkerommet. Stavanger 

kirkelige fellesråd eier orgelet. 

Klosterkirken brukes som vanlig menighetskirke for Mosterøy menighet, med gudstjenester, 

begravelser, vielser og annet menighetsarbeid. Vi har også månedlig vesper/kveldsbønn og mange 

konserter, salmekvelder, trosopplæringstiltak, og forskjellige kulturarrangement. Vi har også 

samarbeid med bl.a. Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole og Universitetet i Stavanger om 

elev- og studentkonserter. 

Utstein pilegrimsgard bruker klosterkirken jevnlig bl.a. i forbindelse med retreat. I sommer hadde 

de pilegrimsbønn i klosterkirken hver eneste dag. 

MUST bruker klosterkirken til omvisninger, konserter, kurs, konferanser og kulturarrangement av 

mange slag. 

Til sammen er tusenvis innom  arrangementene. -Og orgelet er en naturlig del av svært mye av 

dette. Et nytt instrument vil være av svært stor betydning. 

 

Vi ønsker oss et nytt orgel som kan være som et visuelt smykke i rommet, i tillegg til å være et 

velfungerende kvalitetsinstrument. 
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Plasseringen vil antakelig bli som dagens orgel, i tårnfoten; eventuelt en kombinasjon av flere 

plasseringer (slik som f.eks. i Nidarosdomen). Dette arbeider vi med sammen med Riksantikvar, 

MUST og orgelbyggere. 

 

Vi håper at dere vil støtte prosjektet! 

Det vil være av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt - og faktisk også internasjonalt. 

 

 

Mvh. Arne Martin Aandstad 

Kantor i Rennesøy og Mosterøy sokn 

97188899 

aa679@kyrkja.no 
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Streaming i FOK

Utgifter våren 2020

PC til streamingbruk 18 355

Diverse strømmeutstyr, bla. opptaker, strømadapter, 

kabel, stream deck mini m.m. 12 077

Utstyr streaming 360

Mikrofon og ledninger til streaming 711

Utstyr til kamera 5 250

Lyskastere 2 359

Diverse strømmeutstyr, bla.  USB-control, harddisk, kabler, 

styringspanel og lyskastere 8 826

Videokamera 29 134

Kabel 398

Stream deck xl 2 071

Lisens Vmix og lydkort 10 870

Sum utgifter vår: 90 412

Planlagte investeringer høsten 2020

Headset 2 990

Dataskjerm 4 500

Videokamera 36 000

Diverse utstyr (kabler o.l) 6 098

Sum investeringer høst: 49 588

Totale investeringer vår og høst 2020 140 000
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Sum Sum

kr 20 000

kr 107 000

kr 127 000

kr 127 000 kr 127 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Video- og streamingutstyr Time kirke

Videoutstyr både til bruk internt i gudstjenester og til streaming

Time kyrkje trenger å gjøre noen grep for å bli tilgjengelige på nett. Vi ser at vi 

ikke har strukket til i ønsket grad nå i Korona-tiden, og ser også at vi kan nå 

mye lenger ut dersom vi satser på utstyr som gjør at vi kan streame 

gudstjenester og andre arrangement. Det har lenge vært et behov for utstyr 

som kan filme i midtgangen slik at barn og små voksne klarer få med seg det 

som skjer ved at dette samtidig vises på storskjerm i kirka. Høye benkerygger 

gjør ellers at barn ikke klarer å se hva som skjer fremme.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 107 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver søndag

Forventet antall deltakere (anslag) Noen tusen

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Tilrettelagt konfirmasjon
Mål for prosjektet Å gi ansatte som driver tilrettelagt

konfirmasjonsundervisning (på vegne av hele Stavanger
by) kompetanse og inspirasjon til enkel tegnstøtte-bruk i
konfirmantopplegget. Kan også ha andre deltagere.

Beskrivelse av prosjektet Hvert år er det en eller flere av konfirmantene på
tilrettelagt opplegg som har godt av / behov for tegnstøtte.
Ingen av ansatte som driver opplegget har denne
kompetansen. Et kurs kan gi trygghet og kompetanse på
et enkelt nivå, f.eks.knyttet til sanger som brukes.

Randi Myklebust fra «Stat-ped» ønskes som kursholder
Forventet antall deltakere (anslag) Staben og andre som ønsker.
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: 4000,- Støtte fra bispedømmerådet 4000,-
Mat / bevertning 200,-/gang x
16 uker

Støtte fra andre enn
bispedømmerådet

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM 4000,- TOTALSUM 4000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
4000,-
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Prosjektbeskrivelse, digitalisering og kommunikasjon 

 

 

Beskrivelse av prosjektet: 

Årets jul forlanger digitale løsninger. Selv om vi skal i gang med hele 6 gudstjenester den dagen, vil vi 

ikke være i nærheten av å dekke etterspørselen. Vi har planlagt å strømme 4 av de 6 gudstjenestene. 

I forbindelse med årets konfirmasjoner gjorde vi forsøk på å strømme gudstjenestene. Det fungerte 

rimelig bra, men billedkvaliteten var tidvis dårlig pga. et lett og lødig kamerastativ.  

Den andre utfordringen var å få god lyd på de musikalske innslagene. Vi legger ned mye arbeid på det 

musikalske tilbudet og da er det ønskelig at vi også kan formidle dette på en god måte i det digitale 

formatet. For å garantere et godt resultat julaften ønsker vi å hyre inn en lydmann. I tiden etter jul 

baserer vi oss på å ta lydjobben selv. 

Vi har ambisjoner om å produsere mer videoer for aktiviteter og arrangementer i menighetens regi, 

til dette behøver vi maskinvare til lyd og bilde. De vanlige kontormaskinene er ikke kraftige nok til å 

drive med slikt arbeid og oppnå resultater som ikke ser veldig hjemmesnekret ut.  

Vi har den kompetansen som behøves for å løfte vår digitale tilstedeværelse, og for en rimelig penge 

kan vi skaffe utstyret til å levere. 

 

Lenker til produktene 

 

https://www.stavangerfoto.no/elgato/128832/elgato-cam-link-4k-gj%c3%b8r-det-enkelt-%c3%a5-

streame-fra-kamera  

 

https://www.stavangerfoto.no/sirui/126593/sirui-sh-25-videostativ-komplett-pakke-med-

h%c3%b8yt-stativ-og-hode 

 

https://www.komplett.no/product/1158877/pc-nettbrett/pc-baerbar-

laptop/ultraportable/macbook-pro-13-2020-256gb-soelv  
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Sum Sum

kr 4 000

kr 4 000

kr 4 000 kr 4 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Babysang - instrumenter

Ha anledning til å bruke instrumenter i samlingene.

Babysang er veldig populært, og kursene vi har er som regel fulltegnede 

(ca. 20 deltakere). Vi har 3-4 kurs i året og hvert kurs har 10 samlinger. Vi 

ønsker å utvikle samlingene videre og søker om støtte til innkjøp av 

instrumenter og div. materiell.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 4 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Regnstav (1500,-) og maracas-er (1000,-, 20 stk av ca 50,-), annet div. 

material 1500,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 3-4 årlige kurs med 10 samlinger

Forventet antall deltakere (anslag) 20 (x3-4)

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Søknad om støtte til tiltak 
Grunnleggende informasjon 

Navn på søker / organisasjon Nuten Film AS (www.nutenfilm.no) 

Kontaktperson Kari Klyve-Skaug 

E-post kari@nutenfilm.no 

Telefon 99014408  

Organisasjonsnummer 912 219 933  

Gate/vei/postboksadresse Gamle Kroervei 24 

Postnummer 1435 

Sted Ås 

Bankkontonr. 8601.45.74486  

Informasjon om prosjektet 

Navn på prosjekt Byen og katedralen 

Mål for prosjektet Vi ønsker å utvikle filmer som knytter by- og 
domkirkehistorien som har vært i snart 900 år, og alle de 
spennende enkeltepisodene, til byggets geografi, bruk, 
aktualitet og materialitet. Å utvikle filmer som kan vises på 
stedet der historien har skjedd, f.eks. via mobiltelefon og 
nettbrett som plattform, som gir en utvidet opplevelse av 
hendelsene de omhandler. 
  

Beskrivelse av prosjektet I filmene vi ønsker å utvikle, vil vi fortelle den 
fascinerende historien om hvordan byen og katedralen 
ble til – helt fra første spadetak og frem til i dag. Vi vil la 
de eldgamle steinveggene være broen vår tilbake i 
historien, som en gjenstand som kan reise i tid. For det er 
faktisk disse kirkeveggene som har stått der i 900 år. Vi 
vil la disse veggene og denne bygningen hjelpe oss med 
å fortelle historier om de menneskene som har stoppet 
eller passert katedralen, og de som gikk inn. 
 
Dette vil være første utviklingstrinn, der vi ønsker å lage 
en filmserie til jubileet i 2025. I dette utviklingstrinnet vil vi 
finne én konkret historie, og lage en teaser, som viser 
hvordan vi vil fortelle Domkirkens historie på en filmatisk 
måte. 
  

Forventet antall deltakere (anslag)   10.000 – 100.000 seere, over 5-10 år (ferdig 
film i 2025). 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring  (Første utviklingsfase) 2021 

Prosjektbudsjett 

Utgifter Inntekter 

Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum 

Lønn til fast ansatte (dekkes 
sjelden) 

 
Egne midler   

Honorarer 30.000 Støtte fra bispedømmerådet   

Mat / bevertning   Støtte fra andre enn 
bispedømmerådet 
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Leie av lokaler   Inngangspenger / billettsalg   

Markedsføring og 
kommunikasjon 

  Salg av mat   

Materiell / utstyr (spesifisér)  15.000 
(kamera- 
& 
klippeutst
yr) 

Annet salg   

Andre utgifter (spesifisér)  5.000 
(reise etc) 

Andre inntekter   

TOTALSUM kr 50.000 TOTALSUM kr 0 

Økonomisk resultat for prosjektet kr 0 

Spesifikasjon av andre utgifter 
/ utgifter til materiell 

  

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?  

50.000 NOK 

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer 
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Grødem Menighet
Kontaktperson Kristian Lie-Bjelland
E-post Kristian.bjelland@randabergkirkene.no
Telefon 91665168
Organisasjonsnummer 988 835 714
Gate/vei/postboksadresse Torvmyrveien 40
Postnummer 4072
Sted Randaberg
Bankkontonr. 3230.12.65742

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Konserter; Påske, Sommer og Julen 2021
Mål for prosjektet Videreutvikle våre populære lunsjkonserter i forbindelse

med påsken, sommeren og julen 2021.

Beskrivelse av prosjektet Grødem menighet har i flere år arrangert konserter på
dagtid. Dette er et populært tilbud og brukes av
pensjonister, folk fra eldre og sykehjem,
hjemmeværende, og andre som har fri på dagtid for en fin
kulturell stund i kirken.

Forventet antall deltakere (anslag) 50 til 100 på hver konsert
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2 konserter i påsken 2021.

6 konserter i sommeren 2021.
2 konserter i julen 2021.

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

0 Egne midler

Honorarer 30 000 Støtte fra bispedømmerådet
Mat/ bevertning 3 000 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler 0 Inngangspenger / billettsalg 0
Markedsføring og
kommunikasjon

5 000 Salg av mat 5 000

Materiell / utstyr (spesifisér) 0 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) 0 Kollekt 10 000
TOTALSUM kr 28 000 TOTALSUM kr 15 000
Økonomisk resultat for prosjektet - kr 13 000
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? Kr 13 000
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon IMI kirken ved IMI Veiledningssenter
Kontaktperson Anne Lunde
E-post anne.lunde@imikirken.no
Telefon 41335166
Organisasjonsnummer 971078855
Gate/vei/postboksadresse Gunnar Warebergs gate 15
Postnummer 4021
Sted Stavanger
Bankkontonr. 3000.34.00030

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Jeg en veileder? Kompetansekurs i veiledning
Mål for prosjektet Målet er å rekruttere og sette i stand nye mennesker til å

bli gode samtalepartnere / veiledere og sjelesørgere.
Møte fremtiden med utrustede medarbeidere og kunne
dekke noe av «nøden» i byen / regionen.

Beskrivelse av prosjektet Kursetgår over tre helger der deltakerne får undervisning
i relevante temaer de møter i veiledning. Som f.eks
selvbilde, selvfølelse, følelser, skyld og skam. Gudsbilder,
vår livshistorie, tilgivelse osv. De må jobbe med eget liv,
blant annet gjennom egenrefleksjon og gruppeøvelser.
Det vil være rollespill og de får innsikt i ulike verktøy som
er relevante når en gir veiledning til mennesker.
Deltakerne får anbefalt aktuell litteratur.
Kurslederne harfaglig og åndelig innsikt.
Vurdere utarbeidelse av en manual / ressurs underveis.

Forventet antall deltakere (anslag) 20-25 deltakere
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2 helger høsten 2021 og en helg våren 2022

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

kr 5000 Egne midler

Honorarertil kursholdere ( 3 ) kr 15000 Støtte fra bispedømmerådet
Mat / bevertning kr 10000 Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Kr 15000 Inngangspenger / billettsalg 1500 x20
Markedsføring og
kommunikasjon

Kr 3000 Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) kr 3000 Annet salg
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter
TOTALSUM kr 51000 TOTALSUM kr 30000
Økonomisk resultat for prosjektet -kr21000

490



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

|
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
Kr 21000
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Misa Campesina 

 

Menighetskorene i Hillevåg/Hinna og Sauda ønsker å fremføre Misa Campesina under 

gudstjenester i Hillevåg kirke og Sauda kyrkje i løpet av våren 2021, evt. også på 

gudstjeneste 1. mai i Stavanger. Det trengs 2-3 innleide musikere. 

”Messe for Kari og Ola” setter en strek over kirkens tradisjonelle liturgiske språk og tar 

evangeliet inn i hverdagslivet i Nicaragua og Norge. Musikken låter som karibisk, 

partymusikk fra landsbygda, melodiene er enkle, tempoet er høyt, og billedbruken i tekstene 

jordnære og frodig. Verket ble opprinnelig skrevet av Carlos Mejia Godoy 1970-årene i 

Nicaragua under navnet ”Misa Campesina” og ble et av de tydeligste uttrykkene for 

latinamerikansk frigjøringsteologi. I denne tolkningen med nye gjendiktinger ved Erik 

Hillestad har messen blitt podet inn i norsk virkelighet på 2000-tallet. 
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Halvor Lillesund 
Født 21.juli 1972 

Stilling: frilansmusiker, komponist og pedagog. 

Telefon: 970 21 545 
Epost: halvorlillesund@me.com 

Utdannelse: 

1997: Debutkonsert på akkordeon. Festsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium  
1995-1997: Solistklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
1996: Statsprøvet Musikpædagog ved DKDM 
1991-93: Kandidatstudiet ved Norges Musikkhøgskole. 

Privatundervisning: 

2006:     Arrangering hos professor Ragnar Søderlind i Oslo 
1998-99: Akkordeon hos docent  James Crabb i København 
1998-99: Kirkeorgel hos docent Hans Ole Thers i København 

Internasjonale akkordeonkonkurranser: 

1996: Finalist og mottager av arrangørens spesialpris i Arrasate Herreira, Spania 
1994: Finalist i Hugo Herrmann Wettbewerb i Stadt Witten, Tyskland 

Komponist: 

2020 Kafka på NAV av Kjøllmoen og Vedel, Haugesund Teater 
2020 Fars Stemme av Truls Horvei, Scenekraft  
2018 Sviker av Marius Leknes Snekkevåg, Scenekraft  
2018 Hedda Gabler av Henrik Ibsen, Rogaland Teater 
2017 Peter Pan, Haugesund Teater 
2016 Et Dukkehjem av Henrik Ibsen, Rogaland Teater 
2015 En folkefiende av Henrik Ibsen, Kilden, Kristiansand 
2014 Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren, Den Nationale Scene, Bergen 
2012 Gi meg en lykkelig slutt av Marius Leknes Snekkevåg, Rogaland Teater 
2012 Heks av Marius Leknes Snekkevåg, Scenekraft 
2012 Den stygge av Marius von Mayenburg, Haugesund Teater 
2011 Reinsdyr, Gull og Julenissen, dokumentarfilm, Shybert Productions USA  
2011 Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg, Teater Innlandet 
2011 Rabinowitz av Marius Leknes Snekkevåg, Scenekraft 
2011 Baku-Fiku, reklamefilm av Thomas Mortveit 
2010 Havet har meg av Elsa Aanensen, Scenekraft 
2009 The Statue of Liberty, dokumentarfilm, Shybert Productions USA  
2008 Over Skyene av Birgit Amalie Nilssen, Haugesund Teater 
2007 Sjetongane av Geir Kvam, Haugesund Teater 
2006 Det åpne landet, film, KIB Media 
2006 Intervjuet, dokumentarfilm, Medieoperatørene  
2006 Terje Vigen av Henrik Ibsen, Haugesund Teater 
2005 Kappløpet 1814 Film, Hybris Film 
2005 Twelfth Night av William Shakespeare, Haugesund Teater  
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Musikalsk leder/Kapellmester 

2015 Grease, musikal på Haugesund Teater 
2013 Reisen til Julestjernen på Haugesund Teater 
2013 Kvinnekuppet på Utsira av Nilssen/Bjørnstad, Haugesund Teater 
2013 Musikalkonsert, Munor og Kolnes Skole 
2012 Motown, konsert på Bømlo Teater 
2012 Berserkergang, konsert med Einherjer og Munor i Festiviteten 
2011 Amanda fra Haugesund Nilssen/Bjørnstad på Haugesund Teater 
2010 Rein Alexander, norgesturné Unit Management 
2010 Havet har meg av Elsa Aanensen, Scenekraft/Festiviteten 
2010 Drømmen om Egner/Karius og Baktus av Thorbjørn Egner på Haugesund Teater 
2009 Rein Alexander og Elisabeth Andreassen, norgesturné ved Unit Management  
2009 Messe for en såret jord av Ketil Bjørnstad, Kulturnatt i Haugesund 
2009 Herborg Kråkevik og Munor, konsert i Festiviteten i Haugesund 
2009 Romeo & Julie av William Shakespeare på Haugesund teater 
2009 Cabaret, Scenekraft/Festiviteten 
2009 Musikalsk festaften for Kolbein Falkeid i Festiviteten Haugesund 
2008 Rein Alexander, konsertserie for Orkla Finans 
2008 Jungelboken  Haugesund teater 
2008 Rein Alexander og Elisabeth Andreassen, norgesturné ved Unit Management 
2007 Hallo adjø, musikal av Vamp/Nilssen på Haugesund Teater 
2007 HONK! Musikal av Stiles/Drewe på Haugesund Teater 
2006 Rein Alexander, norgesturné ved Unit Management  
2006 Annie Musikal på Haugesund Teater 
2006 Tango, konserter med Miroensemblet i Haugesund 
2005 Rein Alexander, norgesturné ved Unit Management 
2005 Pippi Langstrømpe av Astrid Lindgren på Haugesund Teater 
2005 Rein Alexander, sommerturné, Der er et land 
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Musiker 

2019 Trolle og Den Magiske Fela, musikal av Alexander Rybak, Kilden Teater 
2019 Albert og Leonie, musikal av Gunn Gravdal Elton, Oddakonsertene 
2018 Evita, musikal i Moster Amfi, Bømlo Teater 
2017 Jesus Christ Superstar, Musikal på Haugesund Teater 
2016 Piaf, konsert med Britt-Synnøve Johansen og Vang Musikkforening i Hamar Kulturhus 
2016- 2020, bandet Blest, diverse turnéer og konserter 
2016 Ønskekonsert med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger Konserthus 
2016 Weill i Kaféen, konsert med Mari Smistad Haugen i Festiviteten 
2016 Soundet i Sundet 2, TV-program med  Aleksander Hauge 
2015 Julekonsert med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger Konserthus 
2015 Konsertserien LYD, konsert med Einar Økland 
2015 Shockheaded Peter, musikal av Crouch/McDermott på Rogaland Teater 
2015 Soundet i Sundet 1,  TV-program med  Aleksander Hauge og Rossmann 
2014 Pippi Langstrømpe, av Astrid Lindgren på Haugesund Teater 
2013 Det lyser i stille grender, turné med Åsne Valland Nordli, Nils Økland og Vegard Fossum  
2013 Piaf, konsertturné med Britt-Synnøve Johansen 
2013 Piaf i full symfoni, konserter med Britt-Synnøve Johansen og Stavanger Symfoniorkester 
2011 Musikalske Høgdepunkt, musikalkonsert i Moster Amfi, Bømlo Teater 
2011 Kadavers Hemmelighet av Tora Skogen, Kompani Sjøsprøyt 
2010 Sound of Music av Rodgers og Hammerstein, musikal på Sola Kulturhus  
2008 Glamour for Goebbels av Elsa Aanensen,  forestilling på Den norske filmfestivalen 
2007 Frå Broadway til Bømlo, musikalkonsert med Musikalkompaniet i Moster Amfi  
2005 Piaf, konsertturné med Britt Synnøve Johansen 
2004 Les Miserables av Schönberg og Boubil, musikal i Moster Amfi 
2004 «Piaf» forestilling (turné) Britt Synnøve Johansen musikalske arrangementer og musiker 
2003 «Elisa» av Nils Henrik Asheim uroppførelse Norsk Orgelfestival. 
2003 Les Miserables av Schönberg og Boubil, musikal i Moster Amfi  
2002 Piaf, forestilling med Britt-Synnøve Johansen på Rogaland Teater 
2000 Scrooge -et juleeventyr, forestilling på Haugesund Teater 
1999 Gutlarina, forestilling på Haugesund Teater 
1999 Ungen av Tusberg/Monn-Iversen, forestilling på Haugesund Teater 
1999-2002 ansatt som organist i Torvastad Kirke 
1997 Sieben Worte av Sofia Gubaidulina. Akkordeonsolist med Cappella Lundensis i Sverige 
1996 Turné i Tyskland med artisten Milva og Aarhus Symfoniorkester. 
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Musikkinnspillinger: 

2019 Trekkspill og orgel på blest, September  
2017 Trekkspill og piano på blest 
2016 Trekkspill på Dinosaus og Lortefall med Heidi Solheim 
2010 Trekkspill på  Just in Time med Sverre Kvam 
2008 Bandoneon på Alexander Rybaks demoinnspilling 
2008 Bandoneon og trekkspill på Camilla Maria Myrås Papa can you hear me, Arena 
2007 Trekkspill på Julius Winger Ballader og andre misforståelser KKV 
2007 Trekkspill på Cortina Been a long time, Major 
2006 Bandoneon og trekkspill på diverse remixer med De Derre ved David Eriksen 
2004 Bandoneon på Rein Alexander, Sony BMG 
2003 Trekkspill Jan Ingvar Tofts Et minne om deg 
2003 Piano og trekkspill på Elisabeth Lindlands Et vintereventyr, Downbeach 
2002 Trekkspill på Britt Synnøve Johansen Mot himmlen i Paris, West Audio 
2001 Trekkspill, piano og orgel på Aleksander Hauges Two flags 
2000 Trekkspill på Aroma med Britt-Synnøve Johansen 

Undervisning: 

2019-2020 Haugesund Kulturskole, pianoundervisning  
2018-2020 Karmøy Kulturskole, lærer i akkordeon  
2018-2019 Skeisvang VGS, musikalsk leder for musikalen «Mind The Gap» 
2017-2018 Skeisvang VGS, musikalsk leder for musikalen «Grease» 
2016-17 Skeisvang VGS, musikalsk leder for musikalen «Annie» 
2016-17 Skeisvang VGS, lærer i låtskriverensemble. 
2009-2013 Karmøy Kulturskole, lærer i akkordeon 
2001-2002 Skeisvang VGS, lærer i kammermusikk 
2001-2002 Haugesund Kulturskole, lærer i akkordeon 
1999-2002 Karmøy Kulturskole, ærer i akkordeon og piano 
2004-2013 Gyldendal Norsk Forlag, skoleavdelingen: 
Komponering  og innspilling av musikk for diverse nettbaserte læreverk for grunnskole og 
videregående skole. 
Innspilling og produsering av pedagogiske tekster. 
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Sum Sum

kr 15 000

kr 37 000

kr 7 000

kr 3 000

kr 42 000

kr 52 000 kr 52 000

kr 0

47478586

976993160

Svebastadveien 125

4325Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rs592@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Høyland sokn

Daglig leder Ragna B. Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Sandnes

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 37 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Medlemskap Follow Me for menigheten: 5000,-, Medlemsskap for 20 

ungdommer: 2000,- SPARK (oppstartskonferanse ) 20 stk: 5000, 

Konferanse for 20 stk 30 000.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Senest august 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 15-20

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3250.30.31808

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Ledertrening for ungdom

Å skape en god arena for unge ledere i Høyland menighet som igjen kan 

være en grobunn for å skape et godt ungdomsmiljø i kirka. Kanskje kan vi 

rekruttere ungdommer til å ha kirka som fremtidig arbeidsplass?

Vi har ønske om å kjøpe medlemskap i Follow Me som er et nettverk for 

ledertrening.  Tanken er at konfirmanter som ønsker å være med etter 

konfirmantåret er slutt, kan være med, ungdomsledere ellers i menigheten 

og de som ønsker det.  Ved å bli med i et allerede eksisterende nettverk 

håper vi at ungdommene både kan få bli del av en større sammenheng, 

samtidig som de kan bidra inn i sin menighet og kjenne tilhørighet dit.  Vi 

håper at dette kan bli et fast tilbud.

497



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Gro Årsvoll
E-post Ga839@kirken.no
Telefon 51599356
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Kulturkirken Madlamark
Mål for prosjektet Å gjøre konsert- og arrangementsopplevelser i

Madlamark kirke enda rikere for tilhørerne

Beskrivelse av prosjektet Det er mye god konsert-virksomhet, flotte gudstjenester,
og gode arrangementer i Madlamark kirke.

Med en storskjerm plassert bak kor, forsangere og
klokker/medliturger (og til dels prest), blir disse avhengig
av å se i papirer for tekst.

Det er derfor behov for en tekst-monitor, en short-cast-
projektorover inngangsdøren nederst i kirken slik at
aktører har teksten foran seg.

Det er også svært ønskelig å med gode dekorlys for å
lyssette kirkerommet for kulturarrangement. 4 stk.

Forventet antall deltakere (anslag)
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: Støtte fra bispedømmerådet 32000,-
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér)
Projektor og skjerm over
inngangsdør kr.20000,-
4 stk.led-dekor-spoter à
ca.3000,- (anslagsvis)

32000,- Annet salg
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|
Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter

TOTALSUM 32000,- TOTALSUM 32000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
32000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Rytme og urytme 
- i lys av kriser og unntakstilstander –  
 

Eg vil lage ei utstilling som kan skape rom for refleksjon og bearbeiding av eit viktig og 
aktuelt tema. Turnere med dette og inviterer ulike grupper til workshops i utstillinga. På kvar 
stad også ha ei forestilling som blir sett saman av bidrag frå workshops, den visuelle kunsten 
og musikk. Eg er i god dialog med aktuelle visningsstader og samarbeidspartnerar. Rogaland 
fylkeskommune har gitt tilsagn om støtte til prosjektet.  
 
Tema: 
Rytmen i liva våre representerer noko av det faste og stabile i tilvære. Han finns overalt, 
både i oss og omkring oss. Det er noko basalt med rytme. Frå vi står opp om morgonen og til 
vi legg oss om kvelden har vi gjerne vore innom mange av dei vanar og rutiner som teiknar 
seg som eit mønster omkring oss. Er dei med og skaper ei trygg ramme omkring oss, som ein 
buffer mot alt det uforutsigbare som skjer? I ei tid der eg sjølv miste rytmen i dagane mine 
oppdaga eg kor viktig den var. Kva var det med desse vanane og rutinene? Og kva skjer når 
dei brytes?  
 
Små og store kriser innhenter dei fleste av oss, på det personlege planet, i våre relasjoner, 
og i storsamfunnet. Klimakrise og pandemi er ikkje ukjente ord. Det handlar om liv – og liv 
som er trua. 
  
Ser vi krisa i eit større perspektiv finns der noko både før og etter henne. Før med eit liv og 
ein rytme vi kan lengte tilbake til. Under ei krise - eller unntakstilstand kan deler av dette 
revne, somme gonger alt. Men ei krise har også i seg muligheten for at noko nytt kan skje.  
 
Utstilling:  
Eg vil visualisere dette tema i keramiske arbeid. Hovudsakleg todimensjonale arbeid for 
veggmontering. Materiala eg vil bruke er leirgods, begitning og glasur – som eg har lang 
erfaring med. Det gir meg eit stort register å spele på - om nødvendig. 
Tema, og den metodiske bruken talar for ei tredelt utstilling som gjenspeglar før, 
under og etter ei krise. 
 
I første delen vil eg bygge opp eit mønster av sirklar og geometriske former til eit ornament 
som eit uttrykk for dette faste omkring oss, som ein metafor for at livet har ein ”vanleg” 
rytme. I andre delen begynner dette mønsteret å løyse seg opp, og bryt til sist saman. Ei 
gradvis oppløysing som viser seg over fleire arbeid.  
 
I tredje delen kjem der inn eit nytt og overaskande moment, som kan nære trua, håpet og 
kjærleiken. Eg vil bruke sommarfuglen som eit symbol for dette, han flyg stille og kan koma 
til oss på uventa vis.  
  
Workshop: 
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Eg vil invitere ulike grupper til workshops i utstillinga. Både der kunst har ein etablert plass, 
og der den ikkje har det. Dei visuelle utrykka kan vere ein katalysator til å reflektere rundt 
eigne opplevingar og kjensler knytta til temaet. Trøyste og nære håpet.  
 
Forestillingar:  
Her vil tekstar frå workshops og musikk bli integrerte i ein digital variant av den visuelle 
kunsten. Etter workshops i den kulturelle skolesekken kan t.d. barn framføre eigne tekstar, 
og få oppleve at sine bidrag blir ein del av ein større samanheng.  
 
Karoline Emmerhoff 
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Sum Sum

kr 5 000

kr 49 000 kr 51 000

kr 3 000

kr 7 000

kr 6 000

kr 1 000

kr 10 000

kr 66 000 kr 66 000

kr 0

kr 51 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

TOTALSUM TOTALSUM

Økonomisk resultat for prosjektet

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Nokre av musikarane bur utanfor Vindafjord og har behov for kjøregodtgjersle til øving 

og konsert.

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Markedsføring og kommunikasjon Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) blom/takk 

til elevar
Annet salg

Andre utgifter (spesifisér), 

kjøregodtjersle. Inkluderer kjøring til 1-2 

øvingar  + konsert for musikarane

Andre inntekter

Honorarer, musikarar i Vfj. Barokk. (7 x 

kr 3500) x 2 konsertar
Støtte fra bispedømmerådet

Mat / bevertning
Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg 70 x 100

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden) Egne midler

Beskrivelse av prosjektet

2 konsertar i Ølen (evt. Bjoa) kyrkje ved Vindafjord Barokkensemble og i samarbeid 

med Vindafjord kulturskule i løpet av 2021. Det er eit mål at elevar som spelar 

klassisk musikk skal få utfalda seg i lag med vaksne musikarar. Jfr. tildeling av midlar 

frå OVF i 2018. Det vart då lagt opp til eit 3-årig prosjekt. Det vart gjennomført tre 

konsertar etter førre tildeling (nov 2018 - 2 konsertar, mai 2019 - 1 konsert). 

Forventet antall deltakere (anslag) 70 + utøvande musikarar og elevar

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 1 konsert vår, 1 konsert haust 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Beskrivelse

Mål for prosjektet

1. Auka bruk av kyrkjene som konsertarena.

2. Gi barn og unge erfaringar med kyrkja som konsertarena.

3. Styrka samarbeidet med lokalt kulturliv og ressurspersonar.

Det er viktig å skape aktivitet i kyrkjene utanom gudstenestene. Det er gode rom å 

skape musikk i, og det er viktig at kyrkja kan framstå som ein kulturberar slik. Det er 

spennande med dette prosjektet at me får høve til å bli kjent med annan type musikk 

enn det som ofte rår grunnen og ikkje minst at det inkluderer barn og unge. Dei vil få 

ein ny arena å opptre på, og vil kunne oppleve at det finst folk blant oss som er 

interesserte i å lytta til klassisk musikk.

Gate/vei/postboksadresse Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

Postnummer 5580

Sted Ølen

Bankkontonr. 3240 18 22711

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt 2 konsertar med klassisk musikk

E-post kari.vik.stuhaug@vindafjord.kommune.no

Telefon 47253529

Organisasjonsnummer 976 994 507

Kontaktperson Kari Vik Stuhaug

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Ølen og Bjoa sokneråd
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Sum Sum

kr 3 000

kr 10 000

kr 10 000 kr 3 000

-kr 7 000

98840651

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

ev425@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Eva Marie Vassbø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 7 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

50 rammer a 100 kr - 5000 Fremkalling - 1000 Maling - 1000 

 Belysning - 3000

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring januar 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 50

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Bønnevegg for dåpsbarn

Vi vil gi foreldre en god grunn til å komme tilbake til kirka og vi vil hjelpe 

menigheten til å be for barna som blir døpt i kirka vår.

Vi ønsker å sette fokus på dåp, bønn for dåpsbarn og gi foreldre en god 

grunn til å komme tilbake til kirka.  På dåpssamtalen skal vi (med 

foreldres godkjenning) ta et bilde av barnet. Dette skal settes i en fin 

ramme og henges et avtalt og synlig sted i kirka. På denne bønneveggen 

skal de henge i 1/2 - 1 år, med en stor oppfordring til å be for alle barna 

det er bilde av.  Etter en vis tid inviteres foreldre tilbake til kirka, for å få 

med seg dåpsbildet av barnet sitt.
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Sum Sum

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Søknad om støtte til tiltak

Kverneland

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig gjennomføring gjennom hele 2021. 

Forventet antall deltakere (anslag) 

Det er allerede startet ett ungdomsband, og det er aktuelt 

med nok et ungdomsband i løpet av 2021, totalt 20 

ungdommer (6 musikere og 4 sangere i hvert band). I 

tillegg kommer alle de barn og unge som er med som 

formidlere av musikk på enkelte ungdomskvelder og 

gudstjenester, samt i barnekoret Safari (til og med 4. 

trinn). 

Grunnleggende informasjon

2. Å stadig engasjere barn og unge i å være aktive musikkformidlere i 

ulike deler av menighetens arbeid. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Ungdom og musikk

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Å styrke satsingen på å etablere musikkteam som kan brukes inn mot 

ungdomsarbeidet. 

Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) har de siste årene jobbet med å 

engasjere barn og unge i å være aktive musikkformidlere i alle deler av 

menighetens arbeid. Dette har blant annet blitt gjort ved å etablere 

musikkteam/band bestående av ungdom med tanke på å bidra inn i 

ungdomsarbeidet og på gudstjenester, og å la barn/ungdom være aktive 

formidlere innenfor musikk i mange av gudstjenestene. Det er ønskelig å 

styrke denne satsingen på barn og unge som musikkformidlere gjennom 

investering i utstyr som kan bidra inn i denne satsingen, jf. vedlagt liste 

med oversikt over utstyr med forklaringer. I tråd med bispedømmets 

utlysing av midler i brev av 1. oktober 2020, vil dette prosjektet både falle 

innunder kulepunktet som omhandler tiltak som styrker kirkens 

trosopplæring og virksomhet blant barn og unge, og kulepunktet som 

omhandler utvikling av tiltak eller opplegg for å styrke ungdomsfasen i 

menighetens trosopplæring. 

Prosjektbudsjett
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kr 36 500

kr 36 500

-kr 36 500

kr 36 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter - ungdom og musikk" for 

spesifikasjon av sum. 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Honorarer

Mat / bevertning

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon
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FOK - prosjekt ungdom og musikk

BUDSJETT

Det er ønskelig å kjøpe inn følgende utstyr for å styrke arbeidet med barn/ungdom og musikk: 

1. Stagepiano, inkludert stativ og pedal 25 000

2. Boomwhackers 1 500

3. Ipad for notelagring med Apple Pencil og tastatur 10 000

Totalt: 36 500

For mer utfyllende informasjon om de ulike utstyrstypene, se utdypende forklaring under. 

KOMMENTAR TIL SØKNAD

INFORMASJON OM UTSTYR

1. Stagepiano

Fordelene ved et stagepiano: 

2. Boomwhackers

3. Ipad med Apple pencil og tastatur

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lagt inn noe i posten "Egne midler" i søknaden. Lønn til 

musikalsk ansvarlig er menighetens investering inn i dette prosjektet, men dette er ikke tatt med i 

søknaden. 

Boomwhackers er morsomme rør som lar hvem som helst lage melodier ved å slå mot en overflate. 

Hver lengde korresponderer til en bestemt note. Ved å kombinere de ulike notene kan en lage musikk 

sammen. 

Det er ønskelig å ta disse i bruk for å kunne skape musikk uten noen forkunnskaper. Det vil også være 

en type musikkutstyr som vil kunne engasjere mange, også gutter. 

Vi ønsker å satse på å tidlig etablere musikkteam som kan brukes inn mot ungdomsarbeidet vårt. Vi 

starter opp med dette i tidlig ungdomskolealder og ønsker å styrke denne satsingen. I den forbindelse 

ønsker vi å kjøpe inn et velfungerende  og brukervennlig stagepiano.

a. Det er egne høyttaler i pianoet slik at det kan brukes uten å koble til anlegg. Dette vil gjøre 

instrumentet mer anvendelig for flere. 

b. Det vil være lett å flytte mellom flere rom slik at det kan benyttes der ungdomsmøtet skal være. 

c. Det har to lag med lyd, pad-lyd og pianolyd samtidig. Dette er en viktig funksjon for å kunne spille 

mye musikk som ungdommene ønsker. Det er viktig at det ikke er for kompliserte innstillinger for å få 

til dette. 
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I arbeidet med å engasjere barn og ungdom i musikk, er det avgjørende å ha oversikt over noter. Det 

er derfor ønskelig å investere i en Ipad med mulighet for lagring av noter og der det lar seg gjøre å 

skrive direkte i notene med en Apple pencil. Det finnes mange gode apper som kan hjelpe til med å 

strukturere notene og en kan også bruke Ipaden til å lage spillelister til ulike arrangement. En Ipad og 

digitalisering av noter vil være til stor hjelp i planlegging og gjennomføring av musikalske øvinger og 

arrangement. 
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Sum Sum

kr 19 000

kr 19 000

kr 19 000 kr 19 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3325.20.04462

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Teknisk utstyr Time kirke og Lye forsamlingshus

Å gjøre opplevelsen av gudstjenestene bedre, både for deltakere og menighet.

Vi ønsker oss 1) Skjerm som henger diskret foran alterpartiet, slik at de som er 

deltakende kan se det samme som menigheten uten å måtte snu seg med 

ryggen mot menigheten (anslår kr 3000). 2) Behovet for flere mikrofoner har 

særlig meldt seg nå når korona krever at vi ikke deler på utstyr. Vi ønsker 

større deltakelse i gudstjenesten, både av barn og ungdom, men også av 

voksne, og da særlig dramagrupper i gudstjenesten (anslår kr 16000).

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 19 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Annenhver søndag

Forventet antall deltakere (anslag) 80 x 20 gudstjenester årlig

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

99026276

976993608

PB 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

abs@time-kyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Time sokn

Anna Bergitte Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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|

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 976993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Ledertrening –konfirmantledere ungdom
Mål for prosjektet Å gi årets konfirmanter en attraktiv og utrustende

weekend som konfirmantledere i etterkant av
konfirmantåret.

Beskrivelse av prosjektet Madlamark har for tiden en «down» i sitt ungdomsarbeid
–de senere år har det blitt videreført få konfirmanter inn i
ungdomsledermiljøet, ungdomsklubben er lagt på is,
KRIK mangler ledere. Men: konfirmantarbeidet er bra og
er den arena det har vært satset.

Av årets konfirmantkull ønsker svært mange å være med
på LysVåken og utvikle seg gjennom ledertrening. Det er
et godt kull som må tas vare på for å bygge
ungdomsarbeidet i framtiden. En ungdomslederweekend
er derfor nødvendig å få til ila 2021 (helst våren), på ett
eller annet (korona)vis. Dette konf-kullet har da heller ikke
fått konf-weekend pga.korona. Weekend koster penger…

Forventet antall deltakere (anslag) 20 nye ungdomsledere fra konf-kullet.
Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler 4000,-

Honorarer: Støtte fra bispedømmerådet 16000,-
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér)
Weekend leirsted à kr.1000,-

20000,- Andre inntekter

TOTALSUM 20000,- TOTALSUM 20000,-
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|
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
16000,-
Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 240 000

kr 240 000

kr 240 000 kr 240 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201.35.17990

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Infoskjermer til menighetshus / kirker

Forbedre presentasjon av menighetens aktiviter og arrangementer, Tilby 

infoskjermprodukter til Bispedømme / Kirkevergekontor.          Tilby 

infoskjermprodukter til eksterne brukere 

Se vedlegg

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Prosjekt 3 Infoskjerm

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 240 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

 51 84 08 80

976993381

Postboks 201

4001Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

st876@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Domkirken og St. Petri menighet

Sølve Tafjord

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 25 490

kr 25 490

kr 25 490 kr 25 490

kr 0

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

Kommuniserende kirke

Utvikle og nyskape digitale ressurser for å øke nærværet på nett. Utvikle 

og nyskape pedagogiske og visuelt tiltalende ressurser til ledertreningen 

vår (tCrew).

Vi ønsker å lage introduksjonevideoer av de ulike trosopplæringtiltakene 

(vi ha laget egne logoer for lokale tiltak). Vi sitter på kompetanse til dette i 

staben, men ønsker å oppdatere maskinpark/teknisk utstyr. Videoene 

tenkes delt på Facebook, lagt ut på Vimeo/YouTube, nettsidene våre. Vi 

utarbeider også eget materiell til ledertreningen. Her er det visuelle viktig. 

Vi sitter på kompetanse til å utføre dette, men trenger ny iMac 27".

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Grunnleggende informasjon

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 25 490

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
iMac 27" (512GB lagring): 25.490,-, Programpakke

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-21

Forventet antall deltakere (anslag) -

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer: Vi har jobbet en del med digital 

nettbassert kommunikasjon i trosopplæringen. Da Covid-19 traff oss, hev vi oss rundt og laget trospopplæring for hele 

familien i både påsken og pinsen. Plattformen vi brukte (siden mange foreldre har denne) var Facebook. Påskeklubben hadde 

257 medlemmer (+ familien til medlemmene). Påskeklubben vår og oppfølgeren Pinsegjengen ligger fremdeles ute. Klikk på 

lenkene nedenfor.

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
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Påskeklubben: https://www.facebook.com/groups/162907721501602

Pinsegjengen:  https://www.facebook.com/groups/600547314175389
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Sum Sum

kr 18 200 kr 18 500

kr 1 300 kr 2 000

kr 6 500

kr 5 000

kr 1 500

kr 1 000

kr 27 000 kr 27 000

kr 0

kr 18 500

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

TOTALSUM TOTALSUM

Økonomisk resultat for prosjektet

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Markedsføring og kommunikasjon Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) blom/takk 

til medverkande
Annet salg

Andre utgifter (spesifisér), diverse ved 

montasje av utstilling  
Andre inntekter

Honorarer: cellist 4700, songar 3000, 

kunstnar Karoline: Utstilling 2000, 

workshop 4000, forestilling 4500,

Støtte fra bispedømmerådet

Kjøregodtgjersle medverkande
Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Leie av lokaler
Inngangspenger - 1500 (workshop à kr 

100) + 5000 (forestilling à kr 100)

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden) Egne midler (billettsal)

Beskrivelse av prosjektet

Karoline Emmerhoff er ein anerkjent kunstnar som m.a. brukar keramikk til å uttrykka 

seg. Ho arbeider no med eit prosjekt som ho kallar Rytme og urytme: 1) Montere 

keramisk kunst (på vegg) som utstilling som kan vera open for publikum. 2) 

Workshop med ca 15 deltakar som jobbar med tema Rytme og urytme relatert til 

utstillinga og til eige liv. 3) Forestilling med formidling ved Karoline Emmerhoff, 

ord basert på workshopen, og musikk ved to musikarar. Ca. 1 veke etter 

workshop. Forestillinga er open for alle.       Eit eigna lokale for ustillinga, og vidare 

arbeid kan vera Sjøperlo i Ølen som er kommunen sitt nye kulturlokale. Dersom det 

let seg gjera kan det bli eit samarbeid mellom soknerådet og kulturavdelinga i 

kommunen. Me ønskjer også å invitera det lokale laget av Mental Helse til samarbeid. 

Forventet antall deltakere (anslag) Utstilling: 50, workshop 15, forestilling 50

Planlagt tidspunkt for gjennomføring vår (etter påske) eller haust 2021

Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter

Beskrivelse Beskrivelse

Mål for prosjektet

Bruka kunst som døropnar for viktige livstema. Gi rom for oppleving og refleksjon 

rundt kva pandemien har skapt og skaper av endring i folks liv. Tiltaket har slik eit 

diakonalt sikte i ei tid med omstilling og endring på mikro- og makroplan i samfunnet.

Gate/vei/postboksadresse Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

Postnummer 5580

Sted Ølen

Bankkontonr. 3240 18 22711

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Rytme og urytme. Om livsendringar ved ein pandemi

E-post signebritt@outlook.com

Telefon 45613867

Organisasjonsnummer 976 994 507

Kontaktperson Signe Britt Vik

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Ølen og Bjoa sokneråd
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MEDVERKANDE:

Vindafjord Soul 

Children

Ingvild Arianson

Mildrid Arianson

Tor Magnar Sjo

Liv Kari Bødtker

Thomas Alvseike

:

Jubileumskonsert 
med Lokale Musikarar

BJOA KYRKJE

Fredag 6. November kl. 19.00

• Påmelding helst skriftleg til post@bjoa.no. 

Skriv namn, telefonnr og kor mange som 

kan sitja saman. Evt. ring 45613867

• Kollekt til dåpsfat og kanne i sølv

VINDAFJORD

Velkommen til 

ONSERT
Bjoa Kyrkje 125 år
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Sum Sum

kr 5 000

kr 55 000

kr 55 000 kr 5 000

-kr 50 000

45048726

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kd575@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Karsten Degnes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 50 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Digital lysmikser (f.eks. Zero 88 FLX S24) - 20000 kr  2 iPader til 

lovsangsteam og tekniskteam - 10000 kr 4 LED-barer a 2500kr - 10000 

kr 4 LED par cans a 2500 kr - 10000 kr Bakteppe som er 8 * 5 meter - 

5000 kr

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 150 ++

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av teknisk utstyr

Vi vil gi våre unge og voksne tekniske medarbeidere det utstyret de 

trenger for å levere et produkt, både live og på nett, som folk har lyst til å 

se på og være en del av
I Riska kirke har vi et stort og omfattende barne og ungdomsarbeid. I 

løpet av to uker er det ca 150 mennesker mellom 0 - 25 år som er aktive i 

smågruppe/klubb i kirka. Dette er utenom barnehagen, søndagsskolen og 

konfirmantarbeid! Vi trenger å oppdatere en del utstyr i det rommet som 

barnehagen, søndagsskolen og ungdommene bruker. Fra dette rommet 

er det også veldig bra å sende live-sendinger! Vi trenger en ny digital 

lysmikser, 3-4 LED-barer og 3-4 LED par cans. Vi ønsker oss også et 

bakteppe, som vil gjøre bakveggen langt ryddigere.
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Sum Sum

kr 36 500

kr 36 500

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

1. Å styrke satsingen på å etablere musikkteam som kan brukes inn mot 

ungdomsarbeidet. 

Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) har de siste årene jobbet med å 

engasjere barn og unge i å være aktive musikkformidlere i alle deler av 

menighetens arbeid. Dette har blant annet blitt gjort ved å etablere 

musikkteam/band bestående av ungdom med tanke på å bidra inn i 

ungdomsarbeidet og på gudstjenester, og å la barn/ungdom være aktive 

formidlere innenfor musikk i mange av gudstjenestene. Det er ønskelig å 

styrke denne satsingen på barn og unge som musikkformidlere gjennom 

investering i utstyr som kan bidra inn i denne satsingen, jf. vedlagt liste 

med oversikt over utstyr med forklaringer. I tråd med bispedømmets 

utlysing av midler i brev av 1. oktober 2020, vil dette prosjektet både falle 

innunder kulepunktet som omhandler tiltak som styrker kirkens 

trosopplæring og virksomhet blant barn og unge, og kulepunktet som 

omhandler utvikling av tiltak eller opplegg for å styrke ungdomsfasen i 

menighetens trosopplæring. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Ungdom og musikk

2. Å stadig engasjere barn og unge i å være aktive musikkformidlere i 

ulike deler av menighetens arbeid. 

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Søknad om støtte til tiltak

Materiell / utstyr (spesifisér)

Kverneland

Støtte fra bispedømmerådet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig gjennomføring gjennom hele 2021. 

Forventet antall deltakere (anslag) 

Det er allerede startet ett ungdomsband, og det er aktuelt 

med nok et ungdomsband i løpet av 2021, totalt 20 

ungdommer (6 musikere og 4 sangere i hvert band). I 

tillegg kommer alle de barn og unge som er med som 

formidlere av musikk på enkelte ungdomskvelder og 

gudstjenester, samt i barnekoret Safari (til og med 4. 

trinn). 

Andre utgifter (spesifisér)

Grunnleggende informasjon

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4356Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder
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-kr 36 500

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 36 500

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Se fane i dette regnearket med tittelen "Utgifter - ungdom og musikk" for 

spesifikasjon av sum. 

Økonomisk resultat for prosjektet
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Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Navn på søker / organisasjon Madlamark sokn
Kontaktperson Jan Steinar Halås
E-post Jh664@kirken.no
Telefon 51599353
Organisasjonsnummer 9769993349
Gate/vei/postboksadresse Postboks 201
Postnummer 4001
Sted Stavanger
Bankkontonr. 32012228677

Informasjon om prosjektet

Navn på prosjekt Velkommen til dåp i Madlamark
Mål for prosjektet Å få tilgjengelig en kjekk og inspirerende film som

inviterer til dåp lokalt i Madlamark kirke, som kan deles
av menigheten til nyfødte.

Beskrivelse av prosjektet Vi har tilgjengelig en ung filmskaper, under utdanning,
som kan lage en slik film for Madlamark. Vi mener det er
viktig at den er lokal for at den lettere skal bli delt av
menighetens folk.

Forventet antall deltakere (anslag) Å få tilgjengelig en kort PR-film for dåp med
lokal tilknytning til Madlamark, som kan
deles til nyfødte via menighetslemmer på
sosiale medier.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Vår 2021
Prosjektbudsjett

Utgifter Inntekter
Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum

Lønn til fast ansatte (dekkes
sjelden)

Egne midler

Honorarer: 10000,- Støtte fra bispedømmerådet 10000,-
Mat / bevertning Støtte fra andre enn

bispedømmerådet
Leie av lokaler Inngangspenger / billettsalg
Markedsføring og
kommunikasjon

Salg av mat

Materiell / utstyr (spesifisér) Annet salg

Andre utgifter (spesifisér) Andre inntekter

TOTALSUM 10000,- TOTALSUM 10000,-
Økonomisk resultat for prosjektet kr 0
Spesifikasjon av andre utgifter
/ utgifter til materiell

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp?
10000,-
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Prosjektbeskrivelse, søknad 3 

 

 

Mål for prosjektet: 

- Forbedre presentasjon av menighetens aktiviteter og arrangementer  

- Tilby infoskjermprodukter til Bispedømme / Kirkevergekontor / andre menigheter           

- Tilby infoskjermprodukter til eksterne brukere 

 

Beskrivelse av prosjektet: 

Vi ønsker å erstatte plakater og oppslag med en mer ryddig og attraktiv skjermsøyle. Søylene er 

ønsket plassert utenfor St. Petri kirke (erstatter dagens monter) og utenfor menighetshuset (mangler 

monter for tiden). Med tid og stunder er det også ønskelig å sette opp en slik ved en nyrestaurert 

domkirke. 

St. Petri og Domkirken er så fint plassert i sentrum at infoskjermene også kan benyttes av alle 

kirkelige aktører i distriktet. Det kan også bli en fin side-inntekt å leie ut skjermplass til eksterne 

aktører som benytter kirkene som arena.  

Det søkes i første omgang om 2 søyler, med en opsjon på en tredje når domkirken åpner. 

Søknadsbeløpet er ment å dekke innkjøp og montering av 2 søyler. Oppføring av søyler / montere 

ved kirker er ikke en enkel sak, det er derfor vanskelig å gi en eksakt pris på montering. Der må søkes 

tillatelse hos biskop og kommune. Der må også gjøres grundige vurderinger ift. plassering og sikring.  

Drift og oppdatering av infoskjermer kan menigheten besørge selv. Vi kan også drifte og oppdatere 

på vegne av andre aktører. 

 

 

 

 

 

 

520



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

Sum Sum

kr 16 000

kr 6 000

kr 10 000

kr 16 000 kr 16 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

tCrew - ledertrening

tCrew er ledertreningen vår for ungdom. Forme trygge ledere, som er 

trygge både på seg selv og troen.

Vi trenger unge og trygge ledere. tCrew er en satsning der vi bruker 

relativt mye tid sammen med de som velger å bli med for å bygge relasjon 

med dem. Vi tror relasjon er et nøkkelord for å lykkes. Vi har samlinger én 

gang i mnd med måltid og vi på reiser også på en weekend-tur. tCrewerne 

er med som ledere i ulike trosopplæringstiltak og på gudstjenester (t-

Messe).

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 16 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Andre utgifter: Leie minibuss, leirsted og mat.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 2020-2021

Forventet antall deltakere (anslag) 10

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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1 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Copyright Nuten Film AS - 2020 

 

BYEN OG KATEDRALEN - Prosjektbeskrivelse 
 
 
Vi reiste engang katedralene 
ikke for å fange mennesker 
men for å holde våre liv fast 
i overskridelsens gåter 
 

Stein Mehren 
 
 
 
Det vi skisserer i denne prosjektskissen er Nuten Films idé, og våre tanker om hva vi har lyst 
til å få til. Vi har kunstneriske og fortellermessige ambisjoner for dette prosjektet, men det 
er viktig for oss og helt essensielt for at dette skal bli et godt og vellykket prosjekt at det er 
forankret i Stavanger2025, både i Stavanger bispedømme, Domkirken menighet og 
Stavanger kommune, og at vi får til en god dialog i utviklingen av dette prosjektet.  
 
Om du går av toget i Stavanger og ut av jernbanestasjonen, ser du den med en gang.  
Den er stor, og samtidig enkel, stilren og vakker, og strekker seg mellom tretoppene litt 
lenger inn i sentrum. «Fint bygg», tenker du kanskje. Og så går du innover mot sentrum, 
langs Breiavannet. Forbi svaner og ender og busstopp og folk, og så kan du gjerne sette deg 
på trappen til den store katedralen. Herfra kan du se torget, næringsbyggene, sjøhusene og 
vågen med båtene og skipene som ligger til kai på hver side. Og så lyset – legg merke til lyset 
i Stavanger. Himmelen er høy, vid, skyene går fort og fargene skifter. Bare lukk øynene når 
du sitter her. Vinden, kjenner du den?  Den river litt og den kommer fra alle kanter. 
 
Se for deg at lyset og vinden er som i dag - og katedralen har du i ryggen. Nede på kaien 
myldrer det av folk. Det er år 1204 og Einar Kongsmåg er Birkebeinerhøvding i Stavanger og 
kong Sverres svigersønn. Det har nå lagt seg til 18 skip i fjorden. Det er Baglerne, de kjemper 
mot kongen og er ute etter Einar Kongsmåg. Plutselig kommer Einar løpende med noen av 
mennene sine. De løper inn i katedralen og du smetter etter. I det du kommer inn i kirken 
ser du at Einar og mennene hans løper opp den lange steintrappen – opp i tårnet. Katedralen 
er mørk, bare en lysstripe siver inn gjennom vinduene helt oppe i kirken. Du rekker akkurat å 
huke deg ned bak en søyle før du hører du lyder fra utsiden av katedralen og døren blir brutt 
opp.  
 
Dette er en av historiene vi kan komme til å møte i «Byen og katedralen». 
Stavangerkatedralens og byens historie hører nært sammen. Det har bodd mennesker i 
Stavanger-området gjennom årtusener, og før bispesetet og byen ble til. Det finnes spor 
tilbake til overgangen mellom eldre og yngre steinalder (3000 år f.kr), og man kan regne at 
det har bodd mennesker her kontinuerlig siden.  
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I denne filmen vil vi fortelle den fascinerende historien om hvordan byen og katedralen ble 
til – helt fra første spadetak og frem til i dag. Vi vil la de eldgamle steinveggene være broen 
vår tilbake i historien, som en gjenstand som kan reise i tid. For det er faktisk disse 
kirkeveggene som har stått der i 900 år. Vi vil la disse veggene og denne bygningen hjelpe 
oss med å fortelle historier om de menneskene som har stoppet eller passert katedralen, og 
de som gikk inn. Om hendelser som er med å gi oss innblikk i hvordan byen ved havet ble til, 
og forhåpentligvis gi oss større innsikt i hvilken by Stavanger er i dag. 
 
Som utgangspunkt er dette en dokumentar på 45-60 min som viser spennvidden i byens 
historie fra år 1125 til 2025, sentrert rundt noen av de mest spennende og avgjørende 
enkeltepisodene i hver epoke. Den er tenkt vist i sin helhet i forbindelse med jubileet i 2025, 
enten i selve domkirken, projisert på en vegg på utsiden, eller begge deler. Samtidig ønsker 
vi å fortelle historien om hvordan menighetslivet har utviklet seg, og domkirkens betydning i 
livene til mennesker i Stavanger gjennom 900 år.  
 
Vi ønsker også å skape et utvidet filmatisk økosystem ved å klippe små utdrag fra denne 
dokumentarfilmen, og gjøre de tilgjengelige i / rundt domkirken ved å scanne QR-koder. 
Disse korte filmene blir da kun tilgjengelig på dette stedet, der selve den aktuelle historiske 
hendelsen faktisk har skjedd. Dette blir en guidet tur gjennom byens historie for innbyggere 
og turister, ved å gå en runde i / rundt katedralen. Slik skapes en utvidet forståelse og 
levendegjøring av historien, ved å stå på samme plass som der historien faktisk har utspilt 
seg. Dette er filmer som kan være tilgjengelig i mange år etter selve jubileet, og sørge for en 
kontinuerlig oppmerksomhet og publisitet rundt byen og katedralen. 
 
Kombinert med disse korte filmene, ønsker vi og å undersøke muligheten for å utvide 
denne rundturen med noen dedikerte AR-filmer. Da kan noen hendelser iscenesette og 
blande både nåtid og fortid – og slik knytte fortid og nåtid sammen. AR-teknologien gir oss 
en unik mulighet til å fortelle og formidle ute i ”felt” direkte til publikum, og løfte fram 
detaljene. Som filmskapere leter vi alltid etter nye historier, og nye måter å nå publikum på. 
Derfor ser vi på denne måten å lage film på som en unik mulighet og utfordring til å nå 
publikum. Det stiller andre krav til dramaturgi, men det gir også muligheter til å forholde seg 
til rom og omgivelser på en helt annen måte enn om man lager film for lerret og TV skjerm. 
 
I utviklingsfase 1 som vi nå søker støtte til vil vi: 

a) Gjennom research og arkivarbeid, definere epoker og historiehendelser filmens 
narrativ skal bygge på. 

b) Definere ulike visningsplattformer i/på/rundt katedralen 
- Lanseringsstrategi hver for seg, og mellom, disse 
- Samspill og synergier, og hvordan et audiovisuelt «økosystem» kan generere trafikk 
mellom visningsplattformene. 

c) Arbeide med plan for ytterlige distribusjon. 
d) Foto og visuell stil: Begynne arbeidet med en visuell profil og palett for filmen. I løpet 

av utviklingsfase 1 vil vi utarbeide noen eksempler på dette gjennom en teaser. 
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Referansefilmer i vårt arbeid med utviklingen av denne filmen vil være: 
 
Bright Lights Brilliant Minds - A Tale of Three Cities (BBC) 
https://www.dailymotion.com/video/x2aoz78 
 
Historien om Danmark (DR)  
https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-stenalder_145564 
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Ølen og Bjoa sokneråd 30. okt. 2020 

Søknader om midlar til kulturtiltak 
Ølen og Bjoa sokneråd søkjer om midlar til 3 ulike typar kulturtiltak med bruk av kyrkjene som 

konsertarena: 

 Jubileumskonsert i Bjoa kyrkje (nov. 2020) 

 2 konsertar med klassisk musikk 

 4 konsertar med nyare musikk 

Etter at Covid-19 pandemien sette inn har kulturtilboda i bygdene vorte kraftig redusert grunna 

begrensingar på antall publikum og at fleire er urolige for å samlast. Dersom konsertarrangement 

skal gjennomførast med tilrådd minsteavstand mellom publikum er det få lokaler som er egna til 

meir enn 80-100 tilskodarar, og det er vanskeleg eller umulig å få økonomien til å gå rundt.  

I den anledning tenker vi at det vil vera eit godt og etterlengta tiltak å arrangere seks konsertar med 

forskjellige sjangrar i Ølen kyrkje i løpet av 2021. Me meiner at konsertane vil mellom anna bidra til: 

 Auka besøkstal i Kyrkja 

 At fleire får augene opp for at kyrkjene også bør nyttast til kulturarrangement eller som 

møtestad  

 Eit auka kulturtilbod til innbyggjarane, noko som igjen gjev betre trivsel og samhald i ei tid 

med mykje isolasjon.  

 

Å arrangere slike konsertar påfører i utgangspunktet ein økonomisk risiko for arrangøren, og med 

Covid-19 avgrensingar og tiltak er det naudsynt med økonomisk støtte dersom arrangementet i 

beste fall skal gå i balanse.  Likevel meiner vi at både kyrkja og lokalsamfunnet vil nyte godt av 

tiltaka.  

Det er ønskjeleg å strøyma nokre av konsertane. I søknaden om støtte til konsertar med nyare 

musikk ligg det inne søknad om tilrettelegging for strøyming. 

 

1 Jazz –  Jan 21,  Jarmer-Odeen jazzkvartett 

Ein jazzkvartett som består av rutinerte musikarar frå Vindafjord og Etne har sagt seg viljuge til å 

gjere ein jazzkonsert i Ølen kyrkje i byrjinga av 2021. Kvartetten består av Piano, Trombone, Bass og 

trommer, og eksempel frå repertoaret er Oscar Peterson, Duke Ellington, Jaco Pastorius, Miles Davis, 

Mezzoforte og jazzversjonar av kjente salmer. Jarmer deltok i salmestafetten våren 20. 

Vi tenkjer at desse vil trekkje eit anna publikum og syne mangfald og vere med på å dekke eit breiare 

publikum.  

2 Bluegrass – våren 21, v/ Sveinung Bjelland m.fl. 

Då corona-restriksjonane var på det sterkaste utfordra soknepresten fleire lokale musikarar og 

artistar til å spele inn noko som kyrkja kunne vise på den lokale heimesida og facebook. På ei av 

desse innspelingane gjorde Sveinung Bjelland ei tolking av «Han tek ikkje glansen av livet» som nå 

har nådd over 11500 avspelingar på Youtube. Mange har etterlyst ein konsert, og den har vi lyst å 
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arrangere i Ølen kyrkje til våren. Bjelland har mest sjølvlaga musikk som er gjeve ut på forskjellige 

plater, men vil også framføre nokre coverlåtar i bluegras-drakt. 

 

 

3 og 4 Gospel- og Soulmusikk – hausten 21 

Vi har veldig lyst å arrangere to konsertar innan gospel- og soulmusikk, og arbeider med å legge til 

rette for to slike konsertar til hausten. Aktuelle musikarar er Dagny Christophersen og Rune Rødne, 

Anders Lunde m.fl. 

Med på alle konsertane ovanfor bidrar rutinerte freelance musikarar som har bidratt på utallige 

prosjekt og mange plateinnspelingar.  

 

5 og 6 Klassisk musikk – ein vår, ein haust. Vindafjord Barokkensemble og elevar i Kulturskulen: 

2 konsertar i Ølen (evt. Bjoa) kyrkje ved Vindafjord Barokkensemble og i samarbeid med Vindafjord 

kulturskule i løpet av 2021. Elevar i kulturskulen som spelar klassisk musikk treng erfara samspel 

med vaksne musikarar og  at publikum er interesserte i det.  Jfr. tildeling av midlar frå OVF i 2018. 

Det vart då lagt opp til eit 3-årig prosjekt. Det vart gjennomført tre konsertar etter førre tildeling 

(nov 2018 - 2 konsertar, mai 2019 - 1 konsert)    
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Sum Sum

kr 12 250

kr 250

kr 2 500

kr 15 000 kr 0

-kr 15 000

90880095

975581179
Amboltveien 2

4310Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

kg853@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Riska menighet

Kine Gahnstrøm-Kalviknes

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Hommersåk

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 15 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Mat: 50 kr per møte. 45 møter = 2250 kr 2 familiefester i året a 5000 = 

10000 Materiell: 250 kr Kursing/kompetanseheving: 2500 kr

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Umiddelbart og kontinuerlig

Forventet antall deltakere (anslag) 8 - 12 deltakere

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3260.30.44893

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Diakonale tiltak: Språkkafé

Lavterskeltilbud til folk med flerkulturell bakgrunn som bor i bygda vår. De 

skal få praktisere norsk og utvide nettverket sitt.

Etter et frivillige initiativ startet vi i høst opp med språkkafé i kirka. Denne 

drives helt og fult av frivillige. Her når vi en helt ny gruppe i bygda vår. Det 

er nå mellom 8 og 12 stk kvinner som møtes hver tirsdag til en kopp kaffe 

og god drøs i kirka sine lokaler. Vi vet at dette er et kjempeviktig arbeid og 

det gir mye til alle parter. Vi drømmer om et større måltidsfellesskap og 

en fest i halvåret! Vi drømmer om mer materiell for å promotere 

Språkkafeen. F.eks en banner eller skumplater. I tillegg ser vi nytten av å 

kunne tilby de som leder kafeen kompetanseheving gjennom kursing eller 
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Gulvstående skjermsøyle 
Skjermstørrelse på 55/65" 
Integrert Windows eller android 

 2000 NITS lysstyrke 
IP65 Klassifisert 
Integrerte høyttalere 
Panel produsert av LG 
WIFI 
Sikkerhetsglass 
Varme og kjøling 
Termostat 
Produseres i ønsket farge (2 farger) 

Pris: 

Skjermsøyle komplett 55":  69.900 kr eks mva Leasing: 1.329,- pr mnd 
 Skjermsøyle komplett 65":  79.900 kr eks mva       Leasing: 1.519,- pr mnd 

 

 

 
 

Utendørs Pilar Skjermsøyle 
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Sum Sum

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000 kr 5 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

33611366871

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Velkommen him!

Velkommen him! Oppstart av lavterskeltilbud for tweens

Velkommen him! er en hobbyaktivitetsgruppe annenvher uke hjemme hos 

en trygg leder i menigheten (evt. annet sted p.t. av smittervernhensyn). I 

denne oppstartsfasen søker vi midler til en basispakke av utstyr (sakser, 

limpistoler, syutstyr, stoff, garn m.m.).

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Skudeneshavn

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 5 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Innkjøp av basispakke til hobbyaktivitetene: 5000,-

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring annenhver uke

Forventet antall deltakere (anslag) 10

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

92068682

976994051

Pb 23

4297Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

rune.richardsen@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Falnes sokn

Rune Richardsen

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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FOK - prosjekt ungdom og musikk

BUDSJETT

Det er ønskelig å kjøpe inn følgende utstyr for å styrke arbeidet med barn/ungdom og musikk: 

1. Stagepiano, inkludert stativ og pedal 25 000

2. Boomwhackers 1 500

3. Ipad for notelagring med Apple Pencil og tastatur 10 000

Totalt: 36 500

For mer utfyllende informasjon om de ulike utstyrstypene, se utdypende forklaring under. 

KOMMENTAR TIL SØKNAD

INFORMASJON OM UTSTYR

1. Stagepiano

Fordelene ved et stagepiano: 

2. Boomwhackers

3. Ipad med Apple pencil og tastatur

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lagt inn noe i posten "Egne midler" i søknaden. Lønn til 

musikalsk ansvarlig er menighetens investering inn i dette prosjektet, men dette er ikke tatt med i 

søknaden. 

Boomwhackers er morsomme rør som lar hvem som helst lage melodier ved å slå mot en overflate. 

Hver lengde korresponderer til en bestemt note. Ved å kombinere de ulike notene kan en lage musikk 

sammen. 

Det er ønskelig å ta disse i bruk for å kunne skape musikk uten noen forkunnskaper. Det vil også være 

en type musikkutstyr som vil kunne engasjere mange, også gutter. 

Vi ønsker å satse på å tidlig etablere musikkteam som kan brukes inn mot ungdomsarbeidet vårt. Vi 

starter opp med dette i tidlig ungdomskolealder og ønsker å styrke denne satsingen. I den forbindelse 

ønsker vi å kjøpe inn et velfungerende  og brukervennlig stagepiano.

a. Det er egne høyttaler i pianoet slik at det kan brukes uten å koble til anlegg. Dette vil gjøre 

instrumentet mer anvendelig for flere. 

b. Det vil være lett å flytte mellom flere rom slik at det kan benyttes der ungdomsmøtet skal være. 

c. Det har to lag med lyd, pad-lyd og pianolyd samtidig. Dette er en viktig funksjon for å kunne spille 

mye musikk som ungdommene ønsker. Det er viktig at det ikke er for kompliserte innstillinger for å få 

til dette. 
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I arbeidet med å engasjere barn og ungdom i musikk, er det avgjørende å ha oversikt over noter. Det 

er derfor ønskelig å investere i en Ipad med mulighet for lagring av noter og der det lar seg gjøre å 

skrive direkte i notene med en Apple pencil. Det finnes mange gode apper som kan hjelpe til med å 

strukturere notene og en kan også bruke Ipaden til å lage spillelister til ulike arrangement. En Ipad og 

digitalisering av noter vil være til stor hjelp i planlegging og gjennomføring av musikalske øvinger og 

arrangement. 

531



60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 - 20/00421-161 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 : Prosjektmiddelsøknader

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Copyright Nuten Film AS - 2020 

 

BYEN OG KATEDRALEN - Reginotat 
 
 
Historien ligger der som et lag ved siden av hverdagen vår. 
 
Historien vil alltid være der, men den må formidles for å leve videre – på stadig nye måter. 
Aristoteles sa at historier er det som gir oss en verden å dele, og jeg tenker det er detaljene 
som lar oss leve oss inn i, og ta del i historiene. Detaljene som man kan oppdage spor av 
rundt om i en by bare man blir oppmerksom på dem, og som hjelper oss til å kunne forestille 
oss og leve oss inn i andres liv enn våre egne.  
 
Jeg har vokst opp i Stavanger. I og rundt denne katedralen, den eneste av de norske 
middelalderkatedralene som har vært kontinuerlig i bruk siden 1300-tallet. Jeg har klatret på 
de eldgamle søylene og spist kebab på trappen en sen nattetime. Jeg har tilbrakt utallige 
timer i Domkirken. Som korsanger, ministrant, dirigent, barne- og ungdomsarbeider, 
kirkevakt og kirkegjenger, og jeg ønsker å bruke denne erfaringen inn i prosjektet med å 
fortelle om en levende kirke og dens betydning for byen. 
 
Det var når jeg kom tilbake til byen etter å ha bodd borte noen år, at jeg en kveld satt helt 
bakerst på en konsert i den gamle kirken. Jeg hadde fått plass bak en av de store søylene, og 
jeg fikk tid til å studere den. Det slo meg; jeg er på en måte på hils med disse steinene. 
Denne store steinbygningen har fulgt meg, ikke bare inni kirken, men den har stått der, fulgt 
med i det stille, observert og lyttet. Stavanger er ikke en større by enn at om man hadde tatt 
bort katedralen, ville byen vært en helt annen. Den er en del av DNAet til Stavanger, og om 
man ikke har et forhold til det som skjer inni kirken, så tror jeg de fleste opplever et 
kjennskap til bygningen.  
 
Hva skjer om vi lytter til disse eldgamle veggene. Hva har de sett og opplevd? Jeg vet vi vil 
møte vikinger, briter, treskjærere, glassmestere, steinhuggere, politikere og biskoper, 
hærførere - og helt sikkert også noen østlendinger. 
 
I denne filmen vil vi fortelle Stavangers 900 år gamle historie sett med katedralens «øyne». 
Vi vil lage en dokumentarfilm som har som mål å fortelle en historie man som siddis kan 
oppleve seg som en del av, og som turist la seg forføre og inspirere av. Jeg vil skape en film 
som ved hjelp av historien kan være med å utvide vår forståelse av den virkeligheten vi lever 
i. 
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Sum Sum

kr 55 000

kr 2 000

kr 20 000

kr 5 000

kr 3 000

kr 65 000 kr 20 000

-kr 45 000

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4353Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

kr 45 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Andre utgifter: Tono / Egne midler: Bruk av egne ansatte og frivillige til 

gjennomføringen

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler

Materiell / utstyr (spesifisér)

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høst 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Konsert med Øklands

Klepp Stasjon

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Arrangere en konsert der håpet blir presentert gjennom ord og toner

ØKLANDS er en vise/pop-gruppe fra Randaberg i Rogaland som gjennom 

musikken formidler ærlige og varme tanker om livet på godt og vondt, og 

hvordan den kristne troen er med på å bære deg både gjennom livet og i 

møte med døden. Det er ønskelig å arrangere en konsert i kirka høsten 

2021 med denne gruppa der dette er fokus. Tiltaket faller innunder 

kulepunktet som omhandler kirkelig kulturvirksomhet, jf. brev fra 

Stavanger bispedømme av 1. oktober 2020. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon
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Sum Sum

kr 55 000

kr 2 000

kr 20 000

kr 5 000

kr 3 000

kr 65 000 kr 20 000

-kr 45 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Arrangere en konsert der håpet blir presentert gjennom ord og toner

ØKLANDS er en vise/pop-gruppe fra Randaberg i Rogaland som 

gjennom musikken formidler ærlige og varme tanker om livet på godt og 

vondt, og hvordan den kristne troen er med på å bære deg både gjennom 

livet og i møte med døden. Det er ønskelig å arrangere en konsert i kirka 

høsten 2021 med denne gruppa der dette er fokus. Tiltaket faller 

innunder kulepunktet som omhandler kirkelig kulturvirksomhet, jf. brev fra 

Stavanger bispedømme av 1. oktober 2020. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Markedsføring og kommunikasjon

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 07 79088

Konsert med Øklands

Klepp Stasjon

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Høst 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 100

Egne midlerLønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

kr 45 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Andre utgifter: Tono / Egne midler: Bruk av egne ansatte og frivillige til 

gjennomføringen

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Leie av lokaler

Materiell / utstyr (spesifisér)

93 83 72 83

990 402 191

Postboks 43

4353Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

mtg@fok.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Marita T. Gamlemshaug, daglig leder

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 1 200

kr 2 400

kr 3 600 kr 0

-kr 3 600

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3201 38 86864

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

"Hele Tjensvoll leser" - Bok kafe/lesesirkel

Åpen Kafe/lesesirkel hvor vil leser og samtaler omkring bok som er 

utviklende for den kristne tro. Relasjonsbygging.

Målgruppe; voksne som ønsker å bli mer befestet i egen tro i 

samtale/samvirke med andre. Vi leser egnet bok, og samtaler omkring 

denne over en kopp kaffe.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Stavanger

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

Hele beløpet kr. 3600,-

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Innkjøp av bøker kr. 200,- x 12 

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Så snart eventuelle midler er på plass

Forventet antall deltakere (anslag) 8 til 12 personer

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

51 59 96 66

976 993 284

Tellusveien 43

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

be643@kirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Tjensvoll menighet

Brit Egeland, diakon

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Til Stavanger bispedømmeråd: Søknad om økonomisk støtte 

 

 

 

 

 

Ukirke Stavanger er et treårig diakonalt prosjekt med mål om å skape møteplasser for 

ungdom og unge voksne mellom 16 og 30 år. Prosjektet er inne i sitt andre år, og er halvveis i 

prosjektfasen. Ukirke er en forkortelse for Ungdomskirke/kirke for ungdom og unge voksne. 

Prosjektleders stilling finansieres av 16 menigheter i Stavanger kirkelige fellesråd, sammen 

med Det norske misjonsselskap (NMS) og deres barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU).  

 

Et overordnet mål i prosjektet er å skape et kirkelig tilbud i sentrum ved å ta i bruk Nygatens 

forsamlingshus, landets eldste bedehus. Det er ønskelig å skape en frivillighetskultur der 

arbeidet ledes for unge av unge, og er basert på frivillig arbeid.  

Til nå har vi åpent hver tirsdag og torsdag, samt at konfirmantgrupper, fjorårskonfirmanter 

og tre lokallag møtes til andre tidspunkt. Vi har også startet opp et månedlig 

gudstjenestetilbud. 

Det er altså blitt mye aktivitet og vekst i antall unge som deltar i våre tilbud, men vi er fortsatt 

i en etableringsfase og trenger fortsatt støtte for å drifte aktivitetene.  

Vi søker derfor bispedømmerådet om kr 115 000,- slik at vi har mulighet til å fortsatt 

satsningen på våre diakonale tiltak.  
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Hva gjør vi? 

Prosjektets bærebjelker er diakoni og gudstjenestelignende arbeid. 

Psykisk helse og ensomhet er store utfordringer blant ungdom og unge voksne i dag, og 

Ukirke ønsker å svare på disse utfordringene gjennom diakonale tiltak. Det relasjonelle og 

tillitsbaserte arbeidet har sterkt fokus i vår prosjektutvikling. 

Høydepunkter fra 2019: 

Mat&prat, vårt diakonale arrangement for studenter, har etablert eget lokallagsstyre og har 

fått stort eierskap. Vi når ut til ca 50 faste deltakere, ca 30 kommer. Vi har likevel ca 100 

unge voksne som potensielle deltakere. En utfordring er å styrke lederskapsforståelisen og 

utvikle av frivilligheten hos studentene. 

På Thanksgiving laget vi fest med kalkun og mange retter, til 50 studenter! Arrangementet 

kan kalles både et diakonalt og dialogfremmende arbeid da studenter fra mange ulike land, 

kulturer og religioner møttes. Vi samarbeidet med studentpresten og Unge i dialog. 

Vi har faste aktivitetsgrupper som Spill&chill (brettspill&kort-gruppe), Hobby DIY 

(kunst&håndverk-gruppe), Changemaker-gruppe med fjorårskonfirmanter, og 

gudstjenestegrupper.  

Ungdommene skal selv få bestemme selv hvilke aktiviteter som startes opp, og hvordan et 

kirkelig «avtrykk» kan gjenspeiles i aktiviteten. Vi er veldig glade for alle initiativ som til nå 

er foreslått, og mange er realisert. 

Vi tilbyr også veiledning, sjelesorg og samtaler i Ukirke.  SHOT-undersøkelsen blant 

studenter viser at 1 av 6 studenter er ensomme/isolert. Vi opplever at funn i denne 

undersøkelsen, samt Ungdata-undersøkelsen, kommer til syne i praksisen i Ukirke. 
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Følgende eksterne grupper samles også i huset (som ikke er del av Ukirke); 

 Pionerkirken (frimenighet med målgruppe studenter og unge voksne) 

 Slabberas (IMI-kirkens studentarbeid) 

 Krussen og Laget ved St. Olav og Kongsgård (Skolelaget) 

 Kor e du 

 Kvinner i nettverk 

 Nygatens sjømannsmisjonsforening 

 KrF Stavanger 

På denne måten ivaretar vi forsamlingshusets økumeniske arv og lar ulike kristne lag og 

grupper holde huset «varmt» i etableringsfasen. Inntektene vi får på denne fremleien går til 

NMSU, som betaler husleien.  

 

Hva søker vi om støtte til, helt konkret? 

Vi søker om kr. 115 000,- til videre oppstartstøtte for diakonale tiltak i Ukirke. Vi bruker 

støtten på ukentlige samlinger for ungdom og studenter med hovedvekt på måltidsfellesskap 

og sosialt samvær. Alle arrangementer er rusfrie. 

 

Eksempler: 

 Mat&prat hver torsdag kveld for studenter 

 Tirsdagsåpent på dagtid for videregående elever  

 Aktivitetsgrupper i ukedager (Spill&chill, DIY, Connect, Changemaker) 

 Enkeltarrangementer som konserter og verksteder (eks julekonsert, debattkvelder, 

undervisningskvelder). 

 

Aktiviteter for 16-19 år: 

Lunsjtilbud på dagtid 

I 2019 startet vi å tilby en møteplass for elever på videregående skole, der de kan komme og 

spise lunsj, få hjelp til lekser og mulighet til å samtale med voksne dersom de ønsker det. Vi 

tilbyr et sted for å spille spill, være sosiale og bli kjent med nye. Vi ønsker på sikt å ha et 

dagtilbud tre av ukedagene i 2020. Vi skal også starte opp en jentegruppe blant disse våren 

2020.Ungdommene kommer med bakgrunn fra menighetene, andre trossamfunn, og noen er 
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innvandrere eller flyktninger. Vi søker om støtte inntil kr 20 000,- til en «diakonal kasse» for 

de ungdommene som ikke kan finansiere kafe-innkjøp eller aktiviteter selv.  

 

Russetiden 

Vi låner vi ut lokalene våre gratis til Krussen (kristenrussen) sine samlinger, og ønsker å tilby 

gjøre tilsvarende for deres arrangementer i 2020.  

 

Vi ser på all russ som en viktig målgruppe i et diakonalt perspektiv, og ønsker å bidra positivt 

inn i russefeiringen med å tilby en alkoholfri arena og samarbeide med ungdommene som 

trenger ekstra støtte. Vi søker derfor kr 10.000,- for å dekke utgifter til mat og alkoholfri 

drikke ved oppsøkende aktivitet for russen (f. eks russetreffet i Kongeparken).  

 

Vi vil også åpne Ukirke på merkedager som 1. mai, 16. mai og andre datoer det er tradisjon 

for at ungdom søker fellesskap i byen eller utendørs. Vi søker derfor om kr 10.000,- i støtte 

for å tilby gratis mat og alkoholfri drikke disse dagene, enten i eget lokale eller ved annet 

egnet sted.  

 

Spill&chill 

Denne aktivitetsgruppen har som formål å spille brettspill og tilby et sosialt fellesskap. De vil 

møtes fire ganger i måneden, hvorav to av kvelden er ukedager (onsdag) og to er helgedag 

(lørdag). Det er ønskelig at denne gruppene kan arrangere turneringer og være aktuell for alle 

typer ungdom. Vi søker om støtte a kr 5000,- for å kjøpe inn spill til aktivitetsgruppen og kr 

5.000,- til å dekke matutgifter for turneringer. 

 

Aktiviteter for studenter: 

 

Mat&prat 

Undersøkelser viser at 1 av 4 studenter føler seg ensomme og har psykiske utfordringer. I 

samarbeid med studentpresten ved UiS har vi startet opp et sosialt tiltak vi kaller Mat&prat. 

Det finner sted hver torsdag kveld. Studentene inviteres til å lage mat sammen, spise 

sammen og spille spill eller ha andre aktiviteter. Vi har valgt torsdag primært fordi det er en 

«ut på byen» dag for mange studenter. Vi kan tilby et rimeligere alternativ enn f. eks byens 

kafeer. Vi har i oppstartsfasen hatt et oppmøte på opptil 50 studenter. Siden 30 kr oppleves 

som en maks-pris for mange, går vi i underskudd i høst. Vi søker derfor om 20.000,- for å 

sponse en større andel av middagsmaten for studentene i 2020. Målet er på sikt å få en større 

andel av sponsor og overskuddsmat fra næringsliv i byen slik at utgiftene går ned.  
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Enkeltarrangementer 

Siden alt vi gjør er nybrottsarbeid må vi jobbe langsiktig både relasjonelt og nettverksmessig 

for å gjøre tilbudene kjent. Vi trenger derfor en oppstartskapital som hjelper oss i gang og 

gjør det mulig å satse på musikk og kulturuttrykk som er relevant i ungdomskulturen. 

 

Vi vil i 2020 arrangere flere konserter, debattkvelder, verksteder og undervisningskvelder for 

ulike målgrupper. Vi søker om kr 10.000,- i arrangementsstøtte der vi primært kjøper inn 

aktivitetsutstyr og mat, og 20.000,- i underskuddsgaranti for konserter og andre kulturelle 

tiltak som kan skape trygge møteplasser for unge voksne.  

 

Relasjonelt arbeid er en sentral nøkkel i Ukirkes arbeidsform. Ved komitémøter, 

samlinger med samarbeidspartnere og «én til én»-samtaler er det viktig å kunne tilby kaffe, 

te, kakao og en Oreo-kjeks eller to  Vi søker derfor om kr 15.000,- til kakao! 

 

Totalt søknadssum er kr 115.000,- 

 
Takk for at dere leste søknaden! Vi håper å kunne motta støtte slik at vi kan realisere Ukirke 

som et værested for ungdom og unge voksne uten at vi må kreve inngangspenger eller stive 

kafépriser. Vi gleder oss til å lese svarbrevet! 

 

Stavanger, 13.01.20 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Margrethe Ree Sunde 

Prosjektleder og prest  

Ukirke Stavanger 

997 21 895/as657@kirken.no  
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Sum Sum

kr 0 kr 27 500

kr 43 000 kr 0

kr 20 000 kr 0

kr 15 000 kr 56 200

kr 21 000 kr 0

kr 51 000 kr 0

kr 24 000 kr 35 550

kr 174 000 kr 119 250

-kr 54 750

40636467

897081032

Kyrkjegardsvegen 10

4276Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

bjarne.kallevag@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Veavågen kirke

Adm.leder Bjarne Andreas Kallevåg

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Veavågen

Spesifikasjon av andre utgifter / 

utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring jan.22

Forventet antall deltakere (anslag) 180

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes 

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.14.81344

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Barnefestivalen Haugaland

Barnefestivalen Haugaland arrangeres på dugnad og er 100% non-profitt. Vi ønsker at 

barn skal kunne gå på et arrangement som stiller samme krav til kvalitet som voksne vil 

kreve. Derfor investerer vi i profesjonelle musikere, lyd/lys, scenerigg og leie av Storhall 

Karmøy med busstransport. For å få dette til kreves det en solid økonomi. Festivalen er 

avhengig av sponsorer for å kunne gå i null, i tillegg er vi nødt til å ha deltakeravgift per 

deltakende barn. Vi har i Veavågen menighet en visjon som heter “Kristent fellesskap for 

alle”, og drømmer i den forbindelse om å kunne arrangere festivalen uten å måtte ta 

inngangspenger/festivalbillett. Om vi får støtte fra dere vil dette være et stort skritt i riktig 

retning for å kunne realisere denne drømmen. Vi er absolutt i riktig retning for å nå dette 

målet, og kan per nå ta mindre i inngangspenger enn ved festivalens spede begynnelse, 

men ennå har vi litt igjen for å nå målet. I tillegg vil støtte fra OVF-fondet bety at vi på sikt 

kan utvide enda mer, til kanskje to helger i året, slik at vi kan ta imot enda flere barn og 

unge til festivalen i årene som kommer.

Den 13. og 14 januar 2018 ble Barnefestivalen Haugaland arrangert for første gang - i 

regi av Veavågen menighet. Over 160 påmeldte barn, 70 frivillige og over 400 fremmøtte 

på konsert skapte en festhelg vi sent vil glemme! Etter dette har vi hatt to fantastiske 

festivalhelger, både i 2019 og 2020! Antall deltakere har økt til et tak på 180 barn (vi har 

ikke kapasitet til å ta imot flere i vår lokale kirke!)

I januar 2021 skulle vi igjen invitere alle barn i alderen 6-12 år til å bli med på festen, men 

det har vi nå ikke muligheter til å gjennomføre på grunn av pandemien. Festivalen er en 

helg fylt med sang, musikk, lek og morro i Veavågen kirke og Storhall Karmøy! I løpet av 

festivalen vil vi synge sammen i et stort felleskor sammen med instruktør, et fantastisk 

husband, leke i aktivitetsparken i Storhall Karmøy og mye mer! Vi avslutter festivalen på 

samme måte som alltid, med å invitere til konsert hvor alle er invitert, og i 2020 var det 

over 450 publikummere! Som det ligger i navnet er dette en helg for barn, men med over 

70 frivillige voksne som jobber sammen, er dette en brobygger for hele Haugalandet – 

både for store og små, kristne og ikke-kristne. Festivalen arrangeres av Veavågen 

menighet og er en kristen festival som ønsker å ha fokus på at alle barn er verdifulle og 

elsket for den de er - av vår allmektige Far.
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Materiell: T-skjorter, bannere, kjøp av kjøkkenmateriell, flagg, promoutstyr og leie av stort aktivitetstorg (hoppeslott, bumpercars osv)

Andre utgifter: Leie av stillas/sceneutstyr 15 000,-

Leie av buss 5000,-

TONO 4000,-

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 55 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer
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Sum Sum

kr 0 kr 27 500

kr 43 000 kr 0

kr 20 000 kr 0

kr 15 000 kr 56 200

kr 21 000 kr 0

kr 51 000 kr 0

kr 24 000 kr 35 550

kr 174 000 kr 119 250

-kr 54 750

40636467

897081032

Kyrkjegardsvegen 10

4276Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

bjarne.kallevag@karmoykirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Veavågen kirke

Adm.leder Bjarne Andreas Kallevåg

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Veavågen

Spesifikasjon av andre utgifter / 

utgifter til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring jan.22

Forventet antall deltakere (anslag) 180

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes 

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3361.14.81344

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Barnefestivalen Haugaland

Barnefestivalen Haugaland arrangeres på dugnad og er 100% non-profitt. Vi ønsker at 

barn skal kunne gå på et arrangement som stiller samme krav til kvalitet som voksne vil 

kreve. Derfor investerer vi i profesjonelle musikere, lyd/lys, scenerigg og leie av Storhall 

Karmøy med busstransport. For å få dette til kreves det en solid økonomi. Festivalen er 

avhengig av sponsorer for å kunne gå i null, i tillegg er vi nødt til å ha deltakeravgift per 

deltakende barn. Vi har i Veavågen menighet en visjon som heter “Kristent fellesskap for 

alle”, og drømmer i den forbindelse om å kunne arrangere festivalen uten å måtte ta 

inngangspenger/festivalbillett. Om vi får støtte fra dere vil dette være et stort skritt i riktig 

retning for å kunne realisere denne drømmen. Vi er absolutt i riktig retning for å nå dette 

målet, og kan per nå ta mindre i inngangspenger enn ved festivalens spede begynnelse, 

men ennå har vi litt igjen for å nå målet. I tillegg vil støtte fra OVF-fondet bety at vi på sikt 

kan utvide enda mer, til kanskje to helger i året, slik at vi kan ta imot enda flere barn og 

unge til festivalen i årene som kommer.

Den 13. og 14 januar 2018 ble Barnefestivalen Haugaland arrangert for første gang - i 

regi av Veavågen menighet. Over 160 påmeldte barn, 70 frivillige og over 400 fremmøtte 

på konsert skapte en festhelg vi sent vil glemme! Etter dette har vi hatt to fantastiske 

festivalhelger, både i 2019 og 2020! Antall deltakere har økt til et tak på 180 barn (vi har 

ikke kapasitet til å ta imot flere i vår lokale kirke!)

I januar 2021 skulle vi igjen invitere alle barn i alderen 6-12 år til å bli med på festen, men 

det har vi nå ikke muligheter til å gjennomføre på grunn av pandemien. Festivalen er en 

helg fylt med sang, musikk, lek og morro i Veavågen kirke og Storhall Karmøy! I løpet av 

festivalen vil vi synge sammen i et stort felleskor sammen med instruktør, et fantastisk 

husband, leke i aktivitetsparken i Storhall Karmøy og mye mer! Vi avslutter festivalen på 

samme måte som alltid, med å invitere til konsert hvor alle er invitert, og i 2020 var det 

over 450 publikummere! Som det ligger i navnet er dette en helg for barn, men med over 

70 frivillige voksne som jobber sammen, er dette en brobygger for hele Haugalandet – 

både for store og små, kristne og ikke-kristne. Festivalen arrangeres av Veavågen 

menighet og er en kristen festival som ønsker å ha fokus på at alle barn er verdifulle og 

elsket for den de er - av vår allmektige Far.
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Materiell: T-skjorter, bannere, kjøp av kjøkkenmateriell, flagg, promoutstyr og leie av stort aktivitetstorg (hoppeslott, bumpercars osv)

Andre utgifter: Leie av stillas/sceneutstyr 15 000,-

Leie av buss 5000,-

TONO 4000,-

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 55 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

544
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Sum Sum

kr 19 134

kr 19 134

kr 19 134 kr 19 134

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

32062112882

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Innkjøp av utstyr til streaming av gudstjenester, og opptak til SoMe

Øke kapasitet ved særskilte gudstjenester (konfirmasjon), sikre bedre 

kvalitet på våre ukentlige poster på FB

Det er kjøpt inn kamera og mikrofon som både kan brukes ved streaming 

av gudstjenester, og til opptak av videoer til f.eks Facebook. Ved noen 

gudstjenester er det ønskelig å kunne utvide kapasitet på "besøkende", 

f.eks konfirmasjoner og andre gudstjenester med forventet høyt 

besøksantall. Menigheten har i tillegg ukentlige videoer på sosiale medier 

hvor opptaksutstyret brukes og bidrar til god kvalitet og enkel bruk. 

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Tjelta

Sted

kr 19 134

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Kamera med utstyr, stativ, mikrofon

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Utstyret er kjøpt inn august 2020

Forventet antall deltakere (anslag) 

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

93652805

976993675

PB 38

4054Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

cecilie.midttun@regemenighet.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ræge menighet

Cecilie Midttun

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 72 000

kr 72 000 kr 0

-kr 72 000

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3290 57 20723

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Strøyming av gudstenester og andre aktivitetar

Gjera det mogleg å strøyma i kyrkja vår på ein god måte.

Undheim har ikkje utstyr til dette, men me ønsker å kunna strøyma det me 

gjer på ein skikkeleg måte.

Prosjektbudsjett

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér)

Bryne

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 72 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring Våren 2021

Forventet antall deltakere (anslag) 30

Andre utgifter (spesifisér)

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet

48997102

984358549

Erlandsbakken 6, postboks 373

4349Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

frode.skarland@timekyrkja.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Undheim sokn

Frode Skårland

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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Sum Sum

kr 2 000

kr 19 000

kr 1 500 kr 2 000

kr 4 000

kr 1 500

kr 16 000

kr 23 000 kr 23 000

kr 0

95904006

976 994 507

Ølen Rådhus, Rådhusplassen 1

5580Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

knuto@lyse.net

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

Ølen og Bjoa sokneråd

Knut A. Omdal

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon

Ølen

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 19 000

MERKNAD:

29. okt. vart det klart at jubileumskonserten må avlysast pga. den pågåande 

smittesituasjonen i Vindafjord kommune. Soknerådet vil prøva å skipa til ei 

jubileumshelg i 2021 med konsert og gudsteneste. Og søker like fullt om støtte.

Støtte fra bispedømmerådet

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Planlagt tidspunkt for gjennomføring 06.nov.20

Forventet antall deltakere (anslag) 70 + medverkande (20) + publikum ved strøyming

Andre utgifter (spesifisér),    

Lydandlegg       10000                       

Strøyming  6000

Egne midler

Støtte fra andre enn bispedømmerådet, 

lokal sponsor

Prosjektbudsjett

Inngangspenger - gratis

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Kjøregodtgjersle medverkande

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (spesifisér) blom/takk 

til medverkande

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr.

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

3240 18 22711

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Jubileumskonsert Bjoa kyrkje

1. Samle bygdefolket på Bjoa om kyrkja si i samband med 125-årsjubileum for kyrkja 

(1895-2020).  2.Auka bruk av kyrkjene som konsertarena.  3. Ta i bruk strøyming som 

verkemiddel for å nå lenger ut når det er koronarestriksjonar.

4. Gi barn og unge erfaringar med kyrkja som konsertarena.

5. Styrka samarbeidet med lokalt kulturliv og ressurspersonar.

Fredag 6. november 2020 skipar Ølen og Bjoa sokneråd til konsert i Bjoa kyrkje som 

markering av 125-års jubileet. Lokale musikalske krefter deltek gratis. Ein stor 

kostnad er leige av lydanlegg.  Soknerådet ønskjer at jubileumskonserten skal vera 

gratis. Det er likevel avgrensa kor mange som kan vera til stades no med 

koronarestriksjonar (ca 70). Det blir difor leigd inn personell som kan strøyma 

konserten. Sjå plakat i vedlegg. (Det blir også lagt opp til jubileumsgudstenste 

søndagen etter.)
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Sum Sum

kr 100 000 kr 200 000

Sted

Mål for prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Gate/vei/postboksadresse

Bankkontonr. 

Navn på prosjekt

Informasjon om prosjektet

30 003 400 030

InntekterUtgifter

Beskrivelse Beskrivelse

Godhetsapp

Koordinering av den årlige Godhetsuka

Se vedlegg

Prosjektbudsjett

Lønn til fast ansatte (dekkes sjelden)

Honorarer

Stavanger

Støtte fra bispedømmerådet

Planlagt tidspunkt for gjennomføring

Forventet antall deltakere (anslag) 

Egne midler

452 36 960

971078855

Gunnar Warebergsgate 15

4021Postnummer

E-post

Telefon

Organisasjonsnummer

norunn@imikirken.no

Navn på søker / organisasjon

Kontaktperson

IMI-kirken, Godhetsaksjonen

Norunn Kvamme Bakkebø

Søknad om støtte til tiltak
Grunnleggende informasjon
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kr 100 000

kr 200 000 kr 200 000

kr 0

Søknadsskjemaet kan suppleres med relevante vedlegg / utfyllende kommentarer

Inngangspenger / billettsalg

Salg av mat

Annet salg

Andre inntekter

Mat / bevertning

Leie av lokaler

Markedsføring og kommunikasjon

Materiell / utstyr (design, software, 

Hvor mye støtte søkes det om/ søknadsbeløp? 

kr 200 000

Spesifikasjon av andre utgifter / utgifter 

til materiell
Utsyr, linsenser, tilganger ifm utvikling av app

Økonomisk resultat for prosjektet

TOTALSUM TOTALSUM

Andre utgifter (spesifisér)

Støtte fra andre enn bispedømmerådet
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Søknad om støtte til app for koordinering av deltakere 

Beskrivelse av Godhet i IMI-kirken: 
Godhetsbegrepet står svært sentralt i IMI-kirkens visjon, verdier og hverdag. Vi ønsker å se 
Guds godhet gjort tilgjengelig for mennesker rundt oss. Vi tror at menigheten har et kall til å 
formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. 
  
Godhetstankegangen i IMI-kirken er parallell med det tradisjonelle diakoni-arbeidet som er 
blitt utført i Den Norske Kirke i årtider og som også i dag konkretiseres gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 
Visjonen for Godhet er at «Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden». Visjonen har sitt 
utgangspunkt i Jesus. Et av de tydeligste kjennetegnene på Jesu liv var godheten. 
Vitnesbyrdet om ham i Apostlenes gjerninger 10,38 er nettopp dette: 
 

«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og (…) gikk omkring 
overalt og gjorde godt …” (Apg 10, 38) 
 

Vi tror at godheten ikke bare skulle være et kjennetegn ved disiplene og den første kirke, 
men også ved kirken i dag. Dette er utgangspunktet for opprinnelsen av Godhet og mottoet 
vårt: “Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden”. Vi vil ta Jesu ord på alvor om å gjøre 
Guds godhet tilgjengelig i våre liv og i menighetens liv. 
 
Vi har erfart at godhet er bra både for de som blir med og gjør godhet og de som tar imot 
godhet. Ifølge forsker David Hamilton er det flere gode effekter ved godhet eller «act-of-
kindness» som han beskriver det. Vi blir bl.a. lykkeligere, det styrker relasjoner, det er 
smittsomt og det har en «pay-it-forward»-effekt. Våre egne erfaringer med godhet har gjort at 
vi ikke kan ha dette for oss selv, men ønsker at flere skal få samme goder erfaring som oss. 
Vi har et håp om at dette er noe alle kan være en del av på hver sin måte, og som alle kan 
delta i enten man har interesse for det eller ikke. 
 
I 2019 ble det arrangert 14 godhetsuker i Stavanger bispedømme med ca 30 forskjellige 

menigheter både fra Den Norske Kirke og frimenigheter som deltakere og som ønsket å bety 

en forskjell der de bor. Bare i Stavanger var det ca 350 personer som var med og gjorde 

godhet mot primært eldre, enslige forsørgere og innvandrere. Alle aldersgrupper var med og 

gjorde godhet utfra deres ferdigheter. Legger ved godhetsplakat som er 

utarbeidet ifm corona, samt godhets-adventskalender for 2019 som illustrasjon på noe av 

arbeidet som utføres.  

Vi har en drøm om at Norge skal omtales som et land hvor godhet er synlig og tilgjengelig for 
alle mennesker. Rett og slett ved at landets borgere våger å gjøre de små rause gjerningene 
overfor andre og hverandre.  
 
Vi tror helt enkelt at godhet vil forandre verden. 
 
App for koordinering av deltakere på Godhetsuka. 
IMI-kirken har investert i en egen ressurs for å drifte Godhet Norge der formålet er å ha fokus 
på godhet i norske menigheter og i samfunn for øvrig, - se beskrivelse innledningsvis. Det 
viser seg i den forbindelse å være krevende å ha oversikt over alt engasjement og 
ressursbruk som anvendes ifm den årlige godhetsuka samt å utvikle godhetskultur i andre 
menigheter og på andre steder. 
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I dette koordineringsarbeidet ville det være til stor hjelp å kunne ha en app med mulighet for 
påmelding, registrering av godhetsoppdrag, tildeling av godhetsoppdrag, legge ut info til 
påmeldte deltakere osv. 
 
Det søkes derfor om midler til å utvikle en app basert på koordineringsbehovet ifm 
godhetsuka. Appen vil bli testet som pilot på Godhet Stavanger i 2021. Dersom piloten er 
vellykket vil andre lokale godhetsaksjoner også få tilbudet om å gjøre seg bruk av appen. 
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Navn på søker / organisasjon Navn på prosjekt Side Søknadssum

Kirkens Bymisjon Gatenært diakonalt arbeid 23,303 50 000

Domkirken og St. Petri sokn Foredrag - Å elske og bli elsket 255,287 7 000

Fengselsprest Åna Kulturkvelder i fengsel 21 100 000

Bjarne Andreas Kallevåg Diakonal julekonsert 390 37 300

Byprestene Bydiakon 388, 396 200 000

Byprestene Nærværforestillingene 355 50 000

Riska sokn Språkkafé 528 15 000

Kirkens Bymisjon Gateprest i Stavanger 254,281 300 000

Kirkens SOS Rogaland Kursing av frivillige 186,266 150 000

Sandnes kirkelige fellesråd Etablering av møtepunkt på Austrått og Ganddal 184 400 000

Madlamark sokn Frivillighet 77,264 46 000

Veavågen sokn Kaffebar for alle 217,258 116 500

IMI-kirken Godhetsfilmer 377,415 200 000

IMI-kirken Godhetsapp 200 000

IMI-kirken Nettbasert godhetskurs 379,416 300 000

IMI-kirken Godhetspakker til frivillige 545, 418,458 130 000

IMI-kirken Opplæring av frivillige i ekteskapskurs 133 82 800

IMI-kirken Opplæring av frivillige veiledere, selvmordsforebygging 466 16 000

IMI-kirken Opplæring av veiledere og sjelesørgere 491 21 000

Vår Frelsers sokn Dagsretreat for mennesker med ruserfaring 126 40 000

Karmøy kirkelige fellesråd HEL-kor: Kor for mennesker med utviklingshemming 101 403 000

Høyland sokn Delta - virksomhet på Austrått 79 60 000

Madlamark sokn Ungdomsdiakoni 474 20 000

Hillevåg sokn Møte mennesker på torget 54 4 000

Hillevåg sokn Bønnevandring 161 5 000

Stavanger kirkelige fellesråd Diakoni i U-kirke 536 115 000

KFUK-KFUM Haugaland LIV-kurs 204 14 000

Kampen sokn Oppstart av ungdomsarbeid 353 8 000

Normisjon Lederutviklingsprogram for ungdom 394 28 500

Riska sokn Bibelgruppe for unge voksne 250 9 980

Riska sokn Teknisk utstyr 517 50 000

Riska sokn Utstyr til ungdomsarbeid 192,234 40 000

Time sokn Kinoutstyr 231 20 000
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Nærbø sokn Ledertrening for ungdom 187 80 000

Bryne sokn Oppgradering av aktivitetsrom 227 114 900

Rossabø sokn Unge voksne 180 65 760

Orre sokn Utstyr til ungdomsarbeid 457 34 200

Undheim sokn Ungdomsklubb 374,413 16 569

Follow Me Konferanse 2021 110 43 000

Grødem sokn Ungdomskafé 92 184 000

Sunde sokn Ungdom 15+ 88 500 000

Egersund sokn Ung i Egersund 70 90 000

Høyland sokn Ledertrening 498 37 000

Frøyland og Orstad sokn Utstyr til ungdomsarbeid 63 100 000

Vedavågen sokn Barnefestivalen Haugaland 542 55 000

Vedavågen sokn Seminar for frivillige i BU-arbeid 25 000

Kopervik sokn Kostymer i trosopplæringen 358 34 347

Riska sokn Bønnerom for barn og unge 277 15 000

Riska sokn Bønnevegg for dåpsbarn 292 7 000

Norheim sokn Sommerklubb 198,244 90 000

Madlamark sokn Dåpsfilm 520 10 000

Avaldsnes sokn Trosopplæring for 17-18-åringer 179 10 000

Tananger sokn Trosopplæring i hjemmet 177,222,262 92 000

Varhaug sokn Bord og stoler til trosopplæring 409 92 500

Kopervik sokn Tweensklubb - Etter skoletid 375,415 25 000

Falnes og Ferkingstad sokn Camp Fredtun - trosopplæring 421 25 000

Falnes og Ferkingstad sokn Tweensklubb 461 17 493

Falnes og Ferkingstad sokn Instrumenter til babysang 487 4 000

Falnes og Ferkingstad sokn Kommuniserende kirke - ledertrening og trosopplæring 513 25 490

Falnes og Ferkingstad sokn T-Crew - ledertrening 522 16 000

Falnes og Ferkingstad sokn Hobbygrupper for tweens 530 5 000

Lura sokn Ungdomsleir - trosopplæring 123 35 000

Bogafjell sokn Grupper for barn 124 40 000

Varden sokn ruserfaring 102 475 000

VID Forskning på digitale gudstjenester for barn 3,26,144 300 000

Tjensvoll sokn Hele Tjensvoll leser 536 3 600

Domkirken og St. Petri sokn Stavanger 2025 og den kulturelle skolesekken 242 100 000

Madlamark sokn Ledertrening for konfirmantledere 510 16 000
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Åkra sokn KonfKRIK 2021 368 100 000

Karmøy kirkelige fellesråd Undervisningspakke for 7. klassinger 95 285 000

Sunde sokn Tiltak etter konfirmasjon 83 35 500

IMI-kirken Agenda 1, menighetsutvikling for huskirker 357 12 500

Skjold og Vikebygd sokn Prosjektor og lerret i Vikebygd kyrkje 194,239,268 39 000

Utstein pilegrimsgard Retreat og pilegrimsarbeid 193,239 366 000

Torvastad sokn Skjermer til kirken 170,213 80 000

Domkirken og St. Petri sokn Infoskjermer 512,521,529 240 000

Bokn sokn Strømming av julaftengudstjeneste 18,137 15 000

Stavanger kirkelige fellesråd Gospel-Church gudstjenester 90 55 000

Gand sokn Nye prosjektorer 115 133 000

Gand sokn Nytt hovedkjøkken 66 1 500 000

Skjold og Vikebygd sokn Fellesgudstenester 58 51 000

Madlamark sokn Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning 289 4 000

Bogafjell sokn HEL-konfirmantarbeid 135 15 000

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd Tilrettelagt trosopplæring 10 80 000

Ryfylke livsgnist Haugesatsing 2021 142 100 000

Gand sokn Oppsetning av Händels "Messias" med kirkekoret 139 25 000

Beth Elin Byberg / div. sokner Allehelgenskonserter 19 60 000

Mosterøy sokn Nytt orgel i Utstein kloster 444,478 1 500 000

Domkirken og St. Petri sokn Rehabilitering av flygel 361 230 000

Vardeneset sokn Oppgradering av anlegg i kirkerommet 364 150 000

Frøyland og Orstad sokn Ungdom og musikk 505,518,531 36 500

Frøyland og Orstad sokn Konsert med Øklands 534 45 000

Torvastad kirke Fra Telemann til tango 75,201,245 25 000

Skjold og Vikebygd sokn Nytt lydanlegg til kirken 195,243,271 135 000

Avaldsnes sokn Kulturserien "Mestermøter" 189,232 20 000

Time sokn Skjerm og mikrofoner til kirken 290 19 000

Sørnes sokn Utstyr til Ten-sing 169,212,257 355 337

Domkirken og St. Petri sokn Kirkeklokker - høyttaler og kopling til kirkerom 209 12 000

Nuten film Filmprosjekt: Byen og katedralen 488, 523,533 50 000

Stokka sokn Kantategudstjenester 424,465 70 000

Grødem sokn Konserter 490 13 000

Ung kirkesang vest Aftenbønn for syngende barn 105 20 000

Stavanger kirkelige fellesråd Klokkespill i Stavanger domkirke 55 100 000
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Hillevåg sokn El-piano og lydutstyr 104 25 000

Hillevåg sokn og Sauda sokn Missa Campesina 468,493 20 000

Hinna sokn Haugeforestilling 96 5 000

Hinna sokn Salmejazz 469 5 000

Ung kirkesang og orgelfestivalen Scenisk produksjon - Må korsets tre slå rot 57 35 000

Lura sokn Orgeloppgradering 68 50 000

Halvor Lillesund Tangogudstjeneste 472,494 45 000

Madlamark sokn Kulturkirken Madlamark 499 32 000

Domkirken og St. Petri sokn Kulturprosjekt: Den store syklusen 61,163 250 000

Ølen og Bjoa sokn Kunst og pandemi 476,501,515 18 500

Ølen og Bjoa sokn Konserter - ny musikk 477,526 51 000

Ølen og Bjoa sokn Konserter - klassisk musikk 503,526 51 000

Ølen og Bjoa sokn Jubileumskonsert, Bjoa 108,442,516 19 000

Lura sokn Internasjonale orgelkonserter 382 60 000

Lura sokn Av dur er du komen - til moll skal du bli 14 20 000

Gausel sokn Lyd- og bildeutstyr til kirkerommet 13 78 182

Egersund sokn Tett på - tre konserter 8 40 000

Vår frelsers mengihet Konsert - Ein deutsches Requiem 6 63 000

Utstein pilegrimsgard Reiseguide, Røldalsleden 5 100 000

Utstein pilegrimsgard Utvikle digital løsning for åpne kirker 27,145 200 000

Høle sokn Høyttaleranlegg 1 50 000

Pasjon 2022 Pasjon 2022 106 75 000

Norsk orgelfestival Orgelkurs for ungdom 51,148,293 50 000

KFUK-KFUM Rogaland Stå-opp-musikal 17,56,181 60 000

ARS ORGANI Prosjekt: Bruk av Bach-innspillinger 98 40 000

Ræge sokn Utstyr til streaming 19 134

Kopervik sokn Kirke på nett 24 19 495

Sauda sokn Kirke på nett 143 50 000

Hinna sokn Kirke på nett 386,445 62 000

Strand sokn Kommunikasjonsarbeid 847 000

Kampen sokn Tilstedeværende kirke på Kampen 389,445 70 000

Vedavågen sokn Digitalisering av gudstjenester 391,449 174 000

Klepp sokn Streamingutstyr 392 70 300

Ogna sokn Ogna på nett 393 123 800

Bjerkreim kyrkjelyd Kyrkja i Bjerkreim på nett 358 82 900
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Sola sokn Utstyr til strømming 362 73 500

Vardeneset kirke Utstyr til strømming 366,398 23 000

Bore sokn Utstyr til strømming 203,251 103 000

Frøyland og Orstad sokn Utstyr til strømming 247,275,290 140 000

Ålgård sokn Utstyr og opplæring, strømming 199 70 000

Norheim sokn Utstyr til strømming 196 70 300

Varhaug sokn Utstyr til strømming 252,279,302 298 500

Randaberg mengihet Utstyr til videoproduksjon 207 88 584

Hana sokn Digitalt utstyr 190 60 990

Hundvåg sokn Utstyr til strømming 233 52 500

Time sokn Streamingutstyr, Lye forsamlingshus 267 127 000

Time sokn Streamingutstyr, Time kirke 290 107 000

Nærbø sokn NK Media 188 300 000

Riska menighet Utstyr til strømming 183 13 000

Stavanger kirkelige fellesråd Nettilgang for kirker 182,226 280 000

Madlamark sokn Utstyr til strømming 224 31 000

IMI-kirken Strømming av gudstjenester 175 500 000

Eigerøy sokn Kirke på nett 171 73 472

Bogafjell kirke Utstyr til strømming 219 60 000

Bogafjell kirke Utstyr til podkast 260 7 000

Bryne sokn Utstyr til strømming 211 115 272

Åkra sokn Utstyr til strømming 165 146 825

Domkirken og St. Petri sokn Utstyr til strømming og bedre lyd i kirken 167, 256 27 000

Ukirke, Stavanger Digitalisering av U-kirke 411 70 000

Egersund sokn Digitalt til stede i folks hverdag 369 123 000

Orre sokneråd Utstyr til strømming 413 39 800

Undheim sokn Utstyr til strømming 72 000

Avaldsnes sokn Kirke på nett 422,462 101 000

Grødem sokn Utstyr til strømming 121,425 107 383

Lura sokn Utstyr til ungdomsarbeid og gudstjenester på nett 138 48 000

Tananger sokn Digitalt utstyr 112 190 000

Skjold og Vikebygd sokn Utstyr til strømming 99 121 090

Stavanger kirkelige fellesråd Profesjonell flerkamerarigg 117 601 721

Stavanger kirkelige fellesråd Kirkenær - Superlett på nett 470 66 300

Stavanger kirkelige fellesråd Kirkenær - lokaldigitalt tilstede 81 366 100
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Lund sokn Utstyr til strømming av gudstjenester 113 53 000

Gand sokn Utstyr til strømming av gudstjenester 85 162 000

Egersund misjonsforening, NMS "Ordet live" til Egersund 87 85 000

Kopervik sokn Kirke på nett 80 4 589

Høyland sokn Kirke på nett 473 70 000

Ølen og Bjoa sokn Kirke på nett 69 500

Tysvær kirkelige fellesråd Utstyr til strømming 12,53,158 175 000

Hå kyrkjelege fellesråd Digikirken 383,437 250 000

Egersund sokn Infoskjermer 351 9 500
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DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: stavanger.bdr@kirken.no Telefon: +47 51846270 Saksbehandler 
Lagårdsveien 44 Web:    Telefaks:    Geir Skårland 
4010 STAVANGER Org.nr.:       
 

  
 
Menigheter og organisasjoner i Stavanger 
bispedømme 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 1.10.2020 Vår ref: 20/00421-7 Deres ref:    

 
 

Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2021 

Stavanger bispedømmeråd kunngjør med dette mulighet for å søke støtte til prosjekter i 
2021. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og fra 
restmidler fra kirkelig undervisning, trosopplæring kirkemusikk og diakoni. Herfra er det til 
sammen cirka 4,2 millioner kroner som kan deles ut. I tillegg har bispedømmerådet satt av 
én million til å støtte menigheters innkjøp av teknisk utstyr for å være kirke på nett.  
 
Prosjektene skal ha et kirkelig formål. Både sokn, andre kirkelige aktører i bispedømmet og 
kristne organisasjoner kan søke. Musikere med eget organisasjonsnummer kan også søke 
om støtte til kirkemusikalske prosjekter.  
 
Bispedømmerådet ønsker seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene 

 Diakonale satsinger i menighetene 

 Tiltak som styrker oppslutningen om dåp 

 Tiltak for å styrke kirkelig kommunikasjonsarbeid og kirkelig nærvær på nett og 
sosiale medier  

 Rekrutteringstiltak 

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

 Kirkelig kulturvirksomhet 

 Tiltak som styrker kirkens trosopplæring og virksomhet blant barn og unge, særlig 
oppstart av ungdomsarbeid og tilbud til unge voksne.  

 
Menigheter kan som nevnt også søke om støtte til innkjøp av utstyr og løsninger for å være 
kirke på nett. Bispedømmerådet vil her sikte mot en likebehandling av menigheter, men kan 
også ta hensyn til at noen menigheter bygger opp kompetanse som kommer flere til nytte. 
Det kan søkes om støtte for utstyr kjøpt inn i 2020 og for utstyr som ønskes kjøpt inn 
framover.  
 
Ca. 770 000 av de utlyste midlene er forbeholdt trosopplæringsprosjekter. Her tildeles 
midlene til disse formålene:  

 Tilrettelegging for personer med særskilte behov, for å motivere til økt deltakelse i 
lokale trosopplæringstiltak. 

 Kompetansehevende tiltak som f.eks., kurs, konferanser, fagsamlinger, studiereiser, 
prostisamlinger eller støtte til etterutdanning for ansatte i reformen.  
 

 Tiltak som stimulerer til økt dåps- og konfirmantoppslutning. 
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 Utvikling av nytt materiell eller pedagogiske opplegg til bruk i menighetenes 
trosopplæringsarbeid. 

 Utvikle tiltak eller opplegg for å styrke ungdomsfasen (13-18 år) i menighetenes 
trosopplæring. 

 
Alle søknader vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av 
sannsynlige resultater. Midlene kan ikke brukes som grunnlag for finansiering av 
eksisterende eller nye stillinger. Bispedømmerådet sikter mot fordeling av midlene i sitt møte 
24. november. Midlene vil bli utbetalt som tilskudd i etterkant av bispedømmerådsmøtet 24. 
november 2020, senest før årsskiftet.   
 
Tildelt støtte skal brukes i tråd med søknaden, i løpet av 2021. Innen 28. februar 2022 skal 
det sendes en kort rapport til bispedømmerådet om bruken av midlene. Rapporten skal 
inneholde 

 Hvilket prosjekt rapporten gjelder 

 Kontaktperson m/ kontaktinformasjon.  

 Kort beskrivelse av hva som ble gjennomført 

 Kort evaluering av resultatet, inkl. omtrentlig deltakerantall.  

 Kort beskrivelse av det økonomiske resultatet for prosjektet.  

 Kort vurdering av om prosjektet har gitt erfaringer menigheter vil kunne ha nytte av 
og forslag til hvordan dette kan legges til rette for.  

 
Nye ressurser og konsepter bør f.eks. deles på ressursbanken.kirken.no 
 
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. Ta i tilfelle kontakt med 
bispedømmekontoret.  
 
Søknadsfristen er 30 oktober 2020. Vi ber om at alle som har mulighet benytter det vedlagte 
søknadsskjemaet i Excel-format. Utfylt søknadsskjema sendes til stavanger.bdr@kirken.no. 
Skjemaet kan suppleres med vedlegg dersom en ønsker å gi utfyllende opplysninger ut over 
det det er plass til i skjemaet.  
 
Vi håper på mange gode søknader!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
   
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Menigheter og organisasjoner i Stavanger 
bispedømme            
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DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Ragnhild Halle 631 19/01414-2    

 
 

 
 
 

Stavanger 2025 - Veivalg for Den norske kirkes jubileumsarbeid 
 
 
FELLES SAKSDOKUMENT FOR BEHANDLING I 
Stavanger bispedømmeråd    24. november 2020 
Stavanger kirkelige fellesråd   16. desember 2020 
Domkirken og St. Petri menighetsråd 24. november 2020 
  
 
         
 
Stavanger 2025: Veivalg for Den norske kirkes jubileumsarbeid 
 
Å feire et 900-års jubileum gir muligheter. Det gir anledning til å tenke stort og å tenke 
fremover. Et jubileumsår kan forvaltes slik at det setter spor hos dem som opplever det, og 
det kan bygge omdømme for fremtiden. Hvordan ønsker og kan vi som kirke forvalte denne 
muligheten? 
 
Arbeidet med å forberede jubileet Stavanger 2025 har pågått en god stund allerede. Det er 
etablert godt samarbeid mellom de tre kirkelige aktørene i jubileet: Stavanger 
bispedømmeråd, Stavanger kirkelige fellesråd og Domkirken og St. Petri menighet. Sammen 
har vi hatt god dialog med Stavanger kommune. Et viktig tema har vært hvilken rolle vi skal 
ha i forhold til hverandre i planlegging og gjennomføring av jubileumsåret.  Det at vi i 2025 
feirer 900 år for Stavanger by, Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme, med 
utgangspunkt i en felles historie, krever at vi finner en god organisering. Også med tanke på 
publikum er det hensiktsmessig å tenke ett jubileum i 2025 og ikke mange. Det betyr at 
kirken må få en tydelig i plass i Stavanger 2025.  
 
Kommunestyret i Stavanger vedtok i sitt møte 19. oktober 2020 visjon, målsettinger og tema 
for Stavanger 2025. Det ble også vedtatt at man vil inngå medarrangøravtaler og 
samarbeidsavtaler med aktører knyttet til Stavanger 2025. Kirken er ett av tre organ som er 
utpekt som Stavanger kommunes medarrangør. De to andre er Universitetet i Stavanger og 
Rogaland fylkeskommune. 
 
 

Visjon og hovedmål for jubileumsåret 
 
Det å feire et 900-årsjubileum er en sjelden strategisk mulighet. Det er derfor viktig at det 
brukes tid fremover til å si noe om hvordan kirken ønsker å forvalte denne muligheten. 
Hvilken rolle vil vi kirken skal ha gjennom jubileumsåret? Hva vil vi at folk skal sitte igjen med 
etter 2025? 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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Det er startet en prosess for å utforme visjon, hovedmål og tema for kirkens jubileum. 
Forslaget er å legge dette tett opp til vedtakene Stavanger kommune har gjort. Det legges 
opp til en bred involvering i arbeidet med å utarbeide visjon og hovedmål for kirkens 
jubileum. Det gir mulighet til å skape eierskap og en forventning til jubileet i hele 
bispedømmet.  
 
Stavanger kommune har vedtatt følgende visjon, målsetting og hovedtema for 2025:  
Visjon: «Stavanger 2025 skal gjøre Stavanger til en mer attraktiv by». 
 
De tre hovedmålsetningene er basert på forprosjektet for Stavanger 2025: 

 Stavanger 2025 skal bygge identitet hos innbyggere i Stavanger-regionen ved å 
skape tilhørighet, tillit og fellesskap. 

 Stavanger 2025 skal bygge Stavangerregionens omdømme og attraktivitet både 
overfor regionens innbyggere og nasjonalt. 

 Stavanger 2025 skal bidra positivt til utvikling i hele kommunen. 
 
Tema som er valgt er ordene opphav, samspill og omslag. Om dette skriver kommunen:  
Opphav: Sentrum rundt Domkirken som er starten på fortellingen om Stavanger som by 
Samspill: Hvordan havet, naturen, nabobyene og verden rundt oss har formet oss 
Omslag: Framtidsutfordringene vi står overfor.  
 
De tre temaene utdypes med følgende tekst:  
 
Opphavet er vår historie og kulturarv som den eksisterer i fortellinger og fysiske 
gjenstander, bygninger og byrom. Temaet opphav vil kretse rundt Domkirken og byen som 
vokste fram rundt kirken, med kulturinstitusjonene som brobyggere mellom fortid og samtid. 
Temaet skal også utfordre noen av de forestillingene om Stavangers identitet og historie 
som vi tar for gitt. 
 
Samspillet er avhengighetene mellom hav og land, mellom naturen og det urbane, mellom 
Stavanger og nabokommunene, og mellom regionen og verden rundt. Temaet vil kretse 
rundt naturkvalitetene i hele regionen og løfte særlig fram landbruk og havbruk og 
koblingene til restauranter og måltidsopplevelser. 
 
Omslaget er skiftet vi står overfor, som har flere dimensjoner: klima og miljø, endret 
demografi og velferdsmodell, nye næringsområder, og en digital hverdag. Temaet vil kretse 
rundt Ullandhaugsområdet som symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå 
foran i omstillingen. 
 
Visjon og målsetting for kirkens jubileum 
 
Det blir viktig å bruke tid og legge opp til en prosess med bred involvering i arbeide med å 
lande visjon og hovedmål for kirkens jubileum. Det blir hovedkomiteens oppgave å legge 
opp denne prosessen, med et vedtak i hovedkomiteen innen 1. oktober 2021. 
 
Når det gjelder hovedmål, er det startet et arbeid med hva disse kan være. Det er ikke 
vedtatt at det skal være disse, og det vil arbeides videre med dem i prosessen fremover. 
Disse bygger på de tre teamene som er vedtatt av Stavanger kommune: Opphav, samspill 
og omslag.  
 
Hovedmål 1: Opphav 
Stavanger 2025 skal vise at kirken er et sted som gir omsorg og mening til folk.  
 
På hvilke måter kan vi gjøre dette? Det kan være underpunkt som 
 

- flere opplever kirken relevant og får en tilknytning til kirken der de bor. 
- la barn og unge oppleve og få et aktivt forhold til Domkirken og dens historie.  
- utforske katedralens og biskopens betydning for folks tro og religiøse praksis 

gjennom historien 
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Hovedmål 2: Samspill 
Stavanger 2025 skal synliggjøre kirkens offentlige rolle som viktig samfunnsaktør.  
 
Mulige underpunkt her kan være 
 

- å utforske og synliggjøre kirkens rolle og betydning i sivilsamfunnet gjennom 
historien (f.eks. innen helse, utdanning, rettsvesen).  

- å løfte fram den betydning misjonsarbeidet og kontakten med land og folk langt borte 
har hatt for regionens befolkning. 

- gjennom hele året å ha aktiviteter og arrangement som når ut til bredden av folk og 
være synlige på mange ulike arenaer.  

 
Hovedmål 3: Omslag 
Stavanger 2025 skal bidra til å styrke kirkens plass og relevans i menneskenes liv i hele 
bispedømmet.  
 
Hvordan kan vi oppnå dette? Kan det være underpunkt som: 
 

- å la oss inspirere av historien til å være en kirke som tenker innovativt om hvordan vi 
vil være kirke fremover.  

- å invitere til større og mindre samtaler om tro og liv 
- å samarbeide lokalt med aktører som kan bidra til å nå bredt ut  

 
Som en del av arbeidet med visjon og hovedmål må en også se på hvordan kirken vil bruke 
og utdype temaene som er valgt for jubileet. En foreløpig skisse for disse er: 
 
Opphavet er vår historie og kulturarv som den eksisterer i fortellinger, tradisjoner og fysiske 
gjenstander, bygninger og byrom. Temaet opphav vil kretse rundt Domkirken og bispebyen 
som vokste fram rundt kirken, med institusjonene som brobyggere mellom fortid og samtid. 
Temaet skal også utfordre noen av de forestillingene om kirken i Stavanger sin identitet og 
historie som mange tar for gitt. 
 
Samspillet er avhengighetene mellom hav og land, mellom naturen og det urbane, mellom 
Stavanger og nabokommunene, og mellom regionen og verden rundt. Temaet vil løfte fram 
misjonsbyen Stavanger og den påvirkning kontakten med den store verden har hatt for 
regionens befolkning og deres livstolkning. Den vil også se på samspillet mellom kirke og 
samfunn og kirke kultur.   
 
Omslaget er skiftet vi står overfor, som har flere dimensjoner: klima og miljø, endret 
demografi og velferdsmodell, nye næringsområder, og en digital hverdag. Temaet vil kretse 
rundt hvordan disse skiftene påvirker menneskenes forhold til kirken. Hvordan kan kirken 
fortsatt ha en betydning og viktig rolle i menneskenes liv?  
 
Når disse tingene er på plass vil en ha et grunnlag for arbeidet med hvilke tiltak, type 
arrangement og aktiviteter det skal planlegges for i tiden frem mot og gjennom året 2025. 
 

Organisering 
 
I kommunens planer er Den norske kirke beskrevet som én medarrangør. I dette ligger at 
kommunen ønsker å forholde seg til Den norske kirke gjennom ett kontaktpunkt. Dette 
krever god organisering, ledelse og kommunikasjon (internt og eksternt) innad i kirken, 
representert ved bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd. 
    
På bakgrunn av dette foreslås det at bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd inngår en 
avtale seg imellom, som regulerer aktuelle forhold knyttet til kirkens jubileumsmarkering.  
 
Det foreslås at de tre partene oppretter en større, bredt sammensatt hovedkomite for 
jubileet. Komiteen får ansvar for det totale kirkelige program, organisering og økonomi.  Hver 
av partene oppnevner sine representanter, og komiteen ledes av Stavanger biskop. 
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Hovedkomiteen består av 12 medlemmer og møtes relativt sjelden. Første møte i 
hovedkomiteen blir februar 2021. 
 
Hovedkomiteen oppretter et arbeidsutvalg og et prosjektkontor som leder arbeidet på daglig 
basis. Det ansettes en prosjektleder med sekretariatsfunksjonen fra januar 2021 i 25% 
stilling. Den lønnes av Stavanger bispedømmeråd som også er arbeidsgiver. I første 
omgang gjelder dette ut 2022.  Det vil være naturlig at stillingen økes etter hvert som selve 
jubileumsåret nærmer seg. I den forbindelse må en også vurdere finansieringen av denne. 
  
Bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd foreslås å nedsette egne komiteer med egne 
mandat der det framgår hvilke oppgaver de enkelte underkomiteene skal ha.  
 
Underkomiteene kan nedsette egne arbeidsgrupper/prosjektgrupper etter behov. Det er 
viktig at alle komiteer og arbeidsgrupper har tydelige mandater/oppgavebeskrivelser.  
 
I flere av arrangementene forventes det samarbeid med andre aktører som kommune, 
fylkeskommune, VID, UiS, MUST, etc. Det kan være flere aktører vil ha forventninger om å 
bruke Domkirken som arena for arrangement i 2025. Hvordan dette organiseres, planlegges 
og prioriteres vil være en viktig oppgave.  
 
 
Forslag til VEDTAK: 

1. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelige fellesråd og Domkirken og St. Petri 
menighet ønsker i fellesskap (som avtalepart betegnet «Den norske kirke») å inngå 
medarrangøravtale med Stavanger kommune for jubileet «Stavanger 2025».  

2. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelig fellesråd og Domkirken og St. Petri 
menighet inngår en intern samarbeidsavtale som skal regulere forholdet mellom 
partene, og bidra til å sikre godt internt samarbeid, god ledelse og intern koordinering 
av arbeidet med jubileet.  

3. Det opprettes en hovedkomite for Den norske kirkes jubileumsaktiviteter. Komiteen 
består av 12 medlemmer, fire fra hver av partene, og ledes av Stavanger biskop. 
Hovedkomiteen har ansvar for det totale kirkelige program, organisering og økonomi. 
Hovedkomiteen oppretter et arbeidsutvalg og et prosjektkontor som leder arbeidet på 
daglig basis.  

4. Partene oppnevner sine representanter til hovedkomiteen. Det bør tilstrebes at 
komiteen har god kjønnsbalanse og at den har medlemmer i ulike aldre.  

5. Det engasjeres en prosjektleder i 25% stilling med Stavanger bispedømmeråd som 
arbeidsgiver, i første omgang for perioden 2021 – 2022.  

6. Det utarbeides felles visjon og hovedmål for kirkens jubileum. Disse vedtas i 
hovedkomiteen etter en prosess med bred involvering, innen 1. oktober 2021. 

7. Bispedømmekontoret utarbeider utkast til intern samarbeidsavtale som forelegges 
partene for godkjenning. 

 
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
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Høringssvar kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 

Innledning med sammendrag  
 
Et utvalg nedsatt av Kirkerådet har gjennomgått kvalifikasjonskravene for vigslede 
stillinger i Den norske kirke. Utredningen inneholder en rekke forslag til endringer i 
kvalifikasjonskravene og prosedyrer for godkjenning.  
 
Den overordnende målsettingen for utvalgets forslag er forenkling og klargjøring av 
regelverket. For den enkelte som ønsker å kvalifisere seg, vil dette gi en større 
forutsigbarhet, noe utvalget ser som positivt for rekruttering til stillinger i Den norske 
kirke.  
 
Kirkemøtet fastsetter kvalifikasjonskrav for de vigslede stillingene i Den norske kirke. 
For prester er kvalifikasjonskravene i dag regulert i Forskrift om kvalifikasjonskrav 2 
for tilsetting som prest i Den norske kirke, senest vedtatt av Kirkemøtet i 2016. 
Kvalifikasjonskravene for de øvrige profesjonene ble første gang vedtatt av 
Kirkemøtet i 1996 og revidert i 2004. 
 
I dag er det normale utdanningskravet for prest profesjonsstudiet i teologi, med 
tittelen cand.theol. Godkjenning av alternative kvalifikasjonskrav for å bli prest skjer 
etter søknad til Den norske kirkes evalueringsnemnd, enten på grunnlag av annen 
tilsvarende kompetanse eller særlige kvalifikasjoner. Erfaringene med 
evalueringsnemndas praksis gjennom 20 år har vist at det er flere utfordringer 
knyttet til dagens regelverk. Det gjelder særlig forståelsen av hva som er «særlige 
kvalifikasjoner». 
  
For kateket og diakon er normalkravet mastergrad med bestemte krav til innhold, og 
for kantor fireårig bachelor i kirkemusikk eller treårig bachelor med tillegg.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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For alle disse tre profesjonene gjelder det at Kirkerådet kan godkjenne utdanningen 
til personer «med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis». I realiteten er 
ikke forskjellen til de alminnelige kravene veldig stor. Godkjenningen skjer 
administrativt i Kirkerådet.  
 
For alle de fire profesjonene gjelder også at tilsvarende stillinger innen EØS-området 
kan autoriseres til tjeneste i Den norske kirke i henhold til EUs 
yrkeskvalifikasjonsdirektiv.  
 
 
Svar fra Stavanger bdr/Stavanger biskop på spørsmål i høringen 
 
1.Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig evalueringsnemnd 
for prester med alternativ kompetanse opphører? 
 
3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra kompetanse på 
grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører?  
 
 
Svar på spørsmål 1 og 3: 
  
I høringsnotatet skriver utvalget at den nåværende evalueringsnemda opplever det 
som krevende å vurdere hvilke personer som skal godkjennes, og da særskilt de 
som søker om godkjenning på grunnlag av særlige kvalifikasjoner. Det vises også til 
at ordningen er tidkrevende/tar lang tid, både for de som sitter i nemnda og for de 
som skal godkjennes. Nemnda har også andre innvendinger. På bakgrunn av dette 
foreslår utvalget at nemda legges ned og at muligheten for å gi unntak fra 
kompetanse på grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører. 
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det er viktig å lytte til disse innspillene, og 
finne gode løsninger som alle parter kan leve best mulig med.  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det er viktig at kirken fortsatt har muligheten 
til å vurdere om personer kan godkjennes til vigslede stillinger. Dette gjelder 
ordningen for godkjenning av personer med særlige kvalifikasjoner, som da må 
omfatte alle de vigslede gruppene. En slik godkjenning bør imidlertid, som det 
presiseres i det opprinnelige regelverket, skje rent unntaksvis. Vi støtter ordningen 
med at dette pr i dag ikke skal benyttes som en løsning på utfordringen med 
rekruttering til spesifikke ledige stillinger. Det må være personens særskilte 
egenskaper i seg selv som er avgjørende for godkjenningen. 
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det er mulig at ordningen med å godkjenne 
personer med særlige kvalifikasjoner kan overføres fra evalueringsnemnda til 
Bispemøtet, eller en arbeidsgruppe nedsatt av Bispemøtet. Da vil vurderingen 
fortsatt ligge på sentralt nivå, og fordi Bispemøtet allerede er en institusjon med faste 
møtepunkter, kan godkjenningen innlemmes som en del av det eksisterende 
arbeidet.  
 
En annen mulighet er at det blir opp til den enkelte biskop, i samarbeid med VTVT-
ordningen, å vurdere om den aktuelle prest, kateket, diakon og eventuelt kantor kan 
godkjennes under særlige vilkår.  
 
En tredje mulighet kan være at godkjenningen legges til bispedømmerådet. I de to 
siste forslagene flyttes godkjenningen av personer med særlige kvalifikasjoner fra 
sentralt nivå til regionalt nivå. Det vil fordele arbeidsmengden utover, slik at 
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belastningen og tidsaspektet i prosessen ikke behøver å bli like påtrengende. 
Ulempen med disse alternativene er at det vil kunne oppstå ulik praksis fra biskop til 
biskop, og fra bispedømme til bispedømme. Det at det blir færre søkere pr enhet å 
behandle betyr også at en ikke får like god erfaring og rutine som en vil få dersom et 
samlet organ behandler alle søknadene.   
 
Slik det er i dag er det få av de som godkjennes under denne ordningen, som ikke 
har noe kompetanse. De fleste har bachelorgrad eller liknende. Det bør derfor i 
fremtiden ikke by på særlige utfordringer med tanke på innpass i det praktisk 
teologiske studiet, som kreves for personer som godkjennes etter dagens § 6. 
Videre er det viktig med en ny dialog med arbeidsgiverorganisasjonene, slik at de 
personene som godkjennes gjennom denne ordningen, ikke faller utenfor det 
ordinære lønnssystemet.  
 
En slik ordning med overføring av godkjenning vil også innbefatte personer fra 
utlandet, inkludert de krav som for øvrig ligger i regelverket (blant annet til 
språkferdigheter og kirkelig tilhørighet). 
 
 
2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for prest for 
personer med alternativ utdanning?  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop støtter utredningens forslag til kompetansekrav for 
prester med alternativ utdanning.  
 
I punkt 2 i kvalifikasjonskravene for prest, pekes det på Det nye testamente, 
lutherske bekjennelsesskrifter og nyere norsk kirkehistorie som de obligatoriske 
områdene. Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. Det nye testamente og 
bekjennelsesskriftene handler om de viktigste tekstene i kirkens læregrunnlag, men 
har også grunntrekk av å være historiske fag. I teologien er det den systematiske 
teologiens oppgave, ut fra Bibelen, bekjennelsesskriftene og kirkehistorien, å sette 
ord på kirkens lære, ut fra både tradisjon og møtet med tanker og utfordringer i 
samtiden. Det er nødvendig å ha jobbet med systematisk-teologiske spørsmål og 
metoder for å kunne uttrykke hva kirkens kilder og historie betyr i dag. Dette punktet 
bør derfor suppleres med systematisk teologi. 
 
 
4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor skal 
videreføres på samme nivå som i dag?  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop støtter at utdanningsnivået for kateket, diakon og 
kantor videreføres på samme nivå som i dag. 
 
Øvrige kommentarer: 
 
Kateket: Stavanger bispedømmeråd/Stavanger biskop synes det er positivt at det 
legges til rette for mer fleksible ordninger, slik at det blir lettere for særlig lærere å bli 
kateket. Som utvalget selv kommenterer, bør det jobbes mer med hvordan 
stillingene kateket og menighetspedagog skal forstås i forhold til hverandre. Det blir 
utfordrende å rekruttere til kateket når stillingen noen ganger både i innhold og 
praksis (der det ikke er kateket) blir for lik og sammenfallende med 
menighetspedagog.  
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Diakon: I forslaget anbefales det at flere bachelorutdanninger enn i dag kan gi 
grunnlag for opptak til master. Dette er Stavanger bdr/Stavanger biskop i 
utgangspunktet positive til. Når det gjelder bachelor i samfunnsgrad, sies det 
imidlertid lite om hva denne graden bør inneholde. Stavanger bdr/Stavanger biskop 
mener det må presiseres at denne graden må være relasjonsorientert. Utvalget 
anbefaler at det skal bli enklere for de vigslede gruppene å gå over fra en vigslet 
stilling til en annen. Det er positivt. Stavanger bdr/Stavanger biskop stiller seg 
imidlertid spørrende til overgangen fra prest til diakon, og at det ikke stilles høyere 
krav til relasjonskompetanse her. 
 
Kantor: Når det gjelder kantorer foreslås det ikke like store endringer som for de 
øvrige vigslede stillingene. Stavanger bdr/Stavanger biskop mener at utfordringen 
ikke er regelverket, men at det ikke finnes nok studiesteder og studieplasser. Dette 
er en alvorlig situasjon med tanke på videre rekruttering, som Kirkerådet og 
Kirkemøtet bør følge opp. Videre er det uheldig at vigsling av kantorer er så uavklart. 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener at en kantor er en kirkelig medarbeider, som 
må vigsles til tjeneste på linje med prest, diakon og kateket. 
 
5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan 
godkjenne alternativ kompetanse opphører?  
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop støtter forslaget om at godkjenning av alternativ 
kompetanse opphører i Kirkerådet, og overføres til utdanningsinstitusjonene.  
 
 
6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen? 
 
Stavanger bdr/Stavanger biskop mener det må bli lettere å studere til viglet stilling 
mens en er tilsatt i kirken. Det kan lages faste ordninger der den tilsatte f.eks 
studerer i 25 % og jobber i 75 %, og der arbeidsgiver legger til rette for dette, og 
sørger for økonomisk støtte for å fullføre de delene av kompetansen som mangler.  
 
Det vil også være mulig å legge til rette for en ordning der kirkelig fellesråd kan søke 
bispedømmerådet om støtte til å oppnå mastergrad/fullgod kateket- eller 
diakonkompetanse fra restmidlene som er bundet opp til disse stillingene. 

 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen i tråd med saksframlegget og med de 
endringene som kom fram i møtet.  
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Svar på høring om overordnede problemstillinger i kirkens valgordninger 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 

Bakgrunn 
Kirkerådet har sendt overordnede problemstillinger i kirkens valgordning på høring.  
 
Formålsparagrafen i den nye trossamfunnslovens (§ 10) sier at Den norske kirke skal forbli 
en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk folkekirke.  
 
Innen rammen av kirkens tro og bekjennelse, lovverket og kirkeordningen for Den norske 
kirke skal valgordningene sikre at kirkens tillitsvalgte har demokratisk forankring i 
medlemmenes ønsker. Kirkemøtet har myndighet til å fastsette valgordningene for Den 
norske kirke.  
 
Høringsnotatet gir en god oversikt over historikk, dagens situasjon og aktuelle 
problemstillinger på de fleste punkter. Ikke alle høringsnotater trenger leses til fulle før 
drøftingen i rådet, men i dette tilfellet vil rådet ha best beslutningsgrunnlag om alle er godt 
kjent med høringsnotatet.  
 
Valgordninger er kompliserte og et eget fagområde innen statsvitenskap. Kirken har derfor 
benyttet seg av fagkompetanse på valg siden 2009. Kirkevalgene siden 2009 er evaluert av 
forskere og underveis i demokratireformen har det vært flere seminarer om valgordninger.  
 
Noe av det som har kommet fram gjennom prosessen er at det neppe er mulig å få til en 
fullkommen valgordning for Den norske kirke med det første. Forskere som Bernt Aardal og 
Ånund Bråttveit har gitt uttrykk for dette. Å fastsette valgordninger handler derfor også om å 
gjøre valg mellom hvilke hensyn i utformingen av valgordninger som bør veies tyngst.  
 
Det er også vanskelig å fastsette en valgordning uten at det får politiske konsekvenser. 
Målet med dette saksframlegget må derfor først og fremst være å gi bispedømmerådet 
oversikt over hvilke konsekvenser forskjeller i valgordninger. Idealet bør være at 
valgordningen er og oppleves som rettferdig for de som deltar i valget. I tillegg ligger det til 
grunn at den som en demokratisk valgordning skal gi velgerne mulighet til å bruke 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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valgordningen til å gi uttrykk for sine ønsker, slik at disse får konsekvenser for hvordan 
kirken ledes.   
 
På de fleste punktene vurderer administrasjonen det som at de ulike valgene er godt utredet 
i høringsnotatet. Det er likevel grunn til å gi en utfyllende beskrivelse av noen forhold som 
har betydning for de grunnleggende modellvalgene i høringens del 2.  

Medlemsskap og deltakelse.  
Dåp gir medlemskap i Den norske kirke. Stemmerett følger medlemskap.  
 
Det er vanskelig å tenke seg valgordninger som ikke har dette som grunnpremiss. Det er 
også dette som har ligget til grunn for både kirketenkning og valgordninger i Den norske 
kirke, lenge før og etter demokratireformen fra 2009.  
 
Samtidig følger det et mulig prinsipielt dilemma av dette grunnlaget, Det har også kommet til 
syne i samtaler om det kirkelige demokratiet, både i folkevalgte organer og offentlig debatt 
om valgordninger og kirkepolitikk.  
 
Noen har derfor tatt til orde for at en på ulike måter bør begrense kirkemedlemmenes 
demokratiske innflytelse, for å verne om kirkens identitet. Det er få som har støttet de mest 
radikale forslagene, om å stille krav til noe mer enn dåp for å ha stemmerett. Verken 
teologisk, kirkepolitisk eller praktisk sett er det et aktuelt alternativ, fordi det vil utfordre 
dåpen, endre folkekirkens karakter og kreve informasjon om den enkeltes holdninger og 
engasjement som ikke kan innhentes.  
 
Hvilke grupper av velgere som har størst mulighet til å få gjennomslag i det kirkelige 
demokratiet er likevel en aktuell dimensjon ved utformingen av valgordninger. 
Valgordningene påvirker valgdeltakelsen, hva som kreves av velgerne og hvilke alternativer 
de har for å gi uttrykk for sin mening.  
 
Samtidig gjør nettopp dette det også viktig å ha med seg at kirkeordningen ikke forankrer 
kirkens teologiske identitet i kirkelige valg. Den er festet i kirkens tro og bekjennelse og 
ivaretas av biskopenes tilsyn. Prestetjenesten er selvstendig i forhold til det kirkelige 
demokratiet når det gjelder innholdet i forkynnelsen og gudstjenestefeiringen, og er nettopp 
representert i kirkens rådsorganer på alle nivå for å ivareta kirkens forankring i tro og 
bekjennelse.  
 
Det er til syvende og sist Kirkemøtet som fastsetter både kirkeordning, liturgi og kirkens 
standpunkt i teologiske enkeltsaker. Kirkens kontekst, tradisjon og ordninger, også i dens 
demokratiske organer, er likevel slik at det pr. i dag blir en teoretisk øvelse å stille spørsmål 
ved om kirken skal sikte mot et demokrati som hviler på medlemmenes ønsker og 
innflytelse. I stor grad vil en kunne si at kirkelige rådsorganer pr. i dag arbeider nettopp med 
spørsmål som også i en kirke bør avgjøres demokratisk, på en måte som også sikrer at 
grunnleggende teologiske premisser blir inkludert og spiller åpent med i debattene.  
 

Personvalg, blandet valg og listevalg.  
Det er i kapittel to høringsnotatet fra Kirkerådet kan utfylles med flere perspektiver.  
 
Tidligere har det vært vurdert om det er ønskelig å organisere valg til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet som listevalg. Pr. i dag er det et tydelig politisk flertall for dette i Kirkemøtet.  
 
Før innføringen av muligheten for lister, var det også et mindretall i Kirkemøtet som tok til 
orde for at en burde beholde en ordning med personvalg og ikke gå over til lister. Dette kan 
være nyttig bakgrunnsinformasjon fortsatt. Begrunnelsene for å vektlegge personvalg var for 
eksempel at:   
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 Oppgavene som tillitsvalgt i kirkelige råd er i stor grad en upolitisk rolle, som først og 
fremst krever god dømmekraft og evne til å vurdere saker av betydning for kirkens 
felles virksomhet.  

 Kirkepolitiske partier endrer styringsdynamikken i kirken. Ved personvalg avgjøres 
saker innenfor de kirkelige rådsorganene, på bakgrunn av saksutredninger som 
søker å gi de tillitsvalgte et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Når det oppstår 
politiske partier, øker risikoen for at det internt i partiene tas avgjørelser før saker er 
utredet og tatt opp i det aktuelle rådet eller utvalget. Det avhenger av hvordan 
partiene arbeider hvordan dette slår ut.  

 Listevalg skaper fokus på skillelinjer i kirken på en måte som kan svekke internt 
samhold og skade kirkens omdømme. Uansett hvilke grupper det rammer, kan det 
også forsterke opplevelsen av å identifisere seg med et tapende parti eller tydelig 
mindretall i kirken, og slik svekke tilhørigheten for ulike deler av medlemmene.  

 
Som demokratisk ordning ville et personvalg forutsette åpenhet om kandidatenes 
kirkepolitiske standpunkter. Det har vært utfordrende å få til ved menighetsrådsvalg, men 
har vist seg å være gjennomførbart ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Personvalg, 
som ved kirkevalgene i 2009 og 2011, har gitt velgerne mulighet til å bruke valget til å gi 
uttrykk for sine kirkepolitiske preferanser.  
 
Utfordringen ved kirkevalgene fram til 2015 har særlig vært at det har vært nødvendig for 
velgerne å finne kandidatinformasjon og sette seg inn i mange kandidater, i mye større grad 
enn ved offentlige valg. Dette hever terskelen for deltakelse. En har også sett at 
kandidatenes geografiske tilknytning får uforholdsmessig stor betydning ved personvalg, 
siden mange først og fremst stemmer på lokale kandidater, selv om valget gjelder organer 
som nettopp skal sørge for likebehandling av sokn og medlemmer på tvers av geografiske 
forskjeller.  
 
Selv om administrasjonen fortsatt ser at det finnes gode argumenter for å organisere 
kirkelige valg som personvalg, er dette altså av flere grunner ikke et realistisk alternativ. 
Kirkerådet har ikke skissert det som et alternativ i høringsnotatet å gå tilbake til ordningene 
fra 2009 og 2011. Det er likevel viktig for medlemmene i rådet å ha reflektert over også 
denne dimensjonen ved valget, ikke minst siden personvalgstenkningen i 2015 og 2019 har 
vært en vesentlig del av bakgrunnen for nominasjonskomiteens liste, som bygger på 
personvalgsordningene fra 2009, 2011 og tidligere.   
 

Blandet valg 
Høringsnotatet beskriver godt utfordringene ved et blandet valg, med både politiske lister og 
en i utgangspunktet tverrpolitisk, menighetsrådsbasert liste. Det er et grunnleggende 
problem at velgerne kan ende med å bidra til motsatt politikk av det de ønsker gjennom å 
bruke en liste med tverrpolitisk profil.  
 
Høringsnotatet beskriver også hvordan nominasjonskomiteens liste ikke har et partiapparat 
og begrensede muligheter til å definere en politisk plattform og skape seg en tydelig 
identitet. Dette gir organisatoriske og kommunikative utfordringer for denne listen ved valget. 
Høringsnotatet beskriver utfordringene godt og kommer med noen mulige forslag til 
løsninger.  
 
Samtidig kan nominasjonskomiteens liste også ses som et uttrykk for en politikk som 
reflekterer reelle og vanlige kirkepolitiske standpunkter, blant annet at kirkedemokratiet bør 
sikte mot  

 brede nominasjonsprosesser 

 samling på tvers av ulike meninger 

 forankring av det nasjonale og regionale demokratiet i menighetsrådene. 
 
Dette forutsetter at nominasjonskomiteen faktisk setter opp en bred liste og at det er mulig 
for velgerne å sette seg tilstrekkelig inn i kandidatene til å gjøre kvalifiserte valg.  
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En kan merke seg at i kirkepolitiske stridsspørsmål har ulike valgordninger gitt relativt lik 
representasjon for kjente grupper i Stavanger bispedømmeråd. I 2015 var det ikke listevalg i 
Stavanger bispedømme. Da endte en med et valgresultat for leke medlemmer som 
kirkepolitisk sett likner sammensetningen en fikk ved listevalget i 2019.  I stor grad ser det 
altså ut til at de som til nå har stemt ved kirkevalg er i stand til å orientere seg i aktuelle 
valgordninger. Samtidig er det mange som ikke ennå stemmer, fordi valget er vanskeligere 
enn det offentlige å orientere seg i.  
 
Det er altså argumenter både for og mot dagens «asymmetriske» valgordning, med både 
politiske lister og nominasjonskomiteens liste. Dersom en ønsker å beholde ordningen, gir 
høringsnotatet aktuelle forslag til forbedringer.  
 
For å unngå ulempene ved ordningen foreslår likevel Kirkerådet å gå bort fra det 
asymmetriske valget og stimulere til listedannelser. Høringsnotatet gir argumenter for dette. 
Det kan likevel være behov for også å si noe mer om de demokratiske utfordringene ved å 
gå for et slikt valg. Høringsnotatet nevner disse, men utreder dem ikke utførlig.  
 

Rent listevalg.  
Dersom en i framtiden skulle gå for et rent listevalg, er det to utfordringer ved dette det er 
viktig å være klar over på forhånd. I stor grad henger de sammen.  
 
Den prinsipielle utfordringen handler om at listevalg som en demokratisk modell forutsetter 
at det faktisk finnes et landskap av lister som gir velgerne mulighet til å gi uttrykk for sine 
meninger. Dersom en stor gruppe velgere ikke finner en liste med et program de kan la seg 
representere gjennom, vil valgresultatet reflektere det politiske kartet snarere enn velgernes 
terreng. En mulig mangel på samsvar mellom velgernes ønsker og et reelt valgresultat er en 
alvorlig demokratisk utfordring, minst på høyde med utfordringene ved dagens ordning.  
 
Det er derfor stor risiko forbundet med å gå for et rent listevalg før det faktisk finnes et 
mangfold av lister velgerne kan gi uttrykk for sine meninger gjennom. Før et listevalg kan 
fungere optimalt, bør det nemlig finnes lister for de store gruppene mellom skillelinjene i det 
kirkepolitiske landskapet.  
 
Det har vært en utfordring ved kirkevalg at det har vært vanskelig å finne saker som tydelig 
nok er uttrykk for reelle kirkepolitiske skillelinjer. Det er først og fremst spørsmålet om 
parforhold mellom mennesker av samme kjønn som har fått fokus. Dette er et viktig 
spørsmål, og hva man svarer på dette kan si mye om hvordan man tenker teologisk.  
Samtidig fungerer det kommunikativt i offentligheten på en måte få er tilfredse med, når ulike 
syn på dette i et valg blir kirkens tydeligste ansikt utad. Det finnes også mange flere nyanser 
i holdning, begrunnelser og standpunkter her enn det som vanligvis kommer fram i debatten.  
 
Det finnes andre skillelinjer i kirken også, som ikke har blitt synlige i kirkedemokratiet. For 
eksempel finnes det ulike syn på hva kirken skal prioritere. Det finnes forskjeller i hvordan en 
mener kirken skal forholde seg til ulike samfunnsspørsmål. Det er forskjeller i tradisjon og 
synspunkter på gudstjenestefeiring, kirkemusikk og musikk ved kirkelige handlinger. 
Kirkemedlemmer har ulikt syn på innstegene til religionsdialog. I møte med neste periode 
finnes det ikke minst ulike ønsker for hvordan kirken bør organiseres.  
 
Mange av disse spørsmålene har et potensiale for å engasjere velgere, men den praktiske 
utfordringen for listevalg er at det pr. i dag ikke finnes lister som representerer verken ulike 
enkeltstandpunkt i disse sakene eller vanlige kombinasjoner av standpunkter. Paradoksalt 
nok vil dette muligens kunne være lettere å finne ved et personvalg, men det har som sagt 
sine utfordringer på andre områder.  
 
En ikke uvesentlig side ved dette er også at det er en krevende oppgave å etablere et 
kirkepolitisk parti. I realiteten forutsetter dette et relativt stort nettverk, muligens innenfor en 
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etablert organisatorisk sammenheng. Man bør ideelt sett ha kanaler slik at et parti kan bli 
landsdekkende og bygge et bredt geografisk nettverk av personer som kan tenke seg å stille 
til valg og drive valgkamp. I oppstarten vil man ha utfordringen med å skissere og fastsette 
et program som er samlende nok til å kunne knytte nok folk til å få gjennomslag til seg, 
kommunisere dette ut og bygge en partiorganisasjon, alt med korte tidsrammer og 
begrenset oversikt over om andre holder på med parallelle prosesser.   
 
Trolig er det menighetsrådene og den eksisterende kirkelige virksomheten som er den beste 
grobunnen for et slikt engasjement. Da er man imidlertid tilbake til noe som likner 
nominasjonskomiteens liste.  
 

Oppsummering 
Det er altså vanskelig å finne en valgordning uten ulemper. Dersom man beholder den 
asymmetriske modellen med nominasjonskomiteens liste, skaper man kommunikative og 
organisatoriske utfordringer, og risikerer at en del velgere i noen spørsmål, bevisst eller 
ubevisst, stemmer mot sine egne interesser.  
 
Dersom man går for et rent listevalg for å løse disse utfordringene, risikerer man samtidig å 
utfordre den grunnleggende representativiteten i demokratiet, siden det logisk og reelt sett er 
langt fra gitt at det lar seg gjøre å etablere et mangfold av lister som speiler variasjonen i 
velgernes ønsker.  
 
Valg av valgordning kan speile kirkepolitiske interesser. På tvers av kirkepolitiske skiller kan 
en muligens likevel samles om at det sentrale ved valgordningen er at den, innen rammen 
av kirkens definerte identitet, gir velgerne best mulig anledning til gjennom valget å gi uttrykk 
for sine ønsker. Det kan være et godt utgangspunkt for bispedømmerådets vurderinger.  
 
Det kan finnes noen mellomløsninger i tillegg til de høringsnotatet skisserer. Ingen av disse 
alternativene er utredet eller nevnt i høringsnotatet, men de kan være verdt å nevne.  
 
For eksempel har det noe å si hvor mange lister det kreves før en nominasjonskomite basert 
på menighetsrådene også skal sette i gang arbeid med å danne en liste. Forslaget setter 
grensen ved én liste, men det er fullt mulig å sette grensen ved to eller tre.  
 
En kan også la det være opp til en nominasjonskomite å vurdere om det gitte mangfoldet av 
lister blir tilstrekkelig representativt, og så eventuelt la nominasjonskomiteen ta initiativ til at 
det dannes en supplerende liste, med noe friere rammer til utformingen enn i dag.   
 
Når det finnes lister som gir uttrykk for ulike kirkepolitiske syn, kan det vurderes hvor sterkt 
nominasjonskomiteen i valgreglene skal bindes til å sette sammen en bred liste. Selv om det 
i seg selv er dypt problematisk hvis en liste basert på menighetsrådene ikke blir bredt 
sammensatt, kan det være demokratisk hensiktsmessig, fordi det kan gi velgerne de 
nødvendige valgalternativene.  
 
Et annet alternativ er å åpne for supplerende kandidater på en egen liste dersom det bare 
stilles en eller to lister ved valget. De supplerte enkeltkandidatene kan så få noe støtte til å 
drive valgkamp.  
 
Med dette som bakgrunn, foreslås det på spørsmålene i høringen ulike alternativer som 
bispedømmerådet kan ta stilling til. I kommentarfeltet vil det være mulig å si hvor mange av 
rådets medlemmer som stemte for mindretallsvarianter.  
 
At det på de ulike spørsmålene gis forslag til svar er ofte et godt utgangspunkt for effektiv 
saksbehandling, men er ikke nødvendigvis et uttrykk for at administrasjonen har klare 
anbefalinger. Snarere bør forslagene leses i lys av at dette er et område med mange 
perspektiver og stor kompleksitet.  
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Det er ikke høringsspørsmål til kapittel 1. Vurderingene i forslaget er ikke tenkt sendt inn 
som høringssvar med mindre de er gjentatt som kommentarer til merknadsfeltene.  
 

Forslag til høringssvar 
Spørsmål til kapittel 2.  

Hvilken modell ønsker dere?  

Svaralternativer 
 A (dagens ordning, noe modifisert) 

 B (selvstendige lister) 

 Ingen av dem 

 Ingen mening 
 

Forslag til svar:  
 «Ingen av dem». 

 

Har dere merknader til spørsmålet om modellvalg?  
 

Forslag til kommentar, basert på ulike valg av modell.  
 Stavanger bispedømmeråd legger ved saksframlegget til bispedømmerådet, med de 

endringene som kom fram i møtet, som bakgrunn for refleksjonene om modellvalg. 
Kort sagt vil et flertall i bispedømmerådet anbefale at  

o A) Alternativ A beholdes, ut fra den oppslutningen nominasjonskomiteens 
liste har hatt, behovet for å sikre en liste med forankring i menighetsråd og 
mulighetene som ligger i å benytte elementer av personvalg ut fra en bredt 
sammensatt liste.  

o B) Alternativ B, ut fra behovet for å etablere et kirkedemokrati basert på klare 
valgalternativer i form av lister.  

o C) Stavanger bispedømmeråd anbefaler at forslagene til modifikasjoner av 
ordningene i det vedlagte saksframlegget utredes og legges fram for 
Kirkemøtet som justeringer av de foreslåtte modellene.  

Et mindretall i bispedømmerådet vil anbefale at… 
 

Har dere merknader til forenklet ordning for valg av nominasjonskomité?  

Forslag til kommentar 
Forslaget er uklart når det gjelder hvor mange medlemmer nominasjonskomiteen skal bestå 
av. Stavanger bispedømmeråd ser gjerne at hvert menighetsråd blir oppfordret til å foreslå 
et medlem til nominasjonskomiteen, men mener resultatet vil reflektere velgergrunnlaget 
best hvis rådsmedlemmene stemmer enkeltvis og ikke som et samlet råd. Dessuten bør 
prostiet fortsatt være valgkrets, slik at nominasjonskomiteen får en representant fra hvert 
prosti. Valget av nominasjonskomite kan gjerne foretas digitalt.  
 

Spørsmål til kapittel 3: Supplerende lister og kandidater ved valg til menighetsråd.  

Hvilket alternativ ønsker dere?  

Svaralternativ:  
 

1. Fortsette dagens ordning, med supplerende nominasjon bare ved for få 
kandidater.  
2. Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor mange kandidater det er på 
Nominasjonskomiteens liste.  
3. Åpne for en utsatt frist for innlevering av lister fra andre grupper.  
4. Åpne for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for innlevering av 
lister fra andre grupper.  
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Vurderinger 
Noen ganger fremmes det kandidater ved supplerende nominasjon som 
nominasjonskomiteen har hatt gode grunner til å utelukke, for eksempel ut fra 
egnethetsvurderinger. Andre ganger kan manglende mulighet til supplerende nominasjon 
føre til at nominasjonskomitéen får mulighet til å styre valget i for stor grad.  
 
Det finnes argumenter både for at listevalg kan være viktig og hensiktsmessig og for at det 
kan ha uheldige sider og føre til unødig polarisering. Erfaringsvis er det få tilfeller der det er 
ønske om å fremme alternative lister ved menighetsrådsvalg.  
 
Alternativ 4 er det mest åpne. Det vil være et større problem at noen ønsker å delta ved 
valget ut fra legitime hensyn, men ikke får mulighet til det ut fra valgreglene, enn at det 
finnes muligheter i valgreglene som ikke blir benyttet.  
 

Forslag til svar 
 4 

 

Har dere merknader til dette spørsmålet:  

Forslag til kommentar 
Alternativ 4 er det mest åpne. Det vil være et større problem at noen ønsker å delta ved 
valget ut fra legitime hensyn, men ikke får mulighet til det ut fra valgreglene, enn at det 
finnes muligheter i valgreglene som ikke blir benyttet.  
 

Spørsmål til kapittel 4: Kommunikasjon om lister og kandidater 

Hvilket alternativ ønsker dere:  
 Alternativ 1: Samme ordning som i 2019, men med noen forbedringer. Listene har 

hovedansvaret, men valgrådet skal utarbeide en felles presentasjon som blir 
tilgjengelig digitalt og fysisk i valglokalene. Denne presentasjonen skal inneholde 
informasjon om listene og CV-opplysninger om kandidatene. Hver liste får anledning 
til å skrive en kort tekst om listen som blir brukt i presentasjonen.  

 Alternativ 2: Valgrådet utarbeider en presentasjon som inneholder informasjon om 
lister og kandidater. Hver liste får anledning til å skrive en kort tekst om listen som 
blir brukt i presentasjonen. Hver enkelt kandidat får mulighet til å skrive en kort tekst 
som svar på spørsmålet «Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt?»  

 Alternativ 3: Alt ansvaret for å presentere lister og kandidater ligger hos listene. 
Listenes materiale kan legges i valglokalet, også hvis ikke alle listene har levert 
materiale. Kirkevalget.no vil måtte ha lenke til listenes nettsider. 

Vurdering 
Alternativ 1 og 2 er relativt like, men alternativ 2 er det mest åpne i forhold til valgordninger 
og gir bedre informasjon om de enkelte kandidatene.  
 

Forslag til svar 
 2 

 

Har dere merknader til dette spørsmålet:  

Forslag til kommentar 
Alternativ 1 og 2 mest aktuelle og relativt like, men alternativ 2 er det mest åpne i forhold til 
valgordninger og gir bedre informasjon om de enkelte kandidatene. 
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Spørsmål til kapittel 5: Tid og sted for valg 

Spørsmål: Kirkeloven § 4 fastsatte at «kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i 
umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Bør denne 
bestemmelsen videreføres? 

 
Svaralternativer:  

 Ja, dette bør fastsettes i kirkeordningen 

 Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene 

 Nei 

 Ingen mening 

 
Vurdering 
Å gå bort fra denne bestemmelsen vil gjøre det vanskeligere for mange velgere å stemme. 
Det er et premiss for valgordningen at den skal bidra til deltakelse og demokratisk 
forankrede beslutninger, og bestemmelsen bør derfor opprettholdes. Den har likevel en 
karakter som passer bedre i kirkevalgreglene, som i dag, enn i kirkeordningen.  
 

Forslag til kommentar 
 Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene.  

 

Har dere merknader til dette spørsmålet:  

Forslag: 
Ingen merknad nødvendig.  
 

Spørsmål til kapittel 6: Personvalgregler 

Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av menighetsråd.  

Svaralternativer:  

 Enig  

 Uenig  

 Ingen mening 
 

Vurdering 
Dagens ordning er etablert og vi kjenner ikke til behov for å endre dette. Tvert imot kan 
mulighet for stemmetillegg ved valg av menighetsråd gjøre det lettere for 
nominasjonskomiteen å peke på godt kvalifiserte kandidater som ellers, f.eks. ut fra 
kjennskap i menigheten, ellers ville hatt vanskelig for å bli valgt.  
 

Forslag til kommentar 

 Enig 
 

Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 

Forslag til kommentar 
Dagens ordning er etablert og vi kjenner ikke til behov for å endre dette. Tvert imot kan 
mulighet for stemmetillegg ved valg av menighetsråd gjøre det lettere for 
nominasjonskomiteen å peke på godt kvalifiserte kandidater som ellers, f.eks. ut fra 
kjennskap i menigheten, ellers ville hatt vanskelig for å bli valgt.  
 

Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense for Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette forslaget innebærer også å beholde dagens 
ordning med stemmetillegg på lister fra nomineringsgrupper.  

Svaralternativer:  

 Enig  

 Uenig  

 Ingen mening 
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Vurdering 
Det virker rimelig å gi listene mulighet til å prioritere toppkandidater. Erfaringene fra valget i 
2019 kan imidlertid tyde på at terskelen for å passere sperregrensen var noe for høy. Det 
kan også vurderes å justere stemmetillegget fra 25 til 10 prosent, slik at 
personvalgsdimensjonen på listene blir noe åpnere, uten å bli sårbar for tilfeldigheter.  
 

Forslag til svar 

 Enig 
 

Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 

Forslag til kommentar  
Det er rimelig å gi listene mulighet til å prioritere toppkandidater. Erfaringene fra valget i 
2019 kan imidlertid tyde på at terskelen for å passere sperregrensen var noe for høy.  
Det kan også vurderes å justere stemmetillegget fra 25 til 10 prosent, slik at 
personvalgsdimensjonen på listene blir noe åpnere, uten å bli sårbar for tilfeldigheter.  
 

Spørsmål til kapittel 7: Forhåndsstemming 

Hvilket alternativ ønsker dere:  

Svaralternativer:  
1. Beholde dagens regel om minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær 

åpningstid.  
2. Fastsette et minstekrav til åpningstid per uke per sokn, for eksempel minst to timer 

forhåndsstemming per uke i forhåndsstemmeperioden i alle sokn.  
3. Fastsette felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Dette vil da være et 

minimumskrav, valgstyrene kan organisere mer forhåndsstemming enn dette.  
4. Minimumskrav som er direkte rettet mot de gruppene som har minst mulighet til å 

stemme digitalt: det skal som et minimum gjennomføres forhåndsstemming på 
institusjoner som ligger i soknet og på minst ett arrangement rettet mot unge.  

 

Vurderinger 
Høringsnotatet viser at selv om det er ønskelig, er det juridisk umulig å ha kirkelig 
forhåndsstemming parallelt med forhåndsstemming til offentlige valg. Derfor bør en se etter 
en ordning som er forutsigbar, lett forståelig for velgerne og gjennomførbar for menighetene. 
Kirkerådet anbefaler alternativ 3, som er lett å kommunisere og gir et tydelig minimumskrav, 
uten å stenge muligheten for å gjøre mer innsats der det er mulig og ønskelig.  
 

Forslag til svar:  
 3 

 

Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 

Forslag til kommentar  
Høringsnotatet viser at selv om det er ønskelig, er det juridisk umulig å ha kirkelig 
forhåndsstemming parallelt med forhåndsstemming til offentlige valg. Derfor bør en se etter 
en ordning som er forutsigbar, lett forståelig for velgerne og gjennomførbar for menighetene. 
Kirkerådet anbefaler alternativ 3, som er lett å kommunisere og gir et tydelig minimumskrav, 
uten å stenge muligheten for å gjøre mer innsats der det er mulig og ønskelig.  
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om overordnede problemstillinger i 
valgordningen i tråd med saksframlegget, justert etter avstemminger og endringer fra 
bispedømmerådets møte.  
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Valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 

Bakgrunn 
Kirkerådet foreslår å endre valgordningen for valg av prest og valg av lek kirkelig tilsatt til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet.  
 
I 2019 ble dette valget gjennomført som et preferansevalg. Kort sagt er preferansevalg en 
ordning som sikrer at den kandidaten flest stiller seg bak blir valgt.  
 
Kirkerådet foreslår å gå over til flertallsvalg. I et flertallsvalg vinner den kandidaten som får 
flest stemmer, også om denne kandidaten i praksis har et mindretall av velgerne bak seg.  
 
Kirkerådet begrunner forslaget med at flertallsvalg er en ordning som er enklere å forstå og 
gjennomføre. Ved valget i 2019 ville fire bispedømmer, blant annet Stavanger, fått et annet 
resultat med flertallsvalg, men Kirkerådet mener denne forskjellen ikke er tilstrekkelig til å 
forsvare ekstraarbeidet og gå i møte med de pedagogiske utfordringene med 
preferansevalg.  
 
Målet med valg er at resultatet skal speile velgernes ønsker. Det er derfor rimelig å si at det 
er viktigere at de som blir valgt representerer det reelle flertallet blant velgerne enn at 
prosedyrene i opptellingen er lette å forstå uten opplæring. Velgerne har mer grunnleggende 
interesser enn akkurat dette.  
 
Slik høringsnotatet også sier, har prester og lek kirkelig tilsatte alle muligheter til å sette seg 
inn i kandidatene på en måte som gjør et preferansevalg mulig og meningsfullt. Dersom det 
gir et resultat velgerne i større grad vil identifisere seg med, vil det kunne forsvare noe økt 
ressursbruk på opptellingen.  
 
Forskjellen mellom preferansevalg og flertallsvalg kan kanskje best illustreres ved et 
eksempel.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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Ved valgene av prest og lek tilsatte representanter er det vanligvis fem kandidater. Hvis vi 
tenker oss et valg mellom to klare profilmessige alternativ, er det logisk mulig med et 
kandidatutvalg der fire kandidater står for alternativ A og én kandidat for alternativ B. Da vil 
et flertallsvalg fungere slik at selv om 79 prosent av velgerne skulle stemme på kandidater 
som står for alternativ A, så vil kandidaten som står for alternativ B vinne, dersom stemmene 
på de andre fire kandidatene fordeler seg likt. Det blir mulig å vinne valget med 21 prosent 
oppslutning og 79 prosent motstand.  
 
Det vil sjelden skje i så ekstreme utgaver, men eksemplet viser likevel at i flertallsvalg har 
nominasjonen svært mye å si for utfallet. Det er en stor fordel å ikke konkurrere med andre 
kandidater om stemmer fra samme gruppe. Den beste strategien for en definert gruppe vil 
derfor være å stille med kun én kandidat – selv om de har en stor velgergruppe bak seg og 
kanskje reelt sett burde «sine» velgerne flere å velge i. Satt på spissen vil «Gruppe A» 
kandidater ha interesse av flest mulig «Gruppe B»-kandidater i et todimensjonalt valg – og 
omvendt.  
 
I et valg med flere grupper og interesser blir ikke utslagene like store, men den 
grunnleggende skjevheten og risikoen er fortsatt til stede. Nominasjonen vil i stor grad 
påvirke resultatet. I valget vil like kandidater hente stemmer fra samme velgergruppe og 
gjennom det kunne svekke sin egen velgergruppes innflytelse.  
 
Flertallsvalg gir med andre ord stort ansvar og mer krevende rammer for 
nominasjonskomiteen. Dersom nominasjonskomiteen ikke sikrer et utvalg kandidater som 
står i et passende forhold til velgernes ønsker, vil kandidatsammensetningen på en helt 
annen måte enn i et preferansevalg påvirke resultatet. Nominasjonskomiteen fungerer best 
for velgerne hvis den før valget klarer gjette hva de vil stemme.  
 
Flertallsvalg skaper også noen utfordringer fra et velgerperspektiv. Velgerne får størst 
innflytelse dersom de stemmer på kandidater som sannsynligvis vil nå langt i valget. Dersom 
de stemmer på en i utgangspunktet mer ukjent kandidat, er det større risiko for at stemmen 
vil være bortkastet. Taktiske vurderinger får derfor mye å si, på toppen av beslutningen om 
hvilken kandidat en helst ser at blir valgt.  
 
Å gå over til flertallsvalg har derfor etter administrasjonens vurdering en betydelig 
demokratisk kostnad. Selv om velgerne og kandidatene vil ha lettere for å forstå 
opptellingssystemet, finnes det prinsipielle og praktiske utfordringer det er vanskelig å se lar 
seg forsvare ut fra administrative og pedagogiske gevinsten en får ved å gå over til et 
enklere system.  
 
Velgernes hovedinteresse er et valgresultat som samsvarer med deres politiske ønsker. I 
valg av prest og lek kirkelig tilsatt vil flertallsvalg som ordning gjøre det usikkert, mens et 
preferansevalg sikrer at det reelle flertallet av velgerne er de som faktisk til slutt blir 
representert.  
 
Ut fra dette foreslår administrasjonen følgende høringssvar:  
 

Svar på høring om valg av prest og lek kirkelig 
tilsatt.  
Stavanger bispedømmeråd har mottatt høring med forslag om endring i valgordning for prest 
og lek kirkelig tilsatt i bispedømmeråd og Kirkemøtet.  
 
Bispedømmerådet ser at høringsnotatet fokuserer på om opptellingen av valget er forståelig 
for velgerne og enkel å gjennomføre administrativt. Disse forholdene vektes på en måte som 
gjør at en vil endre valgordningen.  
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Det argumenteres også ut fra at et flertallsvalg ville gitt samme resultat for 18 av 22 
kandidater i 2019. Høringsnotatet regner ikke dette som en vesentlig forskjell, selv om det 
viser at valgordningen faktisk gir reelle utslag.  
 
Stavanger bispedømmeråd mener at det viktigste ved en valgordning er om den legger til 
rette for at valgresultatet reflekterer velgernes ønsker. Selv om den foreslåtte valgordningen 
heter «flertallsvalg», er hovedproblemet ved den at den nettopp er sårbar for at det ikke er 
flertallet blant velgerne som vinner fram gjennom valget.  
 
Ved flertallsvalg trenger en kandidat kun å oppnå flere stemmer enn andre kandidater. I et 
valg med fem kandidater, slik valgordningen for prest og lek kirkelig tilsatt i dag legger opp 
til, vil det i ytterste konsekvens være mulig å vinne valget med bare 21 prosents oppslutning, 
hvis stemmene ellers fordeler seg likt mellom de andre kandidatene. Teoretisk sett er det 
altså mulig å vinne valget med støtte fra litt over 1 av 5 velgere, mens 4 av 5 velgere ville 
ønsket seg en annen kandidat.  
 
Så tydelige tilfeller vil være sjeldne, men både dette eksemplet og erfaringene fra 2019, der 
preferansevalg i fire tilfeller gjorde utslag, viser at dette er en reell problemstilling.  
 
Flertallsvalg gjør det også vanskeligere å være nominasjonskomite og vanskeligere å være 
velger. I motsetning til ved et preferansevalg, vil den kandidatsammensetningen 
nominasjonskomiteen kommer fram til ofte få innflytelse på valgresultatet. Like kandidater vil 
konkurrere om stemmene fra samme velgergruppe. Grupper som har flere kandidater å 
velge mellom, vil dermed kunne få mindre innflytelse – selv om kanskje nettopp det brede 
kandidatutvalget viser at disse kandidatene er spesielt representative eller ønsket.  
 
En måte å få gjennomslag i valget på vil være å ha få kandidater ved siden av seg som 
henter stemmer fra samme gruppe. 
 
Vi vil håpe det er sjelden en nominasjonskomite vil ønske å styre valgresultatet, men i et 
flertallsvalg vil dette være mulig å oppnå gjennom nominasjonskomiteen dersom man vet 
hvordan det gjøres. Preferansevalg kjennetegnes av at de ikke har denne sårbarheten.  
 
I et flertallsvalg blir det også vanskeligere å være velger, fordi velgerne i større grad vil måtte 
tenke taktisk for å sikre seg at deres stemme får innflytelse. Det vil bli mindre aktuelt å 
stemme på ukjente kandidater en ikke er trygg på vil få bred oppslutning, også når en slik 
kandidat vil være den en helst ønsker seg. Velgerne vil da måtte ta en avveining av om det 
er sannsynlig at kandidaten vil nå langt nok i valget til at stemmen vil bety noe. I et 
flertallsvalg vil det altså kunne være taktisk rasjonelt å stemme på en annen kandidat enn 
den en helst vil ha. Mange velgere vil oppfatte dette som problematisk.  
 
Stavanger bispedømmeråd mener derfor at en ved å gå over til flertallsvalg betaler for å løse 
noen praktiske og pedagogiske utfordringer i dagens ordning med å svekke mer vesentlige 
sider ved demokratiet. Det vil gjelde både grunnleggende representativitet, trygge 
nominasjonsprosesser og muligheten for velgerne til å få gjennomslag for sine ønsker. Det 
mest alvorlige er at flertallsvalg i praksis er et system som er sårbart for å gi et klart 
mindretall blant velgerne makten. 
 
De administrative utfordringene ved forrige valg var ikke uoverkommelige, men gav nyttige 
erfaringer som kan brukes til å forbedre neste valg, slik høringsnotatet skisserer. Stavanger 
bispedømmeråd mener derfor det er langt å foretrekke å løse de overkommelige 
utfordringene ved å beholde preferansevalg, framfor å gå inn på den svært usikre og 
prinsipielt problematiske veien det er å gå over til flertallsvalg.  
 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
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Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om valgordning for prest og lek kirkelig 
tilsatt i tråd med saksframlegget, med de endringene som kom fram i møtet.  
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Høringssvar: Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
 
 
 
Vedlegg:  
høringsnotat - endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
 
 

Saksorientering 
Kirkerådet har sendt ut en høring om endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler. 
 
Bakgrunnen for høringen er følgende: 
 

1. Kirkeordningen for Den norske kirke ble vedtatt 30. mars 2019. Kirkeordningen 
bygget på forslaget til ny trossamfunnslov i departementets høringsnotat fra 2017. I 
juni 2019 fremmet departementet en proposisjon med et oppdatert lovforslag, jf. 
Prop. 130 L (2018–2019), og Stortinget vedtok dette med noen endringer april 2020. 
Den vedtatte trossamfunnsloven er på noen punkter litt annerledes enn lovforslaget 
fra departementet i 2017, noe som medfører at det er nødvendig å foreta noen 
endringer i kirkeordningen.  

2. Kirkeordningen har slått fast at kirkeordningen på enkelte punkter må følges opp 
med nærmere bestemmelser i underliggende regelverk. I denne høringen fremmer 
Kirkerådet forslag til noen endringer i kirkeordningen og i enkelte andre regler for å 
følge opp dette.  

3. Samtidig foreslås det en liten endring i regler for bruk av liturgiske klær, for å følge 
opp kirkefaggjennomgangen som ble gjennomført våren 2020. 

 
Kirkerådet planlegger å fremme saken for Kirkemøtet 2021. 
 
I det følgende nevnes hovedpunktene i endringsforslagene. Nummereringen av 
overskriftene følger nummereringen i høringsnotatet. 
 
 

2. Kirkerådets myndighet til å samtykke til å gjøre tilpasninger i bestemmelsene 
om kirkelig fellesråd – fjerning av tillegget om at Kirkerådet kan gjøre dette 
etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet  

I kirkeordningen § 8 fjerde ledd er følgende fastsatt: 
 

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre tilfeller der det ligger 
til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet 
samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. I 
kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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fastsatt av Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig 
fellesråd. 
 

Kirkeordningen forutsetter her at Kirkemøtet må gi nærmere bestemmelser før Kirkerådet 
kan treffe vedtak om etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner, samt å 
foreta tilpasninger av bestemmelser om kirkelig fellesråd i kommuner med særlig mange 
sokn. 
 
Kirkerådet anser det som unødvendig at Kirkemøtet må fastsette nærmere bestemmelser 
om disse forholdene. For å forenkle kirkeordningen og omfang av regelverk, foreslås det 
derfor å oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet». 
 

 
3. Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om forvaltningsmessig 

taushetsplikt  
Kirkerådet foreslår følgende nye bestemmelse som et nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10: 
  

Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har brutt taushetsplikten 
etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv vedta at 
vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan påklages til Den 
norske kirkes klagenemnd.  

 
Kirkerådet foreslår her en endring i kirkeordningens § 10 som åpner opp for at et 
rådsmedlem som bryter taushetsplikten vil kunne bli fratatt rådsvervet, slik at denne type 
brudd på taushetsplikt kan få konsekvenser. Det foreslås at det er rådet selv som kan frata 
vedkommende vervet. 
 
Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv er inngripende, mener 
Kirkerådet at det bør etableres en klageadgang for slike vedtak. Også et vedtak om ikke å 
frata et rådsmedlem som har brutt taushetsplikten vervet, bør kunne påklages. 
 
Selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler menighetsrådsmedlemmer, er 
bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd 
og 29 annet ledd.  
 
Siden endringen får konsekvenser for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og 
Kirkerådet, tilsier det at klageinstans bør være Den norske kirkes klagenemnd. Det er også 
begrunnet i at klagenemnda etter sin sammensetning har betydelig juridisk og teologisk 
kompetanse, noe som gjør det til et velegnet klageorgan for slike saker. 
 
 

4. Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6  

Trossamfunnsloven § 6 inneholder bestemmelser om statens grunnlag for å nekte eller 
avkorte tilskudd til tros- og livssynssamfunn når samfunnet, eller enkeltpersoner som 
opptrer på vegne av samfunnet, «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker 
barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig 
krenker andres rettigheter og friheter». Bestemmelsen er også gjort gjeldende for Den 
norske kirke, jf. trossamfunnsloven § 14 femte ledd.  
 
Kirkerådet foreslår å endre kirkeordningen § 10 for å åpne opp for at Kirkerådet kan 
treffe vedtak om å frata rådsmedlemmer vervet begrunnet i de handlinger som nevnes i 
trossamfunnsloven § 6: 
 

Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse av tjeneste 
eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold eller tvang, 
fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte diskrimineringsforbud 
eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter og friheter, kan Kirkerådet 
treffe vedtak om å frata medlemmet vervet. Kirkerådet kan også treffe vedtak om å 
suspendere medlemmet fra vervet inntil saken etter første punktum er avgjort. 
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Kirkerådets vedtak etter første og annet punktum kan påklages til Den norske kirkes 
klagenemnd. 

 
Det er foreslått at det er Kirkerådet, og ikke rådet selv, som treffer vedtak om å frata 
vedkommende medlem vervet. Det er flere grunner for det. For det første har det 
sammenheng med at det er Kirkerådet som er ansvarlig for forvaltningen av det statlige 
tilskuddet og står for kontakten og oppfølgningen med departementet i saker hvor det 
eventuelt skulle oppstå grunnlag for å nekte statstilskuddet til Den norske kirke. For det 
andre kan det tenkes en situasjon hvor det er et menighetsråd, eller et flertall i 
menighetsrådet, som for eksempel gjør vedtak om å bryte et lovbestemt 
diskrimineringsforbud eller på annen måte opptrer i strid med bestemmelsen. I så tilfelle er 
det nødvendig at et organ på et annet nivå kan tre inn og treffe et vedtak om fratredelse.    
 
Videre er det slik at selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler 
menighetsrådsmedlemmer, er bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og 
Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd og 29 annet ledd. Det gjør at det ikke vil være naturlig å 
la biskopen treffe et slikt vedtak. 
 
Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv en inngripende, bør det 
etableres en klageadgang for slikt vedtak. Kirkerådet foreslår at Den norske kirkes 
klagenemnd bør være klageinstans. 
 
 

5. Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet til å gi 
økonomiregler for soknets organer  

Etter lovforslaget som var kjent ved Kirkemøtet i 2019, var det forventet at det ville bli opp til 
Kirkemøtet å fastsette «regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon» for soknets 
økonomiforvaltning. Dette ble derfor tatt inn i kirkeordningen §§ 12 og 17.  
 
Den endelige trossamfunnsloven fastsetter imidlertid at det er departementet som gjør dette, 
jf. § 14 sjette ledd. Et forslag til forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke er 
sendt på høring fra Barne- og familiedepartementet. Denne inneholder regler om 
budsjettordning, regnskapsføring og revisjon. Dette gjør at bestemmelsene i kirkeordningen 
blir misvisende, og Kirkerådet foreslår derfor at disse oppheves. 
 

 
6. Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og saksbehandlingsregler  

Kirkerådet foreslår endret ordlyd i kirkeordningen § 23 siste ledd:  
 

Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen. Bestemmelsene om 
enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens vedtak. Biskopens 
vedtak kan påklages til Kirkerådet. 

 
Etter kirkelovens ordning er det departementet som er klageinstans på biskopens vedtak om 
godkjenning av ombygging og utvidelse av kirker. Etter en nærmere vurdering og 
begrunnelse, foreslås det at Kirkerådet overtar departementets funksjon som klageorgan for 
biskopens vedtak. 
 
Kirkerådet vil kunne gi saksbehandlingsregler knyttet til klagesaker – begrenset til 
bestemmelser som supplerer forvaltningsloven. Kirkerådet kan derfor ved brev, rundskriv 
eller instruks til biskopene redegjøre for hvordan slike klagesaker skal behandles. 
 

 
7. Reglene om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige status 

samt tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige  
Kirkeordningen § 4 femte ledd slår fast at Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om 
framgangsmåte for inn- og utmelding samt for registrering av tilhørighet i Den norske kirke.  
Per 1. januar 2021 er det ingen regler om registrering av tilhørige. Kirkerådet vil i annen 
sammenheng ta opp en overgangsordning.  
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Det foreslås å fastsette regler på Kirkemøtet i 2021 som i hovedsak viderefører de 
innholdsmessige bestemmelsene om innmelding og utmelding som gjelder i dag, og legge til 
noen enkle regler for registrering av tilhørige i et nytt, samlet regelverk. Registreringen av 
tilhørige baserer seg på melding fra de som har foreldreansvaret.  
 
Når regelverket for innmelding og utmelding av Den norske kirke først tas opp til revisjon, 
forslås det å gjøre noen mindre endringer.  
 

 
8. Oppheving av reglement for Bispemøtet  

Fordi reglementet for Bispemøtet er gjort overflødig fra 1. januar 2021, foreslås det 
opphevet. Det følger av forvaltningsloven § 37 annet ledd at forslag om å oppheve en 
forskrift også som hovedregel må sendes på høring. 

 
 

9. Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av 
godkjenningsordning for stolaer  

I regler for bruk av liturgiske klær er følgende i dag fastsatt:  
 

Biskopen bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba samt stoff, farge og 
symboler for stola etter de presiseringer som Kirkerådet gir. I tvilstilfelle legger 
biskopen saken frem for Kirkerådet til uttalelse. 

 
Utvalget for gjennomgang av kirkefagforvaltningen i Den norske kirke uttalte følgende i sin 
rapport:  
 

Utvalget mener at man bør etterstrebe, der det er tjenlig, å standardisere 
godkjenningsordninger med detaljert regelverk og påfølgende orientering til det 
aktuelle organet om hva som velges innenfor dette regelverket. Et konkret felt hvor 
dette er nærliggende, er å endre regelverket slik at det kun skal orienteres om 
utforming av stolaer så lenge denne befinner seg innenfor veiledningen som er 
tilgjengelig på kirken.no. (side 47). 

 
Ved at biskopen orienteres om stolautformingen, i stedet for å måtte saksbehandle og 
godkjenne de enkelte stolaer, vil det innebære at det kan brukes mindre ressurser på slik 
saksbehandling. Samtidig vil biskopen gjennom orienteringen kunne følge opp 
stolautforming som ikke er i tråd med veiledningen. Denne godkjenningsordningen beskrives 
på følgende måte i forslag til endret punkt 2 i regler for bruk av liturgiske klær; 

 
Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. Stolaer skal utformes i 
henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med symboler i henhold til 
veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen kan etter søknad godkjenne 
stolaer som ikke følger veilederen. 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om endringer i kirkeordningen og 
enkelte andre regler. Vi støtter de fremlagte endringsforslagene. 
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1. Innledning 
 

Kirkeordningen for Den norske kirke ble vedtatt 30. mars 2019. Kirkeordningen bygget på 

forslaget til ny trossamfunnslov i departementets høringsnotat fra 2017. I juni 2019 fremmet 

departementet en proposisjon med et oppdatert lovforslag, jf. Prop. 130 L (2018–2019), og 

Stortinget vedtok dette med noen endringer april 2020. Den vedtatte trossamfunnsloven er på 

noen punkter litt annerledes enn lovforslaget fra departementet i 2017, noe som medfører at 

det er nødvendig å foreta noen endringer i kirkeordningen. Kirkeordningen har også slått fast 

at kirkeordningen på enkelte punkter må følges opp med nærmere bestemmelser i 

underliggende regelverk. I denne høringen fremmer Kirkerådet forslag til noen endringer i 

kirkeordningen og i enkelte andre regler for å følge opp dette. Samtidig foreslås det en liten 

endring i regler for bruk av liturgiske klær, for å følge opp kirkefaggjennomgangen som ble 

gjennomført våren 2020. Kirkerådet planlegger å fremme saken for Kirkemøtet 2021. 

2. Kirkerådets myndighet til å samtykke til å gjøre tilpasninger i 

bestemmelsene om kirkelig fellesråd – fjerning av tillegget om at 

Kirkerådet kan gjøre dette etter nærmere bestemmelser fastsatt av 

Kirkemøtet 
 

I kirkeordningen § 8 fjerde ledd er følgende fastsatt:  

 

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre tilfeller der det ligger 

til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet 

samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. I 

kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser 

fastsatt av Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig 

fellesråd. 

 

Kirkeordningen forutsetter altså at Kirkemøtet må gi nærmere bestemmelser før Kirkerådet 

kan treffe slike vedtak. Tilsvarende bestemmelser i kirkeloven § 5 tredje ledd slår fast at 

departementet kunne foreta tilpasninger om kirkelig fellesråd uten nærmere bestemmelser om 

dette.  

 

Første punktum om samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere 

kommuner, er en bestemmelse som har blitt benyttet i en del tilfeller. Det er derfor etablert 

forvaltningspraksis om hvordan slike saker skal behandles. Forsvarlig forvaltningspraksis 

tilsier blant annet at berørte instanser, inkludert de berørte kommunene, blir hørt før et vedtak 

treffes.  

 

Kirkerådet er ikke kjent med at annet punktum om samtykke til å foreta andre tilpasninger av 

bestemmelsene om kirkelig fellesråd har blitt benyttet. Det kan i seg selv tilsi at det er 

unødvendig at Kirkemøtet fastsetter nærmere bestemmelser om slike eventuelle tilpasninger. 

Forarbeidene til bestemmelsen peker at det kan være aktuelt å benytte den «i forbindelse med 

sammensetningen av fellesråd i kommuner med særlig mange sokn, hvor antallet medlemmer 

av fellesrådet (…) vil kunne bli uforholdsmessig høyt» (Ot.prp. nr. 64 (1994–1995) side 52).  
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Kirkerådet anser det derfor som unødvendig at Kirkemøtet må fastsette nærmere 

bestemmelser om disse forholdene. For å forenkle kirkeordningen og omfang av regelverk, 

foreslås det derfor å oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av 

Kirkemøtet»: 

 

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre tilfeller der 

det ligger til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av 

Kirkemøtet samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. 

I kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser 

fastsatt av Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig 

fellesråd. 

3. Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om 

forvaltningsmessig taushetsplikt 
 

Fra 1. januar 2021 vil det ikke lenger være lovbestemt at forvaltningsloven skal gjelde for 

kirkelige organer, men den vil gjelde for kirkelige organer som følge av at Kirkemøtet har 

fastsatt det i kirkeordningen § 42 første ledd. Unntaket er der kirkelig fellesråd er 

gravplassmyndighet, hvor det er lovbestemt at gravplassmyndigheten skal følge 

forvaltningsloven.1 En konsekvens av dette er at brudd på forvaltningsmessig taushetsplikt 

ikke lenger vil kunne straffes i medhold av straffeloven §§ 209 og 210, med unntak av det 

som gjelder for gravplassforvaltningen. Den såkalte kallsmessige eller yrkesmessige 

taushetsplikten som prester i Den norske kirke og deres «hjelpere» har etter straffeloven § 

211, videreføres.  

 

For ansatte vil brudd på kirkeordningens bestemmelse om forvaltningsmessig taushetsplikt 

være tjenesteforsømmelse som kan følges opp med arbeidsrettslige sanksjoner. For kirkelige 

organer vil det i hovedsak ikke være noen sanksjonsmuligheter.2 Kirkerådet mener det er 

viktig at Den norske kirke fortsatt sikrer at brudd på taushetsplikt vil få konsekvenser. Noe 

annet vil kunne svekke Den norske kirkes tillit i samfunnet og blant kirkemedlemmene.  

 

Kirkerådet anser det ikke som tillitvekkende at rådsmedlemmer kan bryte kirkeordningens 

bestemmelse om forvaltningsmessig taushetsplikt, uten at det vil kunne få konsekvenser for 

disse medlemmene. Kirkerådet foreslår derfor en endring i kirkeordningens § 10 som åpner 

opp for at et rådsmedlem som bryter taushetsplikten vil kunne bli fratatt rådsvervet, slik at 

denne type brudd på taushetsplikt kan få konsekvenser. Det foreslås at det er rådet selv som 

kan frata vedkommende vervet. 

 

Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv er inngripende, mener 

Kirkerådet at det bør etableres en klageadgang for slike vedtak. Også et vedtak om ikke å frata 

et rådsmedlem som har brutt taushetsplikten vervet, bør kunne påklages. Videre er det slik at 

selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler menighetsrådsmedlemmer, er 

                                                 
1 Det følger av forvaltningsloven § 1 tredje punktum. 
2 Unntaket er igjen for gravplassmyndigheten: Fellesrådsmedlemmer og menighetsrådsmedlemmer i ettsoknsråd 

som bryter taushetsplikt i forbindelse med gravplassforvaltningen vil kunne straffes etter straffeloven §§ 209 og 

210. 
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bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd og 

29 annet ledd. Siden endringen får konsekvenser for menighetsråd, kirkelig fellesråd, 

bispedømmeråd og Kirkerådet, tilsier det at klageinstans bør være Den norske kirkes 

klagenemnd. Det er også begrunnet i at klagenemnda etter sin sammensetning har betydelig 

juridisk og teologisk kompetanse, noe som gjør det til et velegnet klageorgan for slike saker.  

 

Kirkerådet foreslå følgende nye bestemmelse som et nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10: 

 

Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har brutt 

taushetsplikten etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv vedta at 

vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan påklages til Den 

norske kirkes klagenemnd. 

 

Når det foreslås en formulering om at «det kan legges til grunn at et rådsmedlem» har 

opptrådt i strid med bestemmelsen, innebærer det at rådet i sitt vedtak må konstatere en 

sannsynlighetsovervekt for at rådsmedlemmet har brutt taushetsplikten.   

 

4. Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6 
 

Trossamfunnsloven § 6 inneholder bestemmelser om statens grunnlag for å nekte eller avkorte 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn når samfunnet, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne 

av samfunnet, «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter 

lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og 

friheter». Bestemmelsen er også gjort gjeldende for Den norske kirke, jf. trossamfunnsloven  

§ 14 femte ledd.  

 

Om kirkelig ansatte bryter trossamfunnsloven § 6, kan det følges opp av kirkelige 

arbeidsgiverorganer med arbeidsrettslige reaksjoner. Når det gjelder rådsmedlemmer er 

muligheten til å følge opp med sanksjoner begrenset, ut over det som følger av kirkeordningen 

§ 10 tredje ledd om suspensjon og fratredelse ved siktelse, tiltale eller dom for visse 

straffebud. Det kan tenkes at for eksempel en menighetsrådsleder bryter trossamfunnsloven § 

6. Kirkerådet mener det i et slik tilfelle bør være mulig å forfølge dette med sanksjoner. 

Kirkerådet foreslår derfor å endre kirkeordningen § 10 for å åpne opp for at Kirkerådet kan 

treffe vedtak om å frata rådsmedlemmer vervet. Vilkåret for slikt vedtak er at det må kunne 

legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til et verv for menighetsråd eller kirkelig 

fellesråd har brutt trossamfunnsloven § 6. Videre foreslås det at Kirkerådet også bør kunne 

midlertidig suspendere vedkommende rådsmedlem fra vervet inntil saken om å vurdere om 

det er grunnlag til å frata vedkommende vervet er avgjort. 

 

Til forskjell fra andre tilfeller hvor rådet gjør vedtak om at et medlem må tre ut av rådet, f.eks. 

etter dom i § 10 tredje ledd, og i forslaget til nytt § 10 fjerde ledd (se avsnitt 3), er det her 

foreslått at det er Kirkerådet, og ikke rådet selv, som treffer vedtak om å frata vedkommende 

medlem vervet. Det er flere grunner for det. For det første har det sammenheng med at det er 

Kirkerådet som er ansvarlig for forvaltningen av det statlige tilskuddet og står for kontakten 

og oppfølgningen med departementet i saker hvor det eventuelt skulle oppstå grunnlag for å 

nekte statstilskuddet til Den norske kirke. For det andre kan det tenkes en situasjon hvor det er 
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et menighetsråd, eller et flertall i menighetsrådet, som for eksempel gjør vedtak om å bryte et 

lovbestemt diskrimineringsforbud eller på annen måte opptrer i strid med bestemmelsen. I så 

tilfelle er det nødvendig at et organ på et annet nivå kan tre inn og treffe et vedtak om 

fratredelse. Videre er det slik at selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler 

menighetsrådsmedlemmer, er bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og 

Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd og 29 annet ledd. Det gjør at det ikke vil være naturlig å 

la biskopen treffe et slikt vedtak. 

 

Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv en inngripende, bør det 

etableres en klageadgang for slikt vedtak. Kirkerådet foreslår at Den norske kirkes 

klagenemnd bør være klageinstans, ut fra samme begrunnelse som i pkt. 3. Forvaltningslovens 

bestemmelser om enkeltvedtak, herunder kravet til at saken er opplyst, forhåndsvarsel, 

klageprosedyrer mv., skal anvendes på Kirkerådets vedtak. Dette følger av at vedtaket er 

bestemmende for rådsmedlemmets rettigheter og plikter, jf. kirkeordningen § 42 første ledd. 

 

Kirkerådet foreslår følgende bestemmelse: 

 

 Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse 

av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold 

eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte 

diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter 

og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet. 

Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere medlemmet fra vervet inntil 

saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet 

punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd. 

 

Når det foreslås en formulering om at «det kan legges til grunn at et rådsmedlem» har 

opptrådt i strid med bestemmelsen, innebærer det at Kirkerådet i sitt vedtak må konstatere en 

sannsynlighetsovervekt for at rådsmedlemmet har opptrådt i strid med bestemmelsen.  

 

I lys av forslaget om at Den norske kirkes klagenemnd skal være klageorgan etter forslagene i 

punkt 3 og 4, foreslås det av pedagogiske grunner at dette tas med i opplistingen over Den 

norske kirkes klagenemnds oppgaver i kirkeordningen § 33 ved en endring av første ledd 

bokstav a: 

 

Klagenemnda 

a) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 tredje 

ledd,  

b) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i de saker 

der det er bestemt av Kirkemøtet,  

c) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,  

d) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter 

offentleglova og  

e) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.  
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5. Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet 

til å gi økonomiregler for soknets organer 
 

Etter lovforslaget som var kjent ved Kirkemøtet i 2019, var det forventet at det ville bli opp til 

Kirkemøtet å fastsette «regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon» for soknets 

økonomiforvaltning. Dette ble derfor tatt inn i kirkeordningen §§ 12 og 17. Den endelige 

trossamfunnsloven fastsetter imidlertid at det er departementet som gjør dette, jf. § 14 sjette 

ledd. Et forslag til forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke er sendt på 

høring fra Barne- og familiedepartementet. Denne inneholder regler om budsjettordning, 

regnskapsføring og revisjon. Dette gjør at bestemmelsene i kirkeordningen blir misvisende, og 

Kirkerådet foreslår derfor at disse oppheves.  

 

Departementet har i Prop. 130 L (2018–2019) lagt til grunn at det på lengre sikt «neppe [er] 

formålstjenlig, og i alle fall ikke prinsipielt riktig, at departementet fastsetter særlige 

forskrifter om regnskapsføring i soknet» (side 233). I den nevnte høringen har departementet 

også utarbeidet et forslag til en forskrift til en neste etappe, hvor en del av reglene bør 

fastsettes av Kirkemøtet og en del bør fastsettes av departementet. En opphevelse av 

bestemmelsene i kirkeordningen er ikke til hinder for at Kirkemøtet i fremtiden vil kunne 

fastsette slike regler. 

 

Kirkerådet foreslår altså å oppheve kirkeordningen § 12 tredje ledd annet punktum og § 17 

fjerde ledd annet punktum. 

6. Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og 

saksbehandlingsregler  
 

Kirkeordningen § 23 siste ledd fastsetter at «Ombygging og utvidelse av kirke skal 

godkjennes av biskopen etter nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang 

fastsatt av Kirkemøtet».  

 

Dette betyr at Kirkemøtet så snart som mulig må fastsette nærmere regler om saksbehandling 

og klageadgang. I dag er bestemmelsene om saksbehandling og klage gitt av departementet i 

samband med delegasjon av myndighet fra departementet til biskopen. I en overgangsperiode 

frem til Kirkemøtet kan fastsette nærmere regler om saksbehandling og klageadgang, legger 

Kirkerådet opp til at disse reglene fortsatt skal gjelde så langt de passer, med de tilpasninger 

som er nødvendige.  

 

Kirkemøtet la i sitt vedtak opp til at slike regler om saksbehandling og klageadgang ikke skal 

gis i selve kirkeordningen. Kirkerådet mener det vil gi en bedre regelteknisk løsning om 

enkelte hovedprinsipper tas inn i kirkeordningen. Den viktigste fordelen er at denne løsningen 

er mer pedagogisk, ved at kirkeordningen vil vise de viktigste elementene og ikke bare gi en 

henvisning til andre regler. 

 

Det betyr at § 23 må endres noe. Kirkerådet foreslår at § 23 endres slik at bestemmelsen selv 

fastsetter hvilket organ som skal være klageinstans samt noen hovedprinsipper om 

saksbehandlingen. På denne måten blir det fremdeles Kirkemøtet som – slik § 23 i dag 
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bestemmer – gir nærmere regler om saksbehandling og klageadgang. Forskjellen består i at 

det med denne løsningen vil være det utpekte klageorganet som gir mer utfyllende 

bestemmelser. I dag er det som nevnt departementet som har gjort dette, jf. brev til biskopene 

av 15. april 2000.3 Det organ Kirkemøtet utpeker som klageinstans, vil kunne gjøre det 

samme i kraft av det over- og underordningsforhold som etableres ved at organet blir utpekt 

til klageinstans. Departementet har blant annet omtalt hvilke saker biskopen skal konsultere 

Riksantikvaren i og hvem som har rettslige klageinteresse. Samtidig har departementet gitt en 

forklaring av hva som menes med ombygging og utvidelse. Kirkelovens forarbeider ga her 

lite veiledning. 

 

De mest aktuelle klageorganene er Kirkerådet eller Den norske kirkes klagenemnd.  

 

Kirkemøtet har av prinsipielle grunner tidligere lagt vekt på å unngå å sette biskopene i et 

underordningsforhold til Kirkerådet. Hvis Kirkerådet er klageinstans, vil et 

underordningsforhold bli etablert i denne sakstypen.   

 

Isolert sett vil dette tale for å legge oppgaven til Den norske kirkes klagenemnd. Det kan 

imidlertid reises innvendinger mot dette alternativet. 

 

Den norske kirkes klagenemnd egner seg dårlig i denne type saker. Nemnda har gjennom sin 

sammensetning sin faglige tyngde i saker av teologisk og juridisk karakter. Sammensetningen 

er en følge av den type saker nemnda i dag er tildelt. Kirkerådet mener det er lite ønskelig å 

endre sammensetningen til nemnda for at den skal kunne få tildelt denne sakstypen – som 

først og fremst stiller krav til bygningsfaglige og arkitekturhistoriske kunnskaper.  

 

Klagenemnda har administrativ bistand. Den eller de personer som gir denne, så vel som 

klagenemnda selv, vil måtte sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, jf. 

forvaltningsloven § 17 første ledd sammenholdt med kirkeordningen 42 første ledd.   

 

På tross av sistnevnte mener Kirkerådet allikevel at Kirkerådet peker seg ut som den 

foretrukne klageinstans i slike saker. Et viktig hensyn er at Kirkerådet fra før er tildelt andre 

oppgaver på kirkebyggfeltet. Kirkerådet har ansvaret for å godkjenne oppføring av ny kirke 

og nedlegging av kirke etter § 23 fjerde ledd samt salg av kirke etter § 20 annet ledd. Særlig 

saker om godkjenning av nye kirker har klare likhetstrekk til sakene om ombygging og 

utvidelse av eksisterende kirker.   

 

Kirkerådet foreslår slik endret ordlyd i § 23 siste ledd: 

 

Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen. Bestemmelsene om 

enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens vedtak. 

Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.   

 

 

                                                 
3 Også det såkalte kirkerundskrivet inneholder bestemmelser om hvordan disse sakene skal behandles, herunder 

om klageordningen. Se Rundskriv T-3/2000 fra Kirke-utdannings- og forskningsdepartementet og 

Miljøverndepartementet, Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser kulturminne og kulturlandskap. 
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Kirkerådet vil kunne gi saksbehandlingsregler knyttet til klagesaker – begrenset til 

bestemmelser som supplerer forvaltningsloven. Kirkerådet kan derfor ved brev, rundskriv 

eller instruks til biskopene redegjøre for hvordan slike klagesaker skal behandles. Som en 

følge av det overordningsforhold Kirkerådet kommer i overfor biskopene i denne sakstypen 

gjennom å være klageorgan, vil Kirkerådet også kunne gi saksbehandlingsregler knyttet til 

biskopenes vedtak. Det kan blant annet omfatte hvilke sakstyper biskopen skal konsultere 

Riksantikvaren i, herunder knyttet til den enkelte kirkes vernestatus.  

 

I medhold av trossamfunnsloven § 15 annet ledd ventes Kongen å gi forskrift om 

forvaltningen av de kulturhistorisk verdifulle kirker. Også Kongens bestemmelser vil kunne få 

betydning for biskopens saksbehandling. 

7. Reglene om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige 

status samt tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige 

 

De reglene som gjelder for innmelding og utmelding av Den norske kirke er i dag fastsatt i en 

forskrift. Fra 1. januar 2021 vil bestemmelser om innmelding og utmelding av Den norske 

kirke ikke lenger være å regne som forskrift, men et regelverk fastsatt på ulovfestet grunnlag. 

Dette følger av trossamfunnsloven § 2 annet ledd. 

 

Kirkeordningen § 4 femte ledd slår fast at Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om 

framgangsmåte for inn- og utmelding samt for registrering av tilhørighet i Den norske kirke.  

 

Per 1. januar 2021 er det ingen regler om registrering av tilhørige. Kirkerådet vil i annen 

sammenheng ta opp en overgangsordning. Det foreslås å fastsette regler på Kirkemøtet i 2021 

som i hovedsak viderefører de innholdsmessige bestemmelsene om innmelding og utmelding 

som gjelder i dag, og legge til noen enkle regler for registrering av tilhørige i et nytt, samlet 

regelverk. Registreringen av tilhørige baserer seg på melding fra de som har foreldreansvaret. 

 

Når regelverket for innmelding og utmelding av Den norske kirke først tas opp til revisjon, 

forslås det å gjøre noen mindre endringer: 

- I paragrafene om innmelding og utmelding, er det i dag en parentes etter Kirkerådet 

hvor det står (Den norske kirkes medlemsregister). Denne parentesen foreslås 

opphevet. Registrering av innmeldinger og utmeldinger, uavhengig av om de rettes til 

lokal kirkebokfører eller til Kirkerådet, skal registreres i medlemsregisteret, jf. 

trossamfunnsloven § 17 annet ledd og forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

§ 3 bokstav a. 

- Det foreslås å ta inn at den som melder seg inn som medlem av Den norske kirke, om 

mulig skal gi opplysninger om mobilnummer og epostadresse. Siden de fleste 

innmeldinger skjer ved dåp, vil dette i liten grad ha betydning. Det vil likevel være et 

grep for å få kontaktinformasjon fra voksne som melder seg inn i Den norske kirke. 

- Siste ledd i nåværende § 2 har slått fast at dersom den som melder seg ut, ikke er 

registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere 

medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. Denne bestemmelsen har vært tatt 

med for å regulere de tilfeller hvor noen tar kontakt med Den norske kirke for å melde 

seg ut, men der de ikke er registrert i medlemsregisteret. Denne bestemmelsen anses 

ikke nødvendig å videreføre. 

- Det foreslås også noen språklige endringer. 
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Det nye i regelverket er en paragraf om registering av tilhørige. Kirkeordningen § 4 tredje og 

fjerde ledd slår fast at: 

 

Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen dersom foreldrene er 

medlemmer.  

Et barn registreres som tilhørig når foreldrene gir melding om det. Foreldrene må gi 

slik melding også når barnet anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen. 

Melding kan gis selv om bare en eller ingen av foreldrene er medlem av Den norske 

kirke. Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem, faller tilhørigheten bort.  

 

Forslaget til § 3 i regelverket regulerer nærmere melding av tilhørige til Den norske kirke. 

Slik melding gir Den norske kirke et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen art. 6 

nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav d.  

 

Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b slår fast at behandling av personopplysninger 

«bare er lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt: (…) b) 

behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å 

gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse».  

 

Videre slår personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav d fast at «en stiftelse, sammenslutning 

eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art» vil 

kunne behandle personopplysninger 

 

«som ledd i organets berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier, forutsatt at 

behandlingen bare gjelder organets medlemmer eller tidligere medlemmer eller 

personer som på grunn av organets mål har regelmessig kontakt med det, og at 

personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten de registrertes 

samtykke.» 

 

Det konkrete betydningen av melding om tilhørighet vil være at det blir inngått en avtale som 

gir Den norske kirke grunnlag til å invitere de tilhørige til trosopplæring og andre kirkelige 

aktiviteter.  

 

Forslaget er i tråd med kirkeordningen, hvor det er presisert at foreldrene må gi slik melding. 

Foreldrene betyr i denne sammenheng de eller den som har foreldreansvaret for barnet. 

Registrering av tilhørige forutsetter enighet blant foreldrene (såfremt de har felles 

foreldreansvar). Meldingen skal være underskrevet av dem som har foreldreansvaret, eller 

autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Sistnevnte sikter til en 

eventuell registrering gjennom Den norske kirkes selvbetjeningsløsning. I likhet med 

innmelding som medlem i Den norske kirke, foreslås det å presisere at kirkebokføreren eller 

Kirkerådet skal påse at kirkeordningens vilkår er til stede, jf. § 4 første og annet ledd. Hvis det 

er tvil om hvem som har foreldreansvaret, kan disse be om attest for foreldreansvaret. 

 

Se vedlagte forslag til nye regler om innmelding i og utmelding av samt tilhørighet til Den 

norske kirke. 
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8. Oppheving av reglement for Bispemøtet  
 

Kirkeordningen §§ 31 om Bispemøtet bygger på en kombinasjon av bestemmelsene i 

kirkeloven § 26 og reglementet for Bispemøtet. Begrunnelsen var at det ville gjøre 

reglementet for Bispemøtet overflødig, ved at de viktige bestemmelsene ble tatt inn i 

kirkeordningen. Øvrige bestemmelser ble det lagt opp til at Bispemøtet kan fastsette i sin egen 

forretningsorden. Det gjelder reglementets §§ 3 og 4 første til fjerde punktum:4 

 

§ 3. Bispemøtet samles normalt tre ganger årlig. 

§ 4. Bispemøtet har et arbeidsutvalg som består av preses, visepreses og ett medlem 

valgt blant de øvrige biskoper. Preses utnevnes etter en forutgående 

nominasjonsprosess, jf. regler om nominasjon mv. ved utnevning av biskoper § 7. 

Bispemøtet velger selv visepreses og det øvrige medlem for to år om gangen. 

Arbeidsutvalget har under ledelse av preses det løpende arbeid med Bispemøtets saker. 

 

Fordi reglementet for Bispemøtet er gjort overflødig fra 1. januar 2021, foreslås det opphevet. 

Det følger av forvaltningsloven § 37 annet ledd at forslag om å oppheve en forskrift også som 

hovedregel må sendes på høring. 

 

9. Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av 

godkjenningsordning for stolaer 
 

I regler for bruk av liturgiske klær er følgende i dag fastsatt: 

 

2. Godkjenning og bemyndigelse 

2.1 Biskopen bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba samt stoff, farge 

og symboler for stola etter de presiseringer som Kirkerådet gir. I tvilstilfelle legger 

biskopen saken frem for Kirkerådet til uttalelse. 

 

Utvalget for gjennomgang av kirkefagforvaltningen i Den norske kirke uttalte følgende i sin 

rapport: 

 

«Utvalget mener at man bør etterstrebe, der det er tjenlig, å standardisere 

godkjenningsordninger med detaljert regelverk og påfølgende orientering til det 

aktuelle organet om hva som velges innenfor dette regelverket. Et konkret felt hvor 

dette er nærliggende, er å endre regelverket slik at det kun skal orienteres om 

utforming av stolaer så lenge denne befinner seg innenfor veiledningen som er 

tilgjengelig på kirken.no.» (side 47). 

 

Utvalgets rapport har vært på høring våren 2020. I høringen var det bred tilslutning til 

forslaget. 19 av de som avga høringssvar var enige i anbefalingen. 3 var uenige. På bakgrunn 

av dette ble det i kirkefaggjennomgangen konkludert med at regelverket for stolaer skal 

foreslås forenklet. Kirkerådet fremmer derfor forslag om dette. 

 

                                                 
4 Reglementets § 4 femte punktum er tatt inn i kirkeordningen § 31 som femte ledd. 
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Ved at biskopen orienteres om stolautformingen, i stedet for å måtte saksbehandle og 

godkjenne de enkelte stolaer, vil det innebære at det kan brukes mindre ressurser på slik 

saksbehandling. Samtidig vil biskopen gjennom orienteringen kunne følge opp stolautforming 

som ikke er i tråd med veiledningen. 

 

I dag har Kirkerådet ved Nemnd for gudstjenesteliv utarbeidet en veileder om til symboler på 

stola. For fremtiden foreslås det at denne veiledningen vedtas av Kirkerådet. Det kunne ha 

vært vurdert om veiledningen bør vedtas av Kirkemøtet eller av Bispemøtet. Kirkerådet mener 

at Kirkemøtet primært bør fastsette overordnede regler, mens nærmere veiledning bør 

fastsettes av Kirkerådet. Det vanlige er at det er Kirkerådet som fastsetter veiledninger til 

regler som er fastsatt av Kirkemøtet, se f.eks. Kirkemøtets vedtak om å be Kirkerådet «om å 

utarbeide en justert veiledning til Regler for bruk av kirkene» i sak KM 16/15.  

 

Siden biskopene har en tilsynsrolle hvor de etter forslaget orienteres om utforming av stolaer, 

og kan godkjenne stolaer som er utenfor veiledningen, kunne det også vurderes om det ville 

være naturlig at Bispemøtet utarbeider slik veiledning. Siden det er Kirkerådet som er 

ansvarlig saksforbereder for Kirkemøtet og har ansvar for å følge opp Kirkemøtets vedtak i 

denne type saker, anses det som naturlig å lag Kirkerådet fastsette veiledningen. 

 

Fordi utforming av symboler på stolaen kan sies å være en sak av læremessig karakter, vil 

reglene i kirkeordningen om Bispemøtets deltakelse i saksbehandlingen der Kirkerådet er 

vedtaksorgan, tre inn ved behandlingen av veilederen. Det innebærer at veiledningen må 

forelegges for Bispemøtet, før saken behandles i Kirkerådet. Hvis en tilråding etter fjerde ledd 

som har minst 2/3 flertall i Bispemøtet, ikke får flertall i Kirkerådet, sendes saken tilbake til 

Bispemøtet. Hvis Kirkerådets vedtak i andre gangs behandling ikke er i samsvar med 

Bispemøtets siste tilrådning, oversendes saken til Kirkemøtet for avgjørelse. Dette følger av 

kirkeordningen § 30 fjerde og femte ledd.  

 

Nåværende bestemmelse handler både om «stoff, farge og symboler for stola». Forslaget 

gjelder kun om utforming av symboler på stola, ikke om stoff og farge. Dette har bakgrunn i 

at pkt. 1.3 inneholder bestemmelser om stoff og farge for stola. Det heter blant annet at 

«[s]toffet skal være et fastvevd og holdbart materiale som faller godt» og at «[f]argen på 

stolaen bestemmes av kirkeåret og de kirkelige handlinger etter retningslinjer for liturgiske 

farger. Fargene er hvitt, rødt, fiolett og grønt». Kirkerådet legges til grunn at det i praksis ikke 

er behov for å videreføre biskopens godkjenningsmulighet for stoff og farge på stola som 

avviker fra reglene i pkt. 1.3. 

 

Forslaget fra kirkefagutvalget berører ikke spørsmålet om utforming av alba. Regler for 

liturgiske klær punkt 2.1 inneholder også bestemmelser om dette: Biskopen bemyndiges til å 

godkjenne stoff og utførelse av alba. Reglenes punkt 1.2 inneholder imidlertid allerede 

nærmere bestemmelser om hva som er godkjent alba til bruk i Den norske kirke. Kirkerådet 

fastsetter etter denne bestemmelsen nærmere presiseringer for utforming og valg av stoff. 

Bestemmelsen om alba er derfor i praksis overflødig, og kan oppheves. 

 

Kirkerådet foreslår etter dette at punkt 2 i regler for bruk av liturgiske klær skal lyde: 

 

2. Utforming av stola 
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2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. Stolaer skal utformes i 

henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med symboler i henhold til 

veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen kan etter søknad godkjenne 

stolaer som ikke følger veilederen. 

 

10. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Forslagene til nye regler om innmelding, utmelding og registrering av tilhørighet medfører at 

det må utarbeides nye administrative rutiner for å registrere tilhørige.  

 

Forslaget om at Kirkerådet skal være klageorgan for biskopens vedtak om ombygging og 

utvidelse av kirker, gjør at klageorganet vil kunne dra nytte av den fagkompetanse som 

Kirkerådet allerede besitter. 

 

Forslagene om at Den norske kirkes klagenemnd skal bli klageorgan ved suspensjon og 

fratakelse av verv, vil medføre at klagenemnda får noen flere oppgaver enn det de har i dag. 

Det er imidlertid ventet at dette først og fremst vil være bestemmelser som har symbolsk og 

preventiv kraft, og som i liten grad vil bli aktuelle å benytte. 

 

Forslaget om forenkling av godkjenningsordningen for symboler på stola, vil medføre en 

forenkling av kirkefagforvaltningen hos biskopene og bispedømmekontorene, da det ikke vil 

være nødvendig å saksbehandle orienteringer om stolaer som er innenfor veilederens 

alternativer.  
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Vedlegg: Forslag til endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
 

1. Forslag til endringer i kirkeordningen 

 

I 

 

 § 8 fjerde ledd skal lyde: 

 

 I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre 

tilfeller der det ligger til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere 

bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet samtykke til etablering av kirkelig 

fellesråd som omfatter flere kommuner. I kommuner med særlig mange sokn 

kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet også foreta 

andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  

 

 § 10 nytt fjerde og femte ledd skal lyde: 

 

 Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har brutt 

taushetsplikten etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv 

vedta at vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan 

påklages til Den norske kirkes klagenemnd. 

 Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse 

av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold 

eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte 

diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter 

og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet. 

Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere medlemmet fra vervet inntil 

saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet 

punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd. 

 

 Någjeldende § 10 fjerde ledd blir nytt sjette ledd. 

 

 § 12 tredje ledd skal lyde: 

 

 Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling 

i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave 

til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om 

budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet. Avgjørelse om 

opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.  

 

 § 17 fjerde ledd skal lyde: 

 

 Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og 

kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens 

virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon 
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for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og 

revisjon gis av Kirkemøtet. 

 

 § 23 femte ledd skal lyde: 

 

Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen etter 

nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang fastsatt av 

Kirkemøtet. Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til 

anvendelse på biskopens vedtak. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.   

  

 § 33 første ledd skal lyde: 

 

Klagenemnda 

f) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 tredje 

ledd,  

g) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i de saker 

der det er bestemt av Kirkemøtet,  

h) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,  

i) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter 

offentleglova og  

j) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.  

 

II 

 

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2021. 

 

2. Forslag til regler om innmelding i og utmelding av samt tilhørighet til Den norske kirke  

 

§ 1. Innmelding  

 Innmelding som medlem i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på 

bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk statsborger som er 

bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til 

den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn som medlem i Den 

norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 

b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 

c) fødselsnummer (11 siffer), 

d) mobilnummer og epostadresse (om mulig), 

e) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får 

virkning for disse, 

f) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette, 

g) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge 

er brakt til opphør. 

En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er likevel gyldig. 

Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal 

være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere 

bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. 
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Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens kirkeordningens 

vilkår er til stede. 

 

§ 2. Utmelding  

 Utmelding som medlem av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på 

bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut av 

Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 

b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 

c) fødselsnummer (11 siffer), 

d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får 

virkning for disse. 

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert 

etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. 

Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må 

vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. 

 

§ 3. Registrering av tilhørighet  

 Et barn registreres som tilhørig når foreldrene melder barnet inn som tilhørig i Den 

norske kirke. Foreldrene må gi slik melding også når barnet anses å høre inn under Den 

norske kirke fra fødselen. Melding kan gis selv om bare en eller ingen av foreldrene er 

medlem av Den norske kirke. De som melder barnet inn som tilhørig, skal gi følgende 

opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 

b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 

c) fødselsnummer (11 siffer). 

 Melding etter første ledd skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til 

kirkebokføreren på barnets bosted eller til Kirkerådet. Meldingen skal være underskrevet av 

dem som har foreldreansvaret, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av 

Kirkerådet. Er barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i § 1 første ledd annet punktum 

tilsvarende. 

 Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem av Den norske kirke, faller tilhørigheten 

bort. Personer som har fylt 15 år, kan selv sende melding om at tilhørigheten skal opphøre. 

Det samme kan de som har foreldreansvaret for et barn under 15 år. 

Ved melding om tilhørighet skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens 

vilkår er til stede. 

 

§ 4. Saksbehandlingstid 

 Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til kirkebokfører bør 

besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert. 

 Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til Kirkerådet besvares i 

form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som 

Kirkerådet bestemmer. 

 

§ 5. Varsling 

Når inn- og utmelding som medlem og melding om tilhørighet skjer hos Kirkerådet, skal 

det så snart som mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter 
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nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge 

for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt. 

 

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Fra samme tidspunkt 

oppheves forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. 

 

3. Reglement 11. april 2016 nr. 1811 for Bispemøtet oppheves. 

 

4. I regler for bruk av liturgiske klær gjøres følgende endringer: 

 

 Punkt 2 skal lyde: 

 

2. Utforming av stola 

2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. Stolaer skal 

utformes i henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med 

symboler i henhold til veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen 

kan etter søknad godkjenne stolaer som ikke følger veilederen. 
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Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg 
 
 
 
Vedlegg:  
Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg .pdf 
Høringsnotat og utkast til forskrift .pdf 
Høringsinstanser liste .pdf 
 
 

Saksorientering 
Ny trossamfunnslov skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. Foreliggende høring 
omhandler en ny forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg. Forskriften er 
begrenset til å omhandle forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirker. Den nye forskriften 
vil bli hjemlet i ny trossamfunnsloven § 15 annet ledd.  
 
I trossamfunnsloven § 15 om kirkebygg står følgende: 
 

Kirkebyggene er soknets eiendom med mindre noe annet følger av særskilt 
rettsgrunnlag. Kirkemøtet gir regler om krav til kirkebygg, forvaltning av kirkebygg og 
tilhørende fond, kirkebyggenes inventar og utstyr, og om bruk av kirkebygg, herunder 
betaling for bruk. 
 
Kongen kan gi forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker.  

 
Med «kirkebygg» menes alle bygg som i dag har status som kirke, dvs. soknekirke eller 
kapell som tidligere er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra 
gammelt av. I tillegg vil bestemmelsen etter hvert omfatte nye kirkebygg som blir godkjent av 
kompetent kirkelig myndighet. 
 
I høringsbrevet gir departementet følgende bakgrunnsinformasjon om høringen og den nye 
forskriften: 
 

Ny trossamfunnslov skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. Bestemmelsene om 
Den norske kirke i trossamfunnsloven er begrenset til å gi nødvendige rammer slik at 
Den norske kirke som trossamfunn kan beslutte egen forvaltning og organisering. 
Som følge av dette er det i § 15 gitt bestemmelser som slår fast at kirkebygget er i 
soknets eie og at Kirkemøtet kan gi regler om bl.a. forvaltningen av kirkebygg og om 
inventar og utstyr. I tillegg er Kongen gitt myndighet til å gi særskilte regler om 
forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirker, såkalte listeførte kirker. 
Høringsnotatet redegjør for forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk 
verdifulle kirker. Forskriften tar i hovedsak sikte på å videreføre dagens 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

66/20 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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forvaltningspraksis for de kulturhistorisk verdifulle kirkene, slik denne framgår av 
gjeldende rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser 
som kulturminne og kulturmiljø utgitt av Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. Gjeldende rundskriv T-3/2000 
vil erstattes av nytt rundskriv i samsvar med nytt regelverk. 
 
Departementet foreslår i høringsnotatet at det for listeførte kirker fastsettes 
saksbehandlingsregler for avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold. 
Saksbehandlingsreglene skal primært gi Riksantikvaren som kulturmiljømyndighet 
rett til å uttale seg før det igangsettes tiltak på de listeførte kirkene. Den norske kirkes 
Kirkemøte, jf. trossamfunnsloven § 12, gis kompetanse til å opprette ett eller flere 
organ som blir ansvarlig for å saksbehandle og godkjenne tiltak. Det eller de 
organ(er) som kirken utpeker, skal ivareta kirkens interesser i saker som gjelder 
kirkebyggene og sørge for god dialog med kulturminnemyndighetene. 
 
Prop. 130 L (2018-2019) kapittel 20.5.6.2 gjør rede for Klima- og 
miljødepartementets arbeid med desentralisering av kulturmiljøforvaltningen og 
beslutningen om å holde oppgaver knyttet til forvaltningen av fredete og verneverdige 
(listeførte) kirker utenom denne. Riksantikvaren beholder derfor inntil videre 
myndigheten for forvaltningen av de fredete kirkene og en rådgiverrolle i 
forvaltningen av de listeførte kirkene. 

 
Det følger av trossamfunnsloven § 15 første ledd at Kirkemøtet gir regler om forvaltningen 
av alle kirkebygg. Trossamfunnsloven § 15 annet ledd gir departementet hjemmel for i 
forskrift å fastsette særregler for forvaltningen av de av kirkene som anses som 
kulturhistorisk verdifulle, dvs. «listeførte kirker». De reglene som Kirkemøtet fastsetter vil 
også gjelde for de kulturhistorisk verdifulle kirkene. Dette medfører at listeførte kirker vil bli 
omfattet både av de reglene Kirkemøtet fastsetter om forvaltning av kirker og av de reglene 
som fremgår av forskriften. 
 
Høringsbrevet beskriver de ulike kategoriene av kirkebygg på følgende måte: 
 

Av de 1630 kirkebyggene som tilhører Den norske kirke, er nærmere 1000 fredet 
eller utpekt som kulturhistorisk verdifulle. Forvaltningen av disse kirkene følger av 
ulike lover og saksbehandlingsregler, og er delt inn i tre kategorier:  
 
1. Fredete kirker som forvaltes etter kulturminneloven, med utfyllende regler og 
veiledning i rundskriv T-3/2000.  

2. Kirker som er ført på Riksantikvarens liste over kirker med nasjonal 
kulturminneverdi og som i dag forvaltes etter rundskriv T-3/2000.  

3. Kirker som verken er fredete eller listeførte og som har fulgt egne 
saksbehandlingsregler etter kirkeloven.  
 
De fredete kirkene utgjør 220 kirker til sammen. Alle kirker bygget før 1650, og alle 
samiske kirker fra år 1917 eller eldre, er automatisk fredet. I tillegg kan 
Riksantikvaren frede yngre kirker ved enkeltvedtak, jf. kulturminneloven § 15. 
 
På Riksantikvarens liste over kirker med nasjonal kulturminneverdi, finnes det i dag 
299 kirker som er bygget i perioden 1650 – 1850, og 451 kirker av nyere dato. Felles 
for disse er at de har en særlig verneverdi på grunn av spesielle arkitektoniske eller 
kulturhistoriske forhold knyttet til sin tidsperiode eller til bygningen og omgivelsene. 
Det kan i noen tilfeller også være som følge av at inventaret har en særlig antikvarisk 
interesse. Disse kirkene betegnes som listeførte, og har blitt forvaltet etter føringene 
gitt i rundskriv T-3/2000.  
 
For kirker som verken er fredet eller listeført, er det kirkelige myndigheter som 
sammen med eierne må ivareta eventuelle antikvariske hensyn. For disse gir 
Kirkemøtet regler om forvaltning, jf. trossamfunnsloven § 15 første ledd. 
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Det er Riksantikvaren som har vedtatt hvilke kirkebygg som er listeførte. Den forslåtte 
forskriften gjelder ikke for fredete kirker, samt kirker som verken er fredete eller listeførte. 
 
Forslaget til ny forskrift som er sendt på høring tar sikte på å videreføre dagens 
forvaltningspraksis for de kulturhistorisk verdifulle kirken slik dette fremgår av gjeldende 
rundskriv T 3/2000. 
 
Biskopen har siden rundskrivet kom for over 20 år siden behandlet saker om godkjenning av 
ombygginger av kirkebygg, samt anskaffelse og avhending av inventar og utstyr i 
kirkebyggene, i samsvar med rundskrivet. Riksantikvaren skal som kulturmiljømyndighet 
uttale seg før det igangsettes tiltak på listeførte kirker. I praksis har dette blitt gjort på den 
måten at biskopen har innhentet en skriftlig uttalelse fra Riksantikvaren i alle saker som 
omhandler listeførte kirker. I noen av sakene har det kommet frem motstridende interesser 
ved at menighetene ønsker å legge til rette for en god bruk av kirkene, mens Riksantikvaren 
har pekt på behovet for vern av byggene. Samtidig må det sies at Riksantikvaren ofte inntar 
en holdning om at vernet av kirkebygget best kan ivaretas ved at menigheten kan bruke 
kirken på en god og tjenlig måte. 
 
Det er foreslått at følgende bestemmelser skal inngå i den nye forskriften: 
 

§ 1. Virkeområde  
Forskriften gir regler om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker tilknyttet Den 
norske kirke, som ikke er fredet etter kulturminneloven.  
 
Med forvaltning menes her avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold.  
 
Med kulturhistorisk verdifulle kirker menes her kirker som er listeført av 
Riksantikvaren. Listeført er alle kirker bygget i perioden 1650 til 1850, samt et utvalg 
yngre kirker.  
 
For forvaltning av kirker som ikke er fredet eller listeført, og for ordinært vedlikehold 
av alle kirkebygg, gjelder regler fastsatt av Kirkemøtet i medhold av 
trossamfunnsloven § 15.  
 
§ 2. Listeføring av kirker  
Kulturhistoriske verdifulle kirker som ikke er fredet kan føres på listen.  
Riksantikvaren og kirkelige organer kan foreslå endringer i listen. Kirkelige organer 
sender sine forslag til Riksantikvaren.  
 
Forslag om endringer i listen legges fram for berørte eiere, kommuner og kirkelige 
organer før Riksantikvaren treffer sin beslutning.  
 
Riksantikvaren beslutter om en kirke skal legges til eller tas ut av listen. Listen holdes 
oppdatert på Riksantikvarens nettside og i kulturminnedatabasen Askeladden.  
 
§ 3. Kirkelig godkjenningsorgan  
Kirkemøtet fastsetter ett eller flere organ for godkjenning av avhending eller tiltak 
som nevnt i § 1 annet ledd.  
 
§ 4. Saksbehandling  
Søknad om avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold av listeførte 
kirker sendes til godkjenningsorganet kirken fastsetter, jf. § 3. Søknadspliktige er 
også tiltak som berører fast inventar som inngår i en kulturhistorisk sammenheng 
med kirkebygget, som altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker, orgel, 
kirkeklokker, kunstnerisk utsmykning mv.  
 
Dersom organ for soknet er i tvil om tiltaket omfattes av første ledd, skal 
Riksantikvaren konsulteres.  
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Før godkjenningsorganet treffer sin beslutning, skal saken forelegges Riksantikvaren 
til uttalelse.  
 
Godkjenningsorganets avgjørelse kan legges frem til ny vurdering og avgjørelse av 
det organ Kirkemøtet utpeker.  
 
§ 5. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021. 

 
Forslaget inneholder en videreføring av dagens forvaltningspraksis, der biskopen har vært 
det godkjenningsorganet som Kirkemøtet skal fastsette. 
 
Spørsmålet om hvorvidt det er nødvending og hensiktsmessig med listeføring av kirker, og 
hvordan dette eventuelt begrenser menighetens bruk av kirken, er ikke tema for høringen. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om «Forskrift til trossamfunnsloven om 
forvaltning av kirkebygg». Vi støtter det fremlagte forslaget til ny forskrift. 



66/20 Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg - 20/04380-2 Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg : Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg .pdf

 

 

 

Postadresse 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@bfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgt. 59 
 
www.bfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 793 

Avdeling 
Forbruker-, tros- og 
livssynsavdelingen 

Saksbehandler 
Iselin Huuse 
22 24 78 28 

Høringsbrev – forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av 
kirkebygg 

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrift om forvaltning av 

kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 

31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 annet ledd, på høring til aktuelle 

høringsinstanser, se adresseliste vedlagt. 

 

Bakgrunn 

Ny trossamfunnslov skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. Bestemmelsene om Den 

norske kirke i trossamfunnsloven er begrenset til å gi nødvendige rammer slik at Den norske 

kirke som trossamfunn kan beslutte egen forvaltning og organisering. Som følge av dette er 

det i § 15 gitt bestemmelser som slår fast at kirkebygget er i soknets eie og at Kirkemøtet 

kan gi regler om bl.a. forvaltningen av kirkebygg og om inventar og utstyr. I tillegg er Kongen 

gitt myndighet til å gi særskilte regler om forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirker, 

såkalte listeførte kirker. 

 

Høringsnotatet redegjør for forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle 

kirker. Forskriften tar i hovedsak sikte på å videreføre dagens forvaltningspraksis for de 

kulturhistorisk verdifulle kirkene, slik denne framgår av gjeldende rundskriv T-3/2000 

Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø utgitt av 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. Gjeldende 

rundskriv T-3/2000 vil erstattes av nytt rundskriv i samsvar med nytt regelverk.  

 

Departementet foreslår i høringsnotatet at det for listeførte kirker fastsettes 

saksbehandlingsregler for avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold. 

Saksbehandlingsreglene skal primært gi Riksantikvaren som kulturmiljømyndighet rett til å 

Stavanger bispedømmeråd 

Lagårdsveien 44 

4010 STAVANGER 
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Vår ref 

20/4014-2 

Dato 

15. oktober 2020 
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Side 2 
 

uttale seg før det igangsettes tiltak på de listeførte kirkene. Den norske kirkes Kirkemøte, jf. 

trossamfunnsloven § 12, gis kompetanse til å opprette ett eller flere organ som blir ansvarlig 

for å saksbehandle og godkjenne tiltak. Det eller de organ(er) som kirken utpeker, skal 

ivareta kirkens interesser i saker som gjelder kirkebyggene og sørge for god dialog med 

kulturminnemyndighetene.  

 

Prop. 130 L (2018-2019) kapittel 20.5.6.2 gjør rede for Klima- og miljødepartementets arbeid 

med desentralisering av kulturmiljøforvaltningen og beslutningen om å holde oppgaver 

knyttet til forvaltningen av fredete og verneverdige (listeførte) kirker utenom denne. 

Riksantikvaren beholder derfor inntil videre myndigheten for forvaltningen av de fredete 

kirkene og en rådgiverrolle i forvaltningen av de listeførte kirkene. 

 

Høringsfrist og innsending 

Vi ber om at høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres 

under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre 

en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter 

offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.  

 

Høringsfristen er torsdag 26. november 2020.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Ur (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Iselin Huuse 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Forslag til forskrift om forvaltning av 

kulturhistorisk verdifulle kirker 
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1 Innledning  

 

I dette høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet ny forskrift om forvaltning av 

kulturhistorisk verdifulle kirker. Forskriften er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og 

livssynssamfunn (trossamfunnsloven). 

 

Høringsnotatet må leses på bakgrunn av gjeldende rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, 

kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø sammenholdt med omtalen i 

Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) og Innst. 

208 L (2019–2020) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om tros- og 

livssynssamfunn (trossamfunnsloven). 

 

Høringsnotatet redegjør for forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle 

kirker, foreslått i medhold av ny trossamfunnslov § 15 siste ledd. Forskriften tar i hovedsak 

sikte på å videreføre dagens forvaltningspraksis for de kulturhistorisk verdifulle kirkene, slik 

denne framgår av gjeldende rundskriv T-3/2000 utgitt av Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. Gjeldende rundskriv T-3/2000 vil 

erstattes av nytt rundskriv i samsvar med nytt regelverk.  

 

Ny trossamfunnslov (Lov 24. april 2020 nr. 31) trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter 

kirkeloven og tidligere lovverk om tros- og livssynssamfunn. Kirkeloven hadde blant annet 

bestemmelser om forvaltning av kirkene, begrensninger i byggetillatelse nærmere kirke enn 

60-meter i spredtbygde områder og regler for oppføring, ombygging og utvidelse m.m. av 

kirker. Bestemmelsene om Den norske kirke i den nye trossamfunnsloven er begrenset til å 

gi nødvendige rammer slik at Den norske kirke som trossamfunn kan beslutte egen 

forvaltning og organisering. Som følge av dette er det i § 15 gitt bestemmelser som slår fast 

at kirkebygget er i soknets eie og at Kirkemøtet kan gi regler om bl.a. forvaltningen av 

kirkebygg og om inventar og utstyr. I tillegg er Kongen gitt myndighet til å gi særskilte regler 

om forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirker, såkalte listeførte kirker. Forvaltningen av 

fredete kirker reguleres av kulturminneloven og forskrift av 15. februar 2019 nr. 127 om 

fastsetting av myndighet mv etter kulturminneloven, i tillegg til at det gis utfyllende regler og 

veiledning i nytt rundskriv.  

 

Departementet foreslår i dette høringsnotatet at det for listeførte kirker fastsettes 

saksbehandlingsregler for avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold. 

Saksbehandlingsreglene skal primært gi Riksantikvaren som kulturmiljømyndighet rett til å 

uttale seg før det igangsettes tiltak på de listeførte kirkene. Departementet foreslår at 

forskriften gir Den norske kirkes kirkemøte, jf. trossamfunnsloven § 12, kompetanse til å 

opprette et eller flere organ som blir ansvarlig for å saksbehandle og godkjenne tiltak.  

 

Det eller de organ(er) som kirken utpeker skal ivareta kirkens interesser i saker som gjelder 

kirkebyggene, og sørge for god dialog med kulturminnemyndighetene.  
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2 Bakgrunn  

2.1 Forvaltning av kirkebyggene 

Kirkebygget og dets utsmykning er av stor betydning som ramme for det kristne troslivet og 

de kirkelige handlingene. Kirkene er også en viktig møteplass, som forsamlingssted og 

kulturhus, og som et sted å søke trøst eller felleskap etter store ulykker og andre kriser som 

berører mange. Samtidig er kirkene, med inventar og omgivelser, kulturminner som 

synliggjør viktige sider ved norsk historie gjennom nærmere tusen år. I forvaltningen av de 

kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene er det viktig å sikre en god balanse mellom bruk og 

vern av byggene. 

 

Det fremgår av trossamfunnsloven § 15 at kirkebyggene er soknets eiendom med mindre 

noe annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Slik særskilt rettsgrunnlag foreligger for enkelte av 

stavkirkene, som eies av Fortidsminneforeningen. I tillegg finnes det enkelte kirkebygg som 

er i statlig eller privat eie.  

 

Vedlikehold av kirkene er eiers ansvar, men det er kommunene som har det økonomiske 

ansvaret for vedlikeholdet, jf. trossamfunnsloven § 14 annet ledd. Vedlikeholdsetterslepet på 

mange kirkebygg er imidlertid stort. Staten har derfor de siste årene tatt en større del av 

ansvaret for å sikre de kirkene som har størst kulturhistorisk verdi gjennom å opprette 

tilskuddsordninger for istandsetting, brannsikring og klimasikring av kirkene. 

Tilskuddsordningene finansieres av Barne- og familiedepartementet og forvaltes av 

Riksantikvaren. Som følge av at Stortinget i april 2020 sluttet seg til regjeringens forslag om 

at verdiene i Opplysningsvesenets fond skal deles mellom staten og Den norske kirke, vil det 

også komme et program for istandsetting og sikring av de kulturhistorisk verdifulle 

kirkebyggene.  

 

Av de 1630 kirkebyggene som tilhører Den norske kirke, er nærmere 1000 fredet eller utpekt 

som kulturhistorisk verdifulle. Forvaltningen av disse kirkene følger av ulike lover og 

saksbehandlingsregler, og er delt inn i tre kategorier:  

1. Fredete kirker som forvaltes etter kulturminneloven, med utfyllende regler og 

veiledning i rundskriv T-3/2000.  

2. Kirker som er ført på Riksantikvarens liste over kirker med nasjonal kulturminneverdi 

og som i dag forvaltes etter rundskriv T-3/2000.  

3. Kirker som verken er fredete eller listeførte og som har fulgt egne 

saksbehandlingsregler etter kirkeloven. 

 

De fredete kirkene utgjør 220 kirker til sammen. Alle kirker bygget før 1650, og alle samiske 

kirker fra år 1917 eller eldre, er automatisk fredet. I tillegg kan Riksantikvaren frede yngre 

kirker ved enkeltvedtak, jf. kulturminneloven § 15.  

 

I saker som berører fredete kirker, er det Riksantikvaren som er forvaltningsmyndighet etter 

kulturminneloven, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven 

(ansvarsforskriften) § 2 (7). Dersom det for eksempel er planer om å sette i gang tiltak som 

går ut over vanlig vedlikehold på slik kirke, gjelder saksbehandlingsregler i kulturminneloven 
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med tilhørende ansvarsforskrift. Riksantikvaren må godkjenne tiltaket i form av å gi 

dispensasjon etter kulturminneloven § 8 eller § 15a.   

 

På Riksantikvarens liste over kirker med nasjonal kulturminneverdi, finnes det i dag 299 

kirker som er bygget i perioden 1650 – 1850, og 451 kirker av nyere dato. Felles for disse er 

at de har en særlig verneverdi på grunn av spesielle arkitektoniske eller kulturhistoriske 

forhold knyttet til sin tidsperiode eller til bygningen og omgivelsene. Det kan i noen tilfeller 

også være som følge av at inventaret har en særlig antikvarisk interesse. Disse kirkene 

betegnes som listeførte, og har blitt forvaltet etter føringene gitt i rundskriv T-3/2000. 

 

For kirker som verken er fredet eller listeført, er det kirkelige myndigheter som sammen med 

eierne må ivareta eventuelle antikvariske hensyn. For disse gir Kirkemøtet regler om 

forvaltning, jf. trossamfunnsloven § 15 første ledd.  

 

I tillegg vil flere av tiltakene på de ulike kategoriene av kirker kunne være søknadspliktige 

etter plan- og bygningsloven som gir kommunene anledning til å bevare og sikre 

kulturminner, og sette rammer for bygge- og anleggstiltak og for arealdisponering.   

 

2.2 Rundskriv T-3/2000 og Prop. 130 L (2018-2019) (trossamfunnsloven) 

T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og 

kulturmiljø ble utgitt med bakgrunn i kirkeloven, gravferdsloven og kulturminneloven av det 

daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. I 

rundskrivet, som oppheves med virkning fra 1. januar 2021, er det gitt regler og veiledning for 

hvordan kirkens kulturminner skal forvaltes.  

 
Rundskrivet omfattet kirker tilknyttet Den norske kirke, kirkegårder og gravminner, kirkens 

omgivelser og forholdet til plan- og bygningsloven. For øvrige kirker har det blitt anbefalt at 

rundskrivet følges som en veileder.  

Rundskrivet har gitt regler både om listeførte og fredete kirker. For tiltak på fredete kirker 

gjelder egne saksbehandlingsregler i tråd med kulturminneloven og forskrift til denne. Saker 

som berører fredete kirker, kirkeruiner mv., har blitt behandlet både etter kulturminneloven og 

kirkeloven. Regelen har vært at disse tidligst mulig skal fremmes overfor vedkommende 

kulturmijømyndighet og for vedkommende kirkelige organ som treffer avgjørelse i medhold 

av kirkeloven. Formålet har vært å legge til rette for god kommunikasjon mellom kirkelige 

myndigheter og kulturmiljømyndighetene om de ulike hensyn som skulle ivaretas, og å 

tilstrebe enighet mellom sektorene. Tiltak har først kunnet bli satt i verk når både 

kulturminnemyndighetene og kirkelige myndigheter har gitt sin tillatelse. 

Når det gjelder listeførte kirker, har formålet med rundskrivet vært at disse også skulle 

behandles etter samme system som for de fredete kirkene når det gjelder 

kulturminnehensyn. Søknad om tiltak på de listeførte kirkene har blitt behandlet av biskopen, 

som har videresendt saken til Riksantikvaren til uttalelse. Klager på vedtak fattet av biskopen 

har blitt behandlet av departementet med ansvar for kirkeloven. 

Med ny trossamfunnslov erstattes reglene om kirkebyggene i kirkeloven med internkirkelige 

regler (ny kirkeordning). Det er opp til Den norske kirke v/Kirkemøtet hvordan 
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saksbehandlingsreglene for kirkebygg som ikke er listeført eller fredet skal være. For de 

fredete kirkene gjelder kulturminneloven.  

For å kunne fastsette ordninger og saksbehandlingsregler som fortsatt sikrer en 

kulturminnefaglig behandling av kirkebyggsaker også etter at kirkeloven oppheves, ble det 

foreslått en hjemmel i ny trossamfunnslov § 15 andre ledd som gir Kongen myndighet til å 

fastsette særskilte saksbehandlingsregler for kulturhistorisk verdifulle kirker, dvs. listeførte 

kirker. Bestemmelsen skal legge til rette for at staten fortsatt kan gi bindende 

saksbehandlingsregler ved tiltak som gjelder ombygging, utvidelse, riving, og ved avhending 

av kulturhistorisk verdifulle kirker.  

Hjemmelen i trossamfunnsloven lyder «Kongen kan gi forskrift om forvaltning av 

kulturhistorisk verdifulle kirker» og er i Prop. 130 L (2018-2019) omtalt slik: «Barne- og 

familiedepartementet vil i samarbeid med Klima- og miljøverndepartementet, Riksantikvaren 

og kirkelige instanser gjennomgå dagens regelverk på området, slik at et ajourført regelverk 

kan tre i kraft samtidig med den nye trossamfunnsloven. Et slikt regelverk må blant annet 

samordnes med regler om forvaltning av kirkebygg som Kirkemøtet vedtar, jf. lovforslaget § 

15.» 

Prop. 130 L (2018-2019) kapittel 20.5.6.2 gjør rede for Klima- og miljødepartementets arbeid 

med desentralisering av kulturmiljøforvaltningen og beslutningen om å holde oppgaver 

knyttet til forvaltningen av fredete og verneverdige (listeførte) kirker utenom denne. 

Riksantikvaren beholder derfor inntil videre myndigheten for forvaltningen av de fredete 

kirkene og en rådgiverrolle i forvaltningen av de listeførte kirkene. 

Fredete kirker er av nasjonal verdi, men forskriftsforslaget her omfatter ikke disse. De fredete 

kirkene forvaltes som nevnt av Riksantikvaren som kulturmiljømyndighet i medhold av 

forskrift til kulturminneloven av 15. februar 2019 nr. 127 § 2 (7). Det vil imidlertid bli gitt 

utfyllende regler og veiledning i nytt rundskriv som skal erstatte T-3/2000.  

Reglene og veiledningen i rundskrivet vil så langt det er nødvendig og praktisk mulig 

videreføre gjeldende forvaltningspraksis. Dette omfatter blant annet kirkelige myndigheters 

rett til å uttale seg før Riksantikvaren fatter vedtak knyttet til fredete kirker, og at kirkelige og 

kulturmiljømyndigheter bestreber seg på å komme til enighet før et tiltak settes i verk. 

Kirkelige interesser anses på denne måten tilstrekkelig ivaretatt i forvaltningen av de fredete 

kirkene.  

Når det gjelder bestemmelsen i den tidligere kirkeloven om at: "I spredtbygd område er 

bebyggelse ikke tillatt nærmere kirke enn 60 meter uten tillatelse av departementet", 

konkluderte departementet i Prop. 130 L (2018-2019) med at det ikke var aktuelt å videreføre 

et tilsvarende forbud i trossamfunnsloven. Hensynet som regelen skal ivareta, bør i stedet 

vurderes innenfor plan- og bygningslovgivningen og det ordinære, lokale planarbeidet. 

 

3 Forskriftsforslaget 

3.1 Innledning 

Formålet med forskriften er i hovedsak å videreføre gjeldende saksbehandlingsregler for  de 

kirkene som har vernestatus "listeført" av Riksantikvaren. Disse kirkene er ikke fredet etter 

kulturminneloven, men får et særlig vern gjennom denne forskriften. 
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Nedenfor følger en gjennomgang av departementets forslag til forskriftsbestemmelser, med 

merknader til de enkelte bestemmelsene. 

 

3.2 Forskriften § 1 Virkeområde 

Forskriften § 1 angir forskriftens virkeområde, både hvilke kirker som er omfattet av 

saksbehandlingsreglene, og hvilke tiltak som er undergitt disse særlige 

saksbehandlingsreglene.  

 

Første ledd angir at kirkene må være tilknyttet Den norske kirke for at reglene om forvaltning 

av kirkene skal komme til anvendelse. Kirker tilknyttet Den norske kirke omfatter alle bygg 

som i dag har status som kirke etter trossamfunnslovens § 15, dvs. soknekirke eller kapell 

som tidligere er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av. I 

tillegg kommer kirker som blir godkjent av kompetent kirkelig myndighet i medhold av ny 

trossamfunnslov.  

 

For kirker som ikke er tilknyttet Den norske kirke, fordi de er i privat eller statlig eie, anbefales 

det at forvaltningsreglene her følges som en veileder. 

 

Annet ledd presiserer hva som menes med forvaltning. Aktuelle tiltak er avhending 

(salg/eierskifte), riving eller endringer på kirkebygget. Det avgrenses imidlertid mot det som 

må anses som ordinært vedlikehold. Her gjelder regler fastsatt av Kirkemøtet i medhold av 

trossamfunnsloven § 15 første ledd.  

 

Det er fellesorganet for soknet som forvalter kirkebyggene og har ansvar både for det 

ordinære vedlikeholdet og større tiltak/endringer. Hva som menes med ordinært vedlikehold 

må vurderes konkret og Riksantikvaren bør kontaktes dersom det er tvil om tiltaket vil berøre 

antikvariske interesser, se forskriften § 4 annet ledd. Mindre reparasjoner og alminnelig 

vedlikehold av kirkebygget som ikke griper inn i elementer av antikvarisk verdi, kan utføres 

uten at Riksantikvaren konsulteres. Kirkebyggrundskrivet vil gi mer detaljert veiledning om 

grensedragningene. 

 

I tredje ledd avgrenses begrepet "kulturhistorisk verdifulle kirker" i trossamfunnsloven § 15 til 

å gjelde såkalte listeførte kirker.  

 

Videre angis hvilke kirker som er listeført. Dette gjelder alle kirker bygget i perioden 1650 til 

1850, samt et utvalg yngre kirker. Per oktober 2020 er det 750 listeførte kirker og 220 fredete 

kirker. Fredete kirker behandles i medhold av forskrift til kulturminneloven og omfattes 

følgelig ikke av forskriften og saksbehandlingsreglene her.  

 

Fjerde ledd er inntatt av pedagogiske hensyn og presiserer det som gjelder i medhold av 

trossamfunnsloven § 15 første ledd om at Kirkemøtet i utgangspunktet fastsetter regler for 

forvaltningen av kirkebyggene. Kirkemøtets forvaltningskompetanse er begrenset til ordinært 

vedlikehold når det gjelder kirker som er fredet i medhold av kulturminneloven eller listeført i 

medhold av  trossamfunnsloven § 15 annet ledd. Kirker som verken er fredet eller listeført, 

forvaltes kun etter reglene fastsatt av Kirkemøtet.  
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Per oktober 2020 er det 676 kirker (ifølge databasen kirkesok.no) som ikke har noe formelt 

vern. Slike kirker kan likevel være viktige kulturminner, både lokalt og regionalt, og det er 

kirkelige myndigheter sammen med eierne som må se til at eventuelle antikvariske hensyn 

ivaretas. Plan- og bygningsloven gir kommunene anledning til å bevare/sikre disse gjennom 

regulering til hensynssone bevaring og sette rammer for bygge- og anleggstiltak og for 

arealdisponering. Dette er mer detaljert omtalt i kirkebyggrundskrivet. 

 

3.3 Forskriften § 2 Listeføring av kirker 

Første ledd slår fast at kulturhistoriske verdifulle kirker som ikke er fredet kan føres på listen. 

Bestemmelsen forskriftsfester en etablert praksis. Riksantikvaren har utarbeidet en liste over 

kirker fra tiden etter 1649 som er kulturhistorisk verdifulle. Listen omfatter alle kirker fra 

perioden 1650 til 1850 (299) samt et utvalg nyere kirker (451). Disse kirkene har i henhold til 

rundskriv T-3/2000 blitt forvaltet slik at Riksantikvaren alltid skal få saken forelagt før vedtak 

om avhending eller tiltak ut over ordinært vedlikehold fattes, og at det skal tilstrebes enighet 

mellom kirkelige og antikvariske myndigheter. Denne praksisen videreføres.  

 

Annet ledd fastslår at både Riksantikvaren og kirkelige organer kan foreslå endringer i listen. 

Til nå har det vært Riksantikvaren som har vurdert hvilke kirker som skal føres på listen. Nytt 

i dette forskriftsforslaget er at også kirkelige organer kan fremme forslag basert på sin 

lokalkunnskap om kirkene. Forslagene sendes til Riksantikvaren. Det er ikke presisert hvilke 

kirkelige organer som kan fremme forslag, og det må være opp til internkirkelige regler om 

det er ønskelig å legge denne kompetansen til ett organ, for eksempel til kirkelige 

godkjenningsorgan, jf. forskriften § 3. 

 

Riksantikvaren holder listen over kirkene oppdatert på sin nettside. Bestemmelsen viser også 

til at listen skal holdes oppdatert i kulturminnedatabasen Askeladden som er Riksantikvarens 

offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen brukes av 

saksbehandlere i forvaltningen i behandling av tiltak på den fredete bebyggelsen, samt øvrig 

plan- og byggesaksbehandling. Det er derfor viktig at listen over kulturhistorisk verdifulle 

kirker også legges inn og holdes oppdatert i denne kulturminnedatabasen i tillegg til at listen 

er tilgjengelig for allmennheten på Riksantikvarens nettside. Ved å legge inn kirkene i denne 

databasen, vil kirkene også bli lokalisert på kart. Data som er registrert i Askeladden er også 

tilgjengelig for andre systemer (dataflyt).  

 

Tredje ledd skal sikre at aktuelle instanser blir informert før Riksantikvaren treffer sin 

beslutning. Det er en rett til informasjon om beslutningen og ikke en innsigelsesrett. Aktuelle 

instanser er berørte eiere, kommuner og kirkelige organer.  

 

Fjerde ledd slår fast at det er Riksantikvaren som beslutter om en kirke skal legges til eller 

tas ut av listen. Det betyr at et avslag på forslag fra kirkelige organer vil være endelig. 
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3.4 Forskriften § 3 Kirkelig godkjenningsorgan 

Bestemmelsen slår fast at det fastsettes ett eller flere organ som skal behandle søknader om 

avhending eller tiltak ut over ordinært vedlikehold av de listeførte kirkene, i forskriften omtalt 

som  godkjenningsorganet. Det vil være Den norske kirkes kirkemøte, jf. trossamfunnsloven 

§ 12, som formelt oppnevner ett eller flere slike organ. Bestemmelsen er utformet slik at den 

kan romme endringer dersom kirken i ny kirkeordning vil samle og samordne 

kulturminnefaglig kompetanse i ett organ. 

 

Godkjenningsorganet blir dermed forvaltningsmyndighet for avhending eller tiltak utover 

ordinært vedlikehold på de listeførte kirkene, men spørsmål om slike tiltak skal alltid 

forelegges Riksantikvaren før godkjenningsorganet fatter sitt vedtak, se forskriften § 4.  

 

 

3.5 Forskriften § 4 Saksbehandling 

Saksbehandlingsreglene skal sørge for at Riksantikvaren som kulturminnemyndighet får 

anledning til å uttale seg om tiltak på de listeførte kirkene. Formålet er å sikre en fortsatt 

kulturminnefaglig behandling av saker som gjelder avhending eller tiltak utover ordinært 

vedlikehold av de disse kirkene. I tillegg er det et mål med reglene å sikre god dialog mellom 

kirkelige instanser og kulturminnemyndigheten for å ivareta både kirkelige hensyn og 

antikvariske hensyn. Hensynet til vern og hensynet til bruk vil ikke alltid være 

sammenfallende. Som for de fredete kirkene, bør det tilstrebes enighet mellom antikvariske 

og kirkelige myndigheter. Målet er å sikre bevaring av de listeførte kirkene som verdifulle 

kulturminner i landet, samtidig som de skal være tilfredsstillende bygg for kirkelig bruk.  

 

For ordens skyld presiseres det at departementet legger til grunn at forvaltningslovens regler 

ikke kommer til anvendelse når kirkens godkjenningsorgan saksbehandler søknader om tiltak 

etter forskriften her.  

 

Det presiseres også at forskriften her ikke er til hinder for at kulturminneforvaltningen i 

medhold av kulturminneloven kan fatte vedtak om midlertidig fredning dersom 

godkjenningsorganets avgjørelse vurderes å ikke i tilstrekkelig grad ivareta de 

kulturhistoriske hensynene i en enkeltsak.  

 

Første ledd fastslår at søknad om avhending eller endringer eller om å sette i gang tiltak som 

går ut over vanlig vedlikehold i en listeført kirke, skal sendes til det organ kirken fastsetter, jf. 

forskriften § 3. Se omtale av neste ledd for vurdering av hva som er "ordinært vedlikehold". 

 

Søknad skal også gjelde tiltak som berører fast inventar som inngår i en kulturhistorisk 

sammenheng med kirkebygget, som altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker, orgel, 

kirkeklokker, kunstnerisk utsmykning mv. Dette er elementer i kirken som hører til dens 

funksjon som kirke. Når det gjelder mindre gjenstander som kirkesølv, messehagler, 

alterduker og andre kirketekstiler, blir disse flyttet på gjennom kirkeåret og defineres som løst 

inventar. Disse er ikke gjenstand for søknadsplikt slik fast inventar er. Disse gjenstandenes 

egenskaper som løst inventar, gjør at de ikke naturlig hører inn under Riksantikvarens 

ansvarsområde i dag.  
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Annet ledd skal sørge for at grensene mellom ordinært vedlikehold og søknadspliktige tiltak 

ikke baseres på soknets eller fellesorganet for soknets skjønn alene. Er det tvil om tiltaket 

omfattes av første ledd, skal Riksantikvaren konsulteres. 

 

Normalt vil male-, kalkings- og murpussarbeider anses som ordinært vedlikehold som kan 

utføres uten å konsultere Riksantikvaren, men det vil kunne være avgjørende at det benyttes 

tradisjonelle materialer og teknikker for å forhindre alvorlig skade på kirken. Ved usikkerhet 

bør derfor Riksantikvaren konsulteres. Nærmere veiledning fremgår dessuten av nytt 

kirkerundskriv. 

 

Det samme gjelder en begynnende skade på en kirke, et inventar eller på kirkekunst. Dialog 

med Riksantikvaren gir grunnlag for å kunne ta stilling til hvilke tiltak som bør settes i verk.  

 

Tredje ledd er bestemmelsen som gir Riksantikvaren anledning til å påvirke tiltak som 

kirkens godkjenningsorgan fatter vedtak om vedrørende de listeførte kirkene. Saken skal 

forelegges for Riksantikvaren før godkjenningsorganet treffer sin beslutning. Det bør 

tilstrebes god dialog og enighet mellom kirkelige og antikvariske myndigheter. 

 

Godkjenningsorganet velger selv når saken sendes til Riksantikvaren, men for å sikre en god 

prosess og dialog, anbefales det at saken oversendes Riksantikvaren så tidlig som mulig. 

  

Foreleggelse for Riksantikvaren skal lede til en uttalelse basert på kulturminnehensyn. 

Uttalelsen vil være rådgivende og ikke rettslig bindende for godkjenningsorganet, men det 

bør være gode grunner for å fravike anbefalinger som har til hensikt å ivareta en listeført 

kirke som kulturminne.  

 

Fjerde ledd gir den som har søkt om tiltak etter § 4 rett til fornyet vurdering ved avslag fra 

godkjenningsorganet. Det foreslås at avgjørelser fra godkjenningsorganet kan sendes til det 

organ Kirkemøtet utpeker.   

 

3.6 Forskriften § 5 Ikrafttredelse 

Forskriften bør tre i kraft når ny trossamfunnslov trer i kraft og det ikke lenger er hjemmel for 

gjeldende rundskriv T-3/2000 som regulerer forvaltningen av de listeførte kirkene i dag.  

 

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet legger til grunn at forslagene forskriftsfester gjeldende rett. De vil derfor ikke, 

verken hver for seg eller samlet, medføre vesentlige administrative eller økonomiske 

konsekvenser. Departementet vil likevel påpeke noen sider knyttet til økonomiske og 

administrative konsekvenser:  

 

Det er lagt til Kirkemøtet å beslutte om internkirkelige regler for forvaltningen av kirker 

tilknyttet Den norske kirke. Forskriften slår fast at Kirkemøtet fastsetter ett eller flere organ for 
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godkjenning eller avhending av tiltak ut over ordinært vedlikehold. Det vil være opp til 

Kirkemøtet å beslutte om dette skal være biskopen og/eller Kirkerådet, eller om det skal 

opprettes et eget faglig organ for slike saker. Eventuelle kostnader knyttet til opprettelsen av 

et eget faglig organ tas innenfor gjeldende budsjettrammer.  
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Vedlegg: Forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle 
kirker (kirkebyggforskriften) 

 

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet xx.xx 2020 med hjemmel i lov av 24. april 2020 

nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 siste ledd. 

 

§ 1. Virkeområde  

Forskriften gir regler om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker tilknyttet Den norske 

kirke, som ikke er fredet etter kulturminneloven.  

 

Med forvaltning menes her avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold.  

 

Med kulturhistorisk verdifulle kirker menes her kirker som er listeført av Riksantikvaren. 

Listeført er alle kirker bygget i perioden 1650 til 1850, samt et utvalg yngre kirker.  

 

For forvaltning av kirker som ikke er fredet eller listeført, og for ordinært vedlikehold av alle 

kirkebygg, gjelder regler fastsatt av Kirkemøtet i medhold av trossamfunnsloven § 15.   

 

§ 2. Listeføring av kirker 

Kulturhistoriske verdifulle kirker som ikke er fredet kan føres på listen. 

 

Riksantikvaren og kirkelige organer kan foreslå endringer i listen. Kirkelige organer sender 

sine forslag til Riksantikvaren.  

 

Forslag om endringer i listen legges fram for berørte eiere, kommuner og kirkelige organer 

før Riksantikvaren treffer sin beslutning.  

 

Riksantikvaren beslutter om en kirke skal legges til eller tas ut av listen. Listen holdes 

oppdatert på Riksantikvarens nettside og i kulturminnedatabasen Askeladden.  

 

 

§ 3. Kirkelig godkjenningsorgan  

Kirkemøtet fastsetter ett eller flere organ for godkjenning av avhending eller tiltak som nevnt i 

§ 1 annet ledd. 

 

§ 4. Saksbehandling  

Søknad om avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold av listeførte kirker 

sendes til  godkjenningsorganet kirken fastsetter, jf. § 3. Søknadspliktige er også tiltak som 

berører fast inventar som inngår i en kulturhistorisk sammenheng med kirkebygget, som 

altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker, orgel, kirkeklokker, kunstnerisk utsmykning mv. 
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Dersom organ for soknet er i tvil om tiltaket omfattes av første ledd, skal Riksantikvaren 

konsulteres. 

 

Før godkjenningsorganet treffer sin beslutning, skal saken forelegges Riksantikvaren til 

uttalelse.   

 

Godkjenningsorganets avgjørelse kan legges frem til ny vurdering og avgjørelse av det organ 

Kirkemøtet utpeker. 

 

§ 5. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021. 
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Høringsinstanser – forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle 

kirkebygg 

Offentlige instanser 

Departementene KUD, KLD, KMD 

Fylkesmennene 

Kommunene 

Sametinget  

Riksantikvaren  

Tros- og livssynssamfunn 

Den norske kirke – Kirkerådet  

Den norske kirke – gravplassrådgiveren  

Biskopene/bispedømmerådene 

Fellesrådene  

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  

Norges kristne råd 

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner  

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon  

KS 

Presteforeningen 

Det norske Diakonforbund 

Fagforbundet teologene 

Kateketforeningen 

Kirkeansatte 

Norsk forening for gravplasskultur 

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner  

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  

Det teologiske Menighetsfakultet  

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning  
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DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Gunnar Rønnestad 004 20/04205-2    

 
 

 
 
 

Høringssvar: Langtidsutleie av kirker 
 
 
 
Vedlegg:  
høringsnotat - langtidsutleie av kirker 
 
 

Saksorientering 
Kirkerådet har sendt ut til høring et forslag til endret bestemmelse i kirkeordningen § 20. 
Endringen vil kunne åpne for langtidsutleie av kirker. 
 
Kirkeloven § 18 annet ledd sier at kirker ikke kan «påheftes bruksretter». Da Kirkemøtet i 
2019 vedtok den nye kirkeordningen, ble bestemmelsen fra kirkeloven § 18 annet ledd tatt 
inn i kirkeordningen. I kirkeordningen, som skal tre i kraft 1. januar 2021, står det nå 
følgende: 
 

Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Kirkerådet kan 
likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det. 

 
Det legges til grunn at forbudet mot at kirker ikke kan «påheftes bruksrettigheter», også 
innebærer at det ikke er anledning til å inngå avtale om langtidsutleie av kirker. 
Kirkemøtet gjorde i 2015 vedtak om at det i en fremtidig kirkeordning «bør gis mulighet for 
langtidsutleie av kirkebygg». 
 
I medhold «Regler for bruk av kirken» kan menighetsrådet vedta å låne ut eller leie ut 
kirkerommet for kortere perioder og til enkeltstående arrangement.  
 
Høringsnotatet drøfter hvorvidt det skal åpnes for langtidsutleie der en eventuell leietaker gis 
eksklusiv rett til bruk av kirken. Begrepet «kirke» omfatter både selve kirkebygget og 
kirketomten. Selv om menigheten fortsatt vil eie kirkebygget, vil ikke menigheten ha rett til 
selv å disponere et langtidsutleid kirkebygg. Leietakeren overtar bruksrettighetene. 
 
I høringsnotatet foreslås det en ordning der forbudet mot langtidsutleie som et påhefte av en 
bruksrettighet ikke fjernes helt, men videreføres sammen med en ny godkjenningsordning 

der det kan gjøres unntak fra forbudet. Det foreslås at både at forbudet videreføres og at 
det innføres en ny godkjenningsordning med mulighet for unntak fra forbudet, som 
omfatter bruksretter i tråd med alminnelig juridisk språkbruk. Dette betyr at også andre 
bruksretter over kirken og kirketomten enn langtidsutleie av kirkebygget vil forutsette 
godkjenning. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

67/20 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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Kirkerådet foreslår i høringsnotatet at kirkeordningen § 20 første og annet ledd skal gis 
følgende ordlyd: 
 

Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er bestemt 
av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse eller deretter av Kirkerådet.  
 
Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Kirkerådet kan likevel 
samtykke i salg når særlige grunner tilsier det. På samme vilkår kan biskopen 
samtykke i påhefte av bruksretter. I saker etter tredje punktum kan Kirkerådet gi 
retningslinjer for saksbehandlingen. 

 
Det foreslås her at biskopen skal gjøres til godkjenningsorgan for langtidsutleie av kirker. 
Det vil være et vilkår for godkjenning at det foreligger «særlige grunner». Det at menigheten 
ikke lenger har behov for kirken kan være en særlig grunn som åpner for at biskopen kan 
godkjenne langtidsutleie. 
 

Kirkerådet anbefaler en ordning der det er kirkelig fellesråd som formelt treffer vedtak 
om påhefte av bruksretter og som fremmer søknad til biskopen om godkjenning. 
Samtidig foreslås det en bestemmelse om at Kirkerådet kan «gi retningslinjer for 
saksbehandlingen». Det vil være viktig at disse retningslinjene sikrer at menighetsrådets 
holdning til utleie vil bli tydeliggjort for og vektlagt når biskopen skal treffe sitt 
godkjenningsvedtak. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd takker for høringen om langtidsutleie av kirker. Vi støtter den 
foreslåtte endringen i kirkeordningens § 20. 
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet 
 

 

 

 

Høring – langtidsutleie av kirker  

Høringsnotat 24. september 2020 

 

 

1.  Bakgrunnen for Kirkerådets forslag – Kirkemøtets prinsippvedtak  

Da Kirkemøtet i 2019 vedtok den nye kirkeordningen, valgte Kirkemøtet å videreføre 

kirkelovens kapittel 3 om kirkebygg. De eneste endringer Kirkemøtet vedtok, var de 

helt nødvendige tilpasninger som følge av at departementet ikke lenger ville være 

tildelt myndighet på kirkebyggfeltet, slik det har hatt etter kirkeloven.  

Slike tilpasninger ble blant annet gjort i kirkeordningens bestemmelse i § 20 om 

forvaltning av kirkene og rådighetsbegrensninger overfor kirkens eier, jf. i dag 

kirkeloven § 18. Her ble departementets myndighet i henhold til loven overført til 

Kirkerådet.  

Første og annet ledd i kirkeloven § 18 har slik ordlyd: 

Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er 

bestemt av departementet. 

Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet 

kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det. 

I sin saksorientering fra 2019 redegjorde Kirkerådet slik om sitt høringsforslag – som 

ble opprettholdt i forslaget til Kirkemøtet – om ikke å endre kirkelovens bestemmelse 

på dette punkt:  

En særlig problemstilling som ble vurdert, er langtidsutleie av kirker. I 

situasjoner der kirkeforvaltningen står overfor store avgjørelser, som å ta en 

kirke ut av bruk, langtidsutleie, avhending eller nedleggelse, kan det stilles 

spørsmål om hvor langt fellesrådets myndighet til å disponere over kirkebygget 

rekker. Biskopen forordner gudstjenester i kirkene, og regelverket for bruk av 

kirker regulerer menighetsrådets bruk av kirker. Når en kirke ikke lenger har 

forordnete gudstjenester og videre bruk skal avgjøres, er gode lokale prosesser 

viktige (sak KM 06/19 side 49). 

Kirkemøtet fulgte Kirkerådets anbefaling, og slik lyder nå kirkeordningen § 20 første 

og annet ledd: 
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§ 20. Forvaltning av kirkene og begrensning av rådighet  

       Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet 

er bestemt av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse eller deretter 

av Kirkerådet.  

      Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Kirkerådet 

kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det.  

På grunn av nevnte videreføring av kirkelovens ordning, er det to sider av samme sak 

om det nedenfor vises til kirkeloven § 18 eller til kirkeordningen § 20. Enkelte steder 

er det mest naturlig å omtale kirkeloven.  

I sak KM 15/15 Prinsipper for kirkebygg vedtok Kirkemøtet at i «et fremtidig 

regelverk bør det gis mulighet for langtidsutleie av kirkebygg». 

Vedtaket bygger på den forutsetning at langtidsutleie av kirkebygg ikke er tillatt etter 

kirkeloven – eller i det minste at dette ikke er tilstrekkelig klart til at en ren 

videreføring av kirkeloven § 18 vil gi tilstrekkelig hjemmel for denne type 

disposisjoner.  

Det er først ved opphevelsen av kirkeloven at Kirkemøtet har myndighet til å vedta en 

annen ordning enn den kirkeloven har inneholdt. 

Spørsmålet om det er adgang til langtidsutleie av kirker, har hittil først og fremst 

måttet finne sin løsning ved å fastsette rekkevidden av kirkelovens forbud i § 18 annet 

ledd mot påhefte av bruksretter over kirker. Se nedenfor i pkt. 2 om tolkningen av 

dette forbudet, herunder om hva som menes med det rettslige begrepet bruksretter.  

Utleiespørsmålet har samtidig en side til rekkevidden av forvaltningsmyndigheten 

som er tildelt kirkelig fellesråd, jf. Kirkerådets sakorientering gjengitt ovenfor. Det 

skyldes at «forvaltning» i første ledd nødvendigvis ikke kan omfatte det loven forbyr i 

samme paragrafs annet ledd.  

I tillegg kan forvaltningsmyndigheten være avgrenset av andre grunner. Det er særlig 

menighetsrådets og prestens selvstendige rett til bruk av kirken som her vil være 

hensyn som må iakttas.  

Hvis forbudet fjernes, slik at langtidsutleie ikke generelt er forbudt, må derfor et nytt 

og endret regelverk også finne en løsning på forholdet mellom forvaltningen av kirker 

– herunder langtidsutleie – og menighetens bruk av sin kirke. Dette spørsmålet blir 

ikke uten videre løst gjennom en oppheving av forbudet mot påhefte av bruksretter. 

Kirkerådet tar høyde for også dette forhold i sitt forslag nedenfor. 

Det som var bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak i 2015, er at det enkelte steder har 

vist seg å være behov for en rettslig adgang til langtidsutleie.  

Når Kirkemøtet bruker uttrykket langtidsutleie, legger Kirkerådet til grunn at det 

ikke bare har en side til leieavtalens varighet, men også til hvor stor del av bygget 

avtalen omfatter – altså om leietaker gis eksklusiv råderett over hele bygget. 

Bakgrunnen for tidsaspektet er at det ikke er tvilsomt at det etter regler for bruk av 

kirkene har vært adgang for menighetsrådet til – i tillegg til egen bruk – å overlate 
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kirkerommet til andre ved vederlagsfritt utlån eller utleie mot betaling. Det har her 

vært forutsatt i disse reglene at dette er avtaler med en kort tidshorisont.  

Det som begrepet langtidsutleie derfor sikter mot å fange opp, er leieavtaler som 

nettopp ikke er korttids leieavtaler som kan forankres i regler for bruk av kirken. 

Langtidsutleie i vår sammenheng beskriver de former for utleie som gir eksklusiv 

bruk for en eventuell leietaker, slik at menigheten selv ikke lenger kan disponere 

kirken. 

Drøftingen nedenfor er i lys av dette begrenset til denne form for eksklusiv utleie. Det 

er særlig for slike avtaler vi støter an mot de hensyn som begrunner det generelle 

forbudet mot påhefte av bruksretter. 

Men hvis Kirkemøtet klargjør at slik form for utleie blir tillatt, vil det nødvendigvis 

også være adgang til langvarige utleieavtaler der sambruk med menigheten er mulig. 

Siden det skal være kirke i hvert sokn, forutsetter slik eventuell langtidsutleie at et 

sokn har mer enn én kirke. Bestemmelsen om kirke i hvert sokn må også forstås som 

kirke for hvert sokn, altså at hver menighet i alle fall skal ha én kirke den kan bruke.  

Hvis soknet bare har én kirke, kan altså ikke kirken ved rettslige disposisjoner bli 

gjort utilgjengelig for menigheten.  

Kirkerådet viser til at etter kirkeordningen § 20 første og annet ledd vil begrepet 

«kirke» omfatte både selve kirkebygget og kirketomten.  

 

2. Forståelsen av forbudsbestemmelsen mot påhefte av bruksretter  

Begrepet bruksrett må også i kirkeordningen gis det innhold det har etter alminnelig 

juridisk språkbruk. Begrepet er synonymt med bruksrettighet, der sistnevnte nok er 

mer vanlig.  

Bruksrettigheter over fast eiendom gir rett til begrenset rådighet over en annens 

faste eiendom.  

De totale bruksrettigheter forutsetter at rettighetshaver har besittelse av det som er 

gjenstand for bruk, enten eksklusiv bruksrett eller i det minste en rådighet som er 

dominerende sammenlignet med eiers. Rettigheten kan enten gjelde leie av 

grunnarealer, typisk tomtefeste eller jordleie – eller leie av areal under tak, det vil si 

leie av husrom til bolig eller andre formål. Leie av et kirkebygg vil omfattes av den 

siste gruppen. 

Det er etter dette på det rene at en langvarig leieavtale som gir leietaker eksklusiv 

bruksrett til kirkebygget, rammes av ordlyden i forbudsbestemmelsen.  

Etter sin ordlyd er forbudet absolutt, men bestemmelsen må ses i lys av sitt formål. 

Blant annet betyr dette at bruksrettigheter over kirketomten som ikke svekker 

eiendommens egnethet for kirkelige handlinger og annen kirkelig bruk av 

kirkebygget, etter en konkret vurdering vil kunne gå klar av forbudet. I en 

tolkningsuttalelse i brev av 4. februar 2019 til KA skriver departementet således blant 

annet at: 
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Formålet med bestemmelsen er å sikre (…) at det ikke skal foretas 

disposisjoner som hindrer tilgang til eller bruk av kirkebyggene. Bruksretter 

som ikke krenker eiendomsretten og/eller tilgang til og bruk av kirkebygget, 

er det, etter departementets vurdering, ikke samme grunn til å forby. Både 

formålsbetraktninger og reelle hensyn tilsier at det må foretas konkrete 

vurderinger av hvordan slike heftelser vil virke inn på eiendomsrett til, og bruk 

av, kirkebygget Etter departementets syn kan det dermed ikke utelukkes at en 

bruksrett til en del av eiendommen kan tinglyses uten at det vil være i strid 

med § 18 (2) første punktum, men dette må vurderes konkret (kursivert her). 

Det fremgår at departementet primært har bruksretter over kirketomten i tankene.  

Kirkerådet viser til at Kirkemøtets prinsippvedtak fra 2015 knytter seg til kirkebygget. 

Her er det lite rom for å tolke forbudet innskrenkende gjennom 

formålsbetraktninger. Hensynet bak forbudet har vært å sikre at en kirke kan tjene 

sitt formål for menigheten. Det er derfor en nær sammenheng mellom forbudet og 

den rett til å disponere kirken som menighetsråd og prest har etter regler for bruk av 

kirkene. 

 

3. Forholdet til menighetens egen bruk av kirken 

Kirkemøtet har med hjemmel i kirkeloven § 18 tredje ledd vedtatt regler for bruk av 

kirkene. Ny hjemmel i trossamfunnsloven er § 15 første ledd annet punktum.  

Reglene forutsetter at menighetsrådet og presten har rett til bruk av soknets kirker. 

Reglene åpner for følgende tredelte bruk av kirken, med samsvarende myndighet: 

menighetsrådets egen bruk, menighetsrådets utlån til andre og menighetsprestens 

bruk ut over forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger, jf. reglenes § 12. 

Når kirkelig fellesråds myndighet til å forvalte kirkene etter kirkeordningen § 20 

første ledd skal defineres og avgrenses, må det derfor skje innenfor de rammer disse 

generelle reglene setter. Dette har Kirkerådet og departementet ved flere anledninger 

uttalt.1  

Nye regler som åpner for langtidsutleie av kirkebygg, må også omfatte en avklaring 

av forholdet til menighetens rett til bruk av kirken. Grunnen er at selv om forbudet 

fjernes eller det åpnes for å gjøre unntak fra forbudet, blir ikke dette spørsmålet uten 

videre løst. 

                                                           
1 I brev til KA av 28. januar 2013 skriver departementet om kirkeloven § 18 at 

«Avgrensningen av fellesrådets myndighet må ligge i uttrykket «forvaltning». Dette 

innebærer at kirkelig fellesråd i utgangspunktet kan disponere over kirkebygget så 

langt det er forenlig med regler for bruk av kirken og biskopens tilsynsmyndighet.» I 

sin kirkerettsbok skriver Per-Otto Gullaksen tilsvarende at kirkelig fellesråd «ikke 

[kan] gripe inn i menighetsrådets (…) eller prestens bruksrett til det vigslede 

kirkerom» (Stat og kirke i Norge, 2000 side 96). 
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4.   Oversikt over de viktigste spørsmål Kirkemøtets prinsippvedtak 
reiser 

Det fremgår ovenfor at Kirkemøtets prinsippvedtak om at det skal gis mulighet for 

langtidsutleie, reiser en rekke spørsmål som må finne sin løsning.  

Følgende hovedspørsmål kan identifiseres:  

- Skal forbudet mot langtidsutleie fjernes helt – eller skal det videreføres med en 
godkjenningsordning der det kan gjøres unntak fra forbudet?  
 
I førstnevnte fall: Skal endringen bestå i helt å fjerne dagens generelle 
forbudsbestemmelse om påhefte av bruksretter? Eller skal endringen spesifikt 
være begrenset til langtidsutleie av kirkebygget? 
 
I sistnevnte fall: Hvilket organ skal tildeles myndighet til å godkjenne 
langtidsutleie? Og skal det innføres en klageordning knyttet til 
godkjenningsinstansens vedtak? 
 
 

- Skal det legges konkrete føringer for hvilke formål en kirke skal kunne leies ut 
til og/eller til hvem? Dette spørsmålet kan stilles både med og uten en 
godkjenningsordning. 
 
 

- Skal det settes en grense for hvor lenge en kirke skal kunne leies ut? 
 
 

- Skal en adgang – med eller uten godkjenningsordning – forutsette at 
menigheten ikke lenger ønsker å bruke kirken – eller ikke har midler til å 
hjelpe kirkelig fellesråd hvis sistnevnte ikke finner å kunne drifte og 
vedlikeholde kirken?  
 
Dette er samtidig et spørsmål om forholdet til regler for bruk av kirken og 
dessuten om hvilket organ for soknet som reelt sett har det avgjørende ord i 
spørsmålet om langtidsutleie skal kunne finne sted.  
 

Kirkerådet mener det ikke er behov for utførlig å drøfte hvert enkelt spørsmål. Men 

Kirkerådet vil gjennom sitt forslag til ny ordning synliggjøre hva det mener er den 

mest hensiktsmessige løsning og gjennom det besvare spørsmålene ovenfor.  

 

 

 

5.   Kirkerådets forslag til rettslig regulering av spørsmålet om påhefte 
av bruksretter, herunder langtidsutleie  
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Videreføring av forbudet, men åpning for unntak gjennom en 

godkjenningsordning 

Kirkerådet mener det fortsatt vil være behov for et vern mot disposisjoner som kan 

hindre fremtidig bruk av kirken. Kirkerådet viser i denne forbindelse til at de hensyn 

som begrunner dagens forbud, ikke har tapt sin aktualitet.  

Dette taler for at det generelle forbudet mot å stifte bruksrettigheter i kirker 

videreføres. Samtidig kan det generelt åpnes for unntak gjennom en 

godkjenningsordning som omfatter det samme som forbudet, det vil si «kirken» – 

som her fortsatt skal forstås som både bygget og kirketomten (hele den matrikulerte 

eiendom). 

Dette er Kirkerådets forslag, som innebærer en viss oppmykning sammenlignet med 

dagens ordning.  

Kirkerådet forslag er at både forbudet som videreføres og den nye 

godkjenningsordningen med mulighet for unntak fra forbudet, skal omfatte 

bruksretter i tråd med alminnelig juridisk språkbruk. Dette betyr at også andre 

bruksretter over kirken og kirketomten enn langtidsutleie av kirkebygget vil 

forutsette godkjenning. Bare å skille ut langtidsutleie av kirkebygget fremstår som en   

lite ønskelig løsning. Det vil dermed fremdeles vil være behov for å avklare om en 

disposisjon er å anse som en bruksrett og dermed i utgangspunktet forbudt. Et 

avgrensningsspørsmål ville for øvrig også oppstå ved å innføre begrepet langtidsutleie 

i paragrafen.  

 

Hvilket organ bør være godkjenningsinstans? 

I ovennevnte vedtak fra 2015 tok ikke Kirkemøtet stilling til spørsmålet om 

godkjenningsordning ved langtidsutleie. Kirkerådet skrev følgende i sin 

saksorientering til Kirkemøtet: 

«Høringsinstansene svarer ja til en godkjenningsordning ved langtidsutleie av 

en kirke, men da til et annet kirkesamfunn eller kirke eller noe som relaterer seg 

til den tidligere bruk. Når det gjelder hvilket organ som skal godkjenne utleie 

varierer svarene mellom biskop og bispedømmeråd. Kirkerådet konkluderer 

ikke om dette før ny kirkeordning er nærmere avklart» (sak KM 15/15 om 

Prinsipper for kirkebygg, saksorienteringen side 18). 

I tillegg til de to organene som ble trukket frem i kirkebygghøringen fra 2014, kan 

Kirkerådet være aktuelt. Det argument som særlig taler for dette, er at det kan bli ens 

praksis nasjonalt i slike saker. Et annet argument er at det er Kirkerådet som skal 

godkjenne salg av kirker etter kirkeordningen § 20 annet ledd og nedleggelse av 

kirker etter § 23 fjerde ledd. Dette er sakstyper som i noen grad fremstår som 

beslektet med påhefte av bruksretter. Samtidig er det en ikke uvesentlig forskjell. I de 

to sakstyper Kirkerådet allerede er tildelt myndighet, dreier det seg om varig å ta en 

kirke ut av bruk eller funksjon.2 Ved påhefte av bruksretter dreier det seg i ytterste 

                                                           
2 At en nedlagt kirke på ny får rettslig status som kirke, fremstår som lite praktisk.  
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fall om en midlertidig – om enn lang – periode der menigheten ikke kan bruke 

kirken. Det kan også dreie seg om langt mindre inngripende bruksretter enn 

langtidsutleie, for eksempel en veirett over kirketomten. Da Kirkerådet ble tildelt 

denne myndigheten i 2019, var begrunnelsen at ved «å legge godkjenningsmyndighet 

[for blant annet nye kirker] til en sentral instans som Kirkerådet, vil dette være det 

minst radikale grepet i denne omgang» (saksorienteringen i sak KM 06/19). Når det 

nå spørres om hvilket organ som skal være godkjenningsmyndighet ved påhefte av 

bruksretter, har denne begrunnelsen begrenset overføringsverdi. 

Det som kan tale for bispedømmerådet som godkjenningsinstans, er at rådet allerede 

er tildelt myndig til å dispensere fra atskillelsesforbudet i kirkeordningen § 20 tredje 

ledd. Slikt salg av fast eiendom som ikke (lenger) er nødvendig for kirken, har det til 

felles med påhefte av bruksretter at det i begge tilfeller dreier seg om den økonomiske 

forvaltningen av kirkens verdier. Det samme kan sies om godkjenning av regler for 

betaling for bruk av kirken etter § 22 annet ledd og godkjenning av anvendelsen av 

kirkefondets kapital og avkastning, jf. § 21.  

Kirkerådet mener de hensyn som taler for å utpeke biskopen til å ha denne 

godkjenningsfunksjonen, fremstår som mer tungtveiende. Biskopen har 

tilsynsmyndighet over bruken av kirkene etter tjenesteordning for biskop § 5 annet 

ledd, jf. også regler for bruk av kirkene § 4 annet ledd m.fl. Samtidig vil langtidsutleie 

av en kirke i betydelig grad kunne berøre biskopens myndighet knyttet til kirkens 

inventar og utstyr. Av betydning er også biskopens forordningsmyndighet. Det er 

først når biskopen har besluttet ikke å forordne gudstjenester i en kirke at spørsmålet 

om langtidsutleie vil kunne bli aktuelt. At biskopen godkjenner ombygging og 

utvidelse av kirker, mener Kirkerådet ikke er et selvstendig argument i denne 

sammenheng.  

Kirkerådet foreslår i lys av ovennevnte at biskopen er godkjenningsinstans for 

påhefte av bruksretter. 

 

Skal bestemmelsen inneholde konkrete føringer spesifikt knyttet til 

langtidsutleie: hvem det skal kunne leies ut til, til hvilket formål o.a.? 

Kirkerådet mener det i kirkeordningen ikke skal legges konkrete føringer for hvilke 

formål en kirke skal kunne leies ut til eller til hvem. Heller ikke bør det settes en 

grense for hvor lenge en kirke skal kunne leies ut. Grunnen er at det er vanskelig på 

forhånd å ha en konkret formening om hvilke hensyn som spiller inn i den enkelte 

sak. Samtidig er det vanskelig å finne en hensiktsmessig måte å utrykke slike 

eventuelle begrensninger.  

Derimot vil biskopen kunne stille nærmere vilkår for en godkjenning – ved 

langtidsutleie av en kirke som for andre bruksretter. Forskjellen fra 

forhåndsbestemte føringer, er at biskopen her vil kunne tilpasse eventuelle vilkår fra 

sak til sak.   

For eksempel vil biskopen kunne stille vilkår knyttet til kirkens inventar og utstyr, til 

bruk av kirketomten samt til menighetens eventuelle fortsatte bruk av kirken, for 
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eksempel til kirkelige handlinger. Biskopen vil også kunne stille vilkår om 

leieperiodens lengde og hvilke formål leietaker kan bruke kirken til.  

Av dette følger at en søknad om samtykke til langtidsutleie må inneholde 

opplysninger om avtalens nærmere innhold for at biskopen skal kunne ta stilling til 

den. 

 

Vilkår om særlige grunner også her 

Samtidig bør det, som for salg, settes et vilkår om særlige grunner for å tillate at 

kirken påheftes en bruksrett. Hva disse vil være, bør det heller ikke sies noe generelt 

om – det vil bero på de nærmere forhold i det enkelte tilfelle. Kirkerådet mener det 

vanskelig lar seg gjøre å detaljregulere dette spørsmålet når bestemmelsen generelt 

gjelder påhefte av bruksretter og ingen sak trenger å være lik en annen.  

Et eksempel på særlige grunner til å tillate langtidsutleie kan være at menigheten ikke 

lenger har behov for kirken.  

 

Forholdet mellom soknets organer  

Det følger av kirkeordningen § 20 første ledd at det i utgangspunktet vil være kirkelig 

fellesråd som er det organ for soknet som kan fremme en søknad om godkjenning.  

Skal dette fravikes, må det komme til uttrykk.  

Det kan spørres om menighetens rett til bruk av kirken taler for at det bør være 

menighetsrådet som skal treffe beslutning om i alle fall langtidsutleie. En slik løsning 

ville samtidig innebære et veto mot et ønske fra kirkelig fellesråd om langtidsutleie.  

Utfordringen med en slik ordning er dens økonomiske sider. På den ene side kan ikke 

et menighetsråd treffe beslutninger helt løsrevet fra de økonomiske realiteter et 

fellesråd er stilt overfor. På den annen side vil det kunne være betydelige praktiske 

utfordringer knyttet til en eventuell løsning der menighetsrådet helt eller delvis 

overtar det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av den aktuelle kirken – 

eventuelt også det hele forvalteransvaret.  

Kirkerådet anbefaler en ordning der det er kirkelig fellesråd som formelt treffer 

vedtak om påhefte av bruksretter og som fremmer søknad til biskopen om 

godkjenning.  

Hva særlig gjelder langtidsutleie av kirker og forholdet til menighetsrådets og 

prestens rett til bruk av kirken, er dette trukket frem i de innledende redegjørelser. 

Ovennevnte løsning innebærer at biskopen også i dette spørsmålet vil måtte avveie 

eventuelle motstridende hensyn og interesser – her altså mellom menighetsrådets 

og/eller prestens ønsker om fortsatt bruk og kirkelig fellesråds ønske om utleie som 

fortrenger slik bruk. Det vil derfor ikke la seg gjøre generelt å si noe om hvilket organ 

som ved slik uenighet reelt sett har det avgjørende ord, jf. siste strekpunkt i pkt. 4 

ovenfor.  
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Det kan være hensiktsmessig å presisere at Kirkerådet kan gi nærmere retningslinjer 

for saksbehandlingen – herunder om hva en søknad til biskopen skal inneholde. Slike 

retningslinjer kan ved langtidsutleie for eksempel omfatte hva søknaden skal 

inneholde om de drøftelser som har funnet sted mellom soknets organer.  

 

Langtidsutleie kan ha til følge at annet regelverk settes til side 

I forlengelsen av sistnevnte vil Kirkerådet påpeke at en godkjenning av langtidsutleie 

normalt vil forutsette at regler for bruk av kirkene ikke kan bli fulgt. Dette vil være en 

følge av at kirkeordningens bestemmelser forutsettes å gå foran annet kirkelig 

regelverk – også der det er vedtatt av Kirkemøtet.3 Det samme kan bli tilfelle med 

deler av regler for liturgiske inventar og utstyr.  

Siden biskopen gjennom sitt godkjenningsvedtak vil måtte ta høyde for slike 

virkninger, er det ikke nødvendig å særregulere slike unntak i disse to regelverkene.4 

Det ville uansett bare være aktuelt i helt spesielle situasjoner og allerede av den grunn 

lite praktisk å regulere særskilt. 

 

Klageordning? 

Til spørsmålet om det bør etableres en klageordning overfor biskopens vedtak, skal 

Kirkerådet først nevne at det legger til grunn at vedtaket blir å anses som et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven sammenholdt med kirkeordningen § 42 første 

ledd. Kirkerådet mener dette ikke er nødvendig å presisere i bestemmelsen.  

Samtidig viser Kirkerådet til at en klageordning må fastsettes særskilt, jf. § 42 annet 

ledd første punktum. Til sammenlikning er det ikke innført en klageordning knyttet 

til salg av kirker.  

Antakelig vil saker om langtidsutleie være mer aktuelle enn saker om salg. De vil nok 

også ha potensiale til å skape større grad av konflikt mellom soknets organer. 

Allikevel mener Kirkerådet det ikke er ønskelig å innføre en ny klageordning selv om 

biskopens vedtaksmyndighet er ny. Biskopens myndighet til å godkjenne ombygging 

og utvidelse av kirker, reiser andre spørsmål – herunder fordi det i slike saker er flere 

som kan være berørt enn menigheten. Der er det klageadgang, jf. kirkeordningen       

§ 23. 

 

                                                           
3 I sak KR 69/20 er dette foreslått presisert i en ny bestemmelse i kirkeordningen. 
Kirkemøtet skal behandle forslaget i oktober.  
 
4  Men det kunne enkelt vært gjort gjennom en egen hjemmel for biskopen til å 
dispensere fra reglene: Biskopen kan helt eller delvis gjøre unntak fra disse 
bestemmelsen når særlige grunner tilsier det, jf. kirkeordningen § 20 annet ledd. 
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Forslag til endret bestemmelse i kirkeordningen § 20  

Kirkerådet benytter anledningen til å foreslå en mindre språklig endring i 

paragrafens tittel. Ved et uheldig ordvalg ble lovens preposisjon «i» byttet ut med 

«av».   

Etter dette foreslår Kirkerådet slik ordlyd i § 20 første og annet ledd, med endringene 

i kursiv: 

 

§ 20. Forvaltning av kirkene og begrensning i rådighet 

         Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er 

bestemt av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse eller deretter av 

Kirkerådet.  

        Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Kirkerådet kan 

likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det. På samme vilkår kan biskopen 

samtykke i påhefte av bruksretter. I saker etter tredje punktum kan Kirkerådet gi 

retningslinjer for saksbehandlingen. 
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Vedlegg:  
høringsnotat - fjernmoter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
 
 

Saksorientering 
Kirkerådet har fremlagt en høring med forslag til regler om fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling i kirkelige rådsorganer. 
 
Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet er i 
hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i større grad kan 
gjennomføres fjernmøter (videomøter) og skriftlig saksbehandling i bispedømmerådene. 
 
På grunn av koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 midlertidig åpnet for at tilsvarende 
regler skulle gjelde for menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet. På bakgrunn av 
erfaringene med fjernmøter og skriftlig saksbehandling siden den gang, har Kirkerådet 
vedtatt å fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i menighetsråd, 
kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. 
 
Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser for menighetsråd, kirkelig fellesråd og 
Kirkerådet som tilsvarer reglene som allerede gjelder for bispedømmerådet. 
 
Etter Kirkemøtets endringsvedtak i 2019, står det følgende i Regler om formene for 
bispedømmerådets virksomhet §§ 2 og 3: 
 

§ 2. Møteprinsippet 
 
1. Bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte.  
 
2. Bispedømmerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. Fjernmøte 
innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via 
tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene 
som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere 
regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal 
lukkes. Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum.  
 
3. Lederen av bispedømmerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 
hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten 
ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

68/20 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 
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ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene 
kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets 
medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når 
en sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak 
sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes 
etter skriftlig saksbehandling.  
 
4. Det skal føres møtebok over forhandlingene i bispedømmerådet. Møteboken skal 
enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet eller godkjennes 
av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere 
regler om føring og godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre 
tilføyelser om mulige dissenser.  
 
Endret ved forskrift 1 april 2019 nr. 454 (i kraft 1 jan 2020).  
 

 
§ 3. Åpne eller lukkede møter 
 
Møter i bispedømmerådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt 
noe annet. Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal 
behandles for lukkede dører. Debatt om en sak skal behandles for åpne eller lukkede 
dører foregår for lukkede dører. 

 
Høringsnotatet inneholder forslag til hvordan tilsvarende bestemmelser kan tas inn i Regler 
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, samt Regler om formene 
for Kirkerådets virksomhet. 
 
Grunnet koronasituasjonen fastsatte Kirkerådets arbeidsutvalg en hasteforskrift som 
midlertidig åpnet for en utvidet adgang til å gjennomføre fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet. 
Hasteforskriften inneholdt to elementer: 
 

1. Endringene som allerede var gjort i virksomhetsreglene for bispedømmerådet, ble 
endret på samme måte for menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet.  

 
2. Det ble også fastsatt en midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å 

begrense spredning av Covid-19. Den midlertidige forskriften gjaldt i utgangspunktet 
til 1. august 2020, men Kirkerådet vedtok 5. juni 2020 å forlenge den til 1. mai 2021. 

 
Høringen omhandler hvilke regler som skal gjelde for fjernmøter etter at den midlertidige 
forskriften oppheves. Kirkerådet har vedtatt å fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne 
for fjernmøter i menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. 
Forlengelsen av den midlertidige forskriften innebærer at denne vil gjelde frem til Kirkemøte i 
2021 får behandlet saken om faste regler. 
 
Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense spredning av Covid-19 
inneholder følgende bestemmelser: 
 

§ 1.Virkeområde 
Forskriften gjelder for gjennomføring av fjernmøte etter regler 15. november 1996 nr. 
1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, 
gjennomføring av fjernmøte i bispedømmerådet etter regler 15. november 1996 nr. 
1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og gjennomføring av 
fjernmøte etter regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 2 nr. 
2. 
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§ 2.Beslutning om avholdelse av fjernmøte 
Rådet kan selv beslutte at et ordinært rådsmøte skal avholdes som fjernmøte. Rådet 
kan selv i et fjernmøte bestemme at møtet avholdes i slik form. Avgjørelse om 
hastefjernmøte besluttes av lederen av rådet. 
 
§ 3.Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 
Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om rådet ikke har tekniske løsninger for å 
sikre at allmennheten får tilgang til møtet. 
 
§ 4.Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 
Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se 
hverandre. Det innebærer at møtet også kan gjennomføres som et telefonmøte. 
 
§ 5.Adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 
Rådet kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket for 
allmennheten på grunn av lovbestemt taushetsplikt. 
 
Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere hvordan møtet kan 
gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte møtedeltaker har også et 
ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet. 
 
§ 6.Krav til gjennomføring av hastefjernmøter 
Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse gjennomføres på en 
betryggende måte. 
 
§ 7.Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020. 

 

Hasteforskriften inneholder særbestemmelser som lemper på flere av de kravene 
som allerede var fastsatt for fjernmøter i Regler om formene for bispedømmerådets 
virksomhet § 2 og i Forskrift om fjernmøter i bispedømmerådene. Disse 

særbestemmelsene vil bortfalle når Covid-19 situasjonen er over. Høringen omfatter således 
de permanente reglene som skal gjelde for fremtiden. 
 
Ettersom reglene i hovedsak skal bli like for menighetsråd, kirkelig fellesråd, 
bispedømmeråd og Kirkerådet, samt at reglene for bispedømmerådene allerede er vurdert 
og vedtatt av Kirkemøtet, foreligger det gode grunner for å støtte forslaget til nye regler. Der 
reglene ikke er identiske for alle organer, er det i hovedsak på grunn av at kravet til 
møteoffentlighet blir vurdert ulikt for de fire organene. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling i kirkelige rådsorganer. Vi støtter de fremlagte forslagene om regler for 
fjernmøter og skriftlig saksbehandling. 
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet 
 

 

 

 

 

Høring – fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige 

rådsorganer  
Høringsnotat 24. september 2020 

 

Sammendrag 
 

Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet er i 

hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i større grad kan gjennomføres 

fjernmøter (videomøter) og skriftlig saksbehandling i bispedømmerådene. På grunn av 

koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 midlertidig åpnet for at tilsvarende regler skulle 

gjelde for menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet. På bakgrunn av erfaringene med 

fjernmøter og skriftlig saksbehandling siden den gang, har Kirkerådet vedtatt å fremme en sak 

til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i menighetsråd, kirkelige fellesråd og 

Kirkerådet på permanent basis. Dette høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser for 

menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet som tilsvarer reglene som gjelder for 

bispedømmerådets virksomhet. 

 

1. Innledning 
 

Kirkemøtet har i medhold av kirkeloven §§ 10 tredje ledd og 13 tredje ledd fastsatt regler 15. 

november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, 

samt tilsvarende regler for hhv. bispedømmerådets virksomhet og Kirkerådets virksomhet 

(heretter virksomhetsreglene). Reglene vil fra 1. januar 2021 videreføres i medhold av ny 

trossamfunnslov § 12 annet ledd. 

 

Selv om det finnes tre regelsett, inneholder bestemmelsene som hovedregel identiske 

bestemmelser, som igjen bygger på kommuneloven av 1992. Blant bestemmelsene er en 

hovedregel om at kirkelige rådsorganer som menighetsrådet og fellesrådet må treffe sine 

vedtak i møte, noe som betyr at møtet som hovedregel må gjennomføres fysisk. 

Virksomhetsreglene inneholdt en svært begrenset adgang til å gjennomføre møtet som et 

fjernmøte (dvs. videomøte eller telefonmøte) eller gjennom skriftlig saksbehandling. Det var 

kun når et vedtak endelig avgjøres av et annet organ enn rådet, at lederen kunne beslutte saken 

tatt opp i fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kunne likevel bare gjøres når det 

er påkrevd å treffe vedtak i saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til 

ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig. Ved 

behandling av personalsaker og saker med opplysninger som er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt, kunne fjernmøte ikke benyttes. 

 

I 2019 vedtok Kirkemøtet noen endringer i virksomhetsreglene for bispedømmerådene, som 

åpnet opp for at bispedømmerådene fra 1. januar 2020 i større grad ville kunne beslutte å 



68/20 Høringssvar: Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer - 20/04204-2 Høringssvar: Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer : høringsnotat - fjernmoter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

  

2 

 

gjennomføre møtene sine som fjernmøte (videomøte). Hovedreglene om at vedtak skal treffes 

i et fysisk møte ble samtidig videreført. I tillegg ble det vedtatt endringer i reglene om skriftlig 

saksbehandling og hastefjernmøter i bispedømmerådene, som åpnet opp for at saker i noe 

større grad kan behandles skriftlig. Fordi bispedømmerådene behandler saker som er 

underlagt taushetsplikt, vedtok Kirkemøtet samtidig en delegasjonshjemmel som ga 

Kirkerådet myndighet til å fastsette at nærmere regler om krav til gjennomføring av 

fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes. Kirkerådet fastsatte slike bestemmelser i 

møte 5. juni 2020. 

 

Grunnet koronasituasjonen vedtok helsemyndighetene regler om å stenge eller begrense møter 

og ansamlinger der mange mennesker møtes. I den aktuelle situasjonen fastsatte Kirkerådets 

arbeidsutvalg en hasteforskrift som midlertidig åpnet for en utvidet adgang til å gjennomføre 

fjernmøter og skriftlig saksbehandling for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og 

Kirkerådet. Endringene som allerede var gjort i virksomhetsreglene for bispedømmerådet, ble 

endret på samme måte for menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet. Det ble også fastsatt 

en midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense spredning av Covid-

19. Den midlertidige forskriften gjaldt i utgangspunktet til 1. august 2020, men Kirkerådet 

vedtok 5. juni 2020 å forlenge den til 1. mai 2021. 

 

På bakgrunn av erfaringene med fjernmøter og skriftlig saksbehandling siden den gang, har 

Kirkerådet vedtatt å fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i 

menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. Forlengelsen av den 

midlertidige forskriften innebærer at denne vil gjelde frem til Kirkemøte i 2021 får behandlet 

saken om faste regler. 

 

2. Endringer i virksomhetsreglene 
 

Forslaget om endringer i virksomhetsreglene innebærer at det legges opp til at Kirkemøtet 

permanent regelfester de endringene som ble fastsatt midlertidig ved hasteforskrifter 17. mars 

2020. Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom den tidligere bestemmelsen som gjaldt og 

de nye bestemmelsene som midlertidig ble fastsatt for menighetsråd og kirkelig fellesråd. 

 

Tidligere bestemmelse  Nye bestemmelser  

§ 2 nr. 2 

Når et vedtak endelig avgjøres av et annet 

organ enn rådet, kan lederen beslutte saken 

tatt opp i fjernmøte eller ved skriftlig 

saksbehandling. Dette kan likevel bare 

gjøres når det er påkrevd å treffe vedtak i 

saken før neste møte, og det enten ikke er tid 

til å kalle sammen til ekstraordinært møte, 

eller saken ikke er så viktig at dette må 

anses nødvendig. Ved behandling av 

personalsaker og saker med opplysninger 

som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, 

kan fjernmøte ikke benyttes. 

§ 2 nr. 2 og 3 

2. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan selv 

beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. 

Fjernmøte innebærer at en eller flere av 

deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at 

de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, 

høre og kommunisere med hverandre. 

Kravene som ellers gjelder for møter, 

gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir 

nærmere regler om krav til gjennomføring 

av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 

skal lukkes. Disse reglene kan også 

inneholde unntak fra kravene i annet 

punktum. 
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3. Lederen av menighetsrådet/kirkelig 

fellesråd kan beslutte å behandle en sak 

skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 

påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, 

og det enten ikke er tid til å holde et 

ekstraordinært møte, eller saken ikke er så 

viktig at et ekstraordinært møte anses som 

nødvendig. Ved hastefjernmøte kan 

medlemmene kalles inn til møtet med 

kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 

1/3 av organets medlemmer krever det, skal 

saken utsettes til det kan holdes et ordinært 

møte. Når en sak skal behandles skriftlig, 

skal sakens dokumenter med forslag til 

vedtak sendes samtidig til alle organets 

medlemmer. Forslaget anses som vedtatt 

hvis samtlige medlemmer slutter seg til det 

fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes 

etter skriftlig saksbehandling 

 

Tilsvarende nye bestemmelser ble fastsatt for Kirkerådet i regler for Kirkerådets virksomhet § 

2 nr. 2 og 3. 

 

Kirkerådet mener det er en fordel at virksomhetsreglene som gjelder for menighetsråd, 

kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet, som hovedregel er like. Det innebærer at de 

kirkelige rådsorganene har like rammebetingelser for sin saksbehandling. Når Kirkemøtet i 

2019 har fastsatt regler som gir utvidet adgang til at det kan gjennomføres fjernmøter for 

bispedømmerådet, bør dette følges opp med tilsvarende regler for menighetsråd, kirkelig 

fellesråd og Kirkerådet. En endring av virksomhetsreglene for Kirkerådet vil også få virkning 

for Samisk kirkeråd, jf. statutter for Samisk kirkeråd pkt. 9. 

 

Endringene bygger på tilsvarende bestemmelser i kommuneloven av 2018 §§ 11-7 og 11-8, 

med noen endringer. I de kirkelige bestemmelsene er det, til forskjell fra kommuneloven, 

mulig å avholde fjernmøte også ved behandling av lukkede saker. For å kunne overholde 

personvernsbestemmelser og taushetsplikt, er det fastsatt at Kirkerådet vil kunne gi nærmere 

regler om krav til gjennomføring av fjernmøter. Dette er midlertidig gjort gjennom den 

tidligere nevnte midlertidige forskriften av 17. mars 2020. For bispedømmerådets del har 

Kirkerådet 5. juni 2020 fastsatt regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, som vil tre i 

kraft etter at den midlertidige forskriften er opphevet. 

 

Kirkerådet mener at endringene vil medføre en større fleksibilitet for at kirkelige rådsorganer 

skal kunne gjennomføre møtene sine på en hensiktsmessig måte, enten dette er gjennom et 

fysisk møte (som fortsatt er hovedregelen) eller som et fjernmøte. I hastesaker sikrer reglene 

også at det kan gjennomføres skriftlig saksbehandling i tråd med gode prosedyrer som bygger 

på tilsvarende saksbehandlingsregler i kommunale organer. 
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3. Nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter  
 

Forslaget til nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, bygger på de reglene 

som er fastsatt for bispedømmerådenes virksomhet. Det er imidlertid noen bestemmelser i 

reglene hvor det kan stilles spørsmål ved om kravene til menighetsrådsmøter og 

fellesrådsmøter bør være like strenge som ved bispedømmerådsmøter.  

 

3.1 Møteoffentlighet 
 

For alle kirkelige rådsorganer er det fastsatt en hovedregel om at møter holdes for åpne dører, 

dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Personalsaker og andre saker hvor lovbestemt 

taushetsplikt tilsier det, skal behandles for lukkede dører. Debatt om en sak skal behandles for 

åpne eller lukkede dører foregår for lukkede dører. 

 

Virksomhetsreglene § 2 nr. 2 tredje punktum presiserer at kravene som ellers gjelder for 

møter, også gjelder for fjernmøter. I utgangspunktet gjelder dette derfor også for 

gjennomføring av fjernmøter. For bispedømmerådsmøter er det derfor fastsatt i § 3 at når 

fjernmøtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med på møtet via 

skjermoverføring eller på annen måte via internett. Bispedømmerådet fastsetter hvordan det 

skal legges til rette for overføring av møtet. Kirkerådet legger til grunn at det samme må 

gjelde for Kirkerådet. 

 

Når det gjelder menighetsråd og kirkelige fellesråd, antar Kirkerådet at et slikt krav i mange 

tilfeller vil kunne være vanskelig å oppfylle. På den ene siden er det en risiko at terskelen for 

å stille til valg kan bli opplevd som høyere, hvis fjernmøter skal skjermoverføring. Det kan 

være flere som er lite komfortabel med at fjernmøter skjeroverføres på internett og derfor ikke 

ønsker å stille til valg. Det er ganske annerledes og vesentlig mer tilgjengelig med 

skjermoverføring enn om publikum må møte opp fysisk for å overvære et rådsmøte. På den 

andre siden er prinsippet om at allmennheten skal ha anledning til å være tilhører ved åpne 

rådsmøter, et viktig demokratisk prinsipp som følger av virksomhetsreglene. Bestemmelsen 

gjelder dessuten kun åpne fjernmøter, og hovedregelen er fortsatt at møtet gjennomføres som 

et fysisk møte. Kirkerådet foreslår at det for menighetsråds og fellesråds del ikke skal være et 

obligatorisk krav, men at reglene bør slå fast at «når møtet holdes for åpne dører, bør det være 

mulig for tilhørere å følge med på møtet via skjermoverføring eller på annen måte via 

internett. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd fastsetter hvordan det kan legges til rette for 

overføring av møtet.» 

 

3.2 Tekniske løsninger ved lukkede møter  
 

Medlemmer av kirkelige rådsorganer vil i noen tilfeller behandle saker som er underlagt 

taushetsplikt. Slike saker skal henhold til virksomhetsreglene behandles for lukkede dører. 

Rådene så vel som rådsmedlemmene plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til de 

taushetsbelagte opplysningene. Dette reiser noen utfordringer ved gjennomføring av 

fjernmøter. Kommuneloven åpner derfor ikke for at lukkede møter i folkevalgte kommunale 

organer kan gjennomføres som fjernmøte. Kirkemøtet har imidlertid ment at det er for 

begrensende og har vist til at det finnes tekniske løsninger som kan regnes som sikre. For å 
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legge til rette for at lukkede møter som gjennomføres som fjernmøter, blir sikre, vil 

Kirkerådet derfor fastsette noen nærmere krav til gjennomføringen av møtene.  

 

For bispedømmerådenes del er det derfor fastsatt at før bispedømmerådet gjennomfører 

fjernmøte i saker som av personvernhensyn skal lukkes for allmennheten, skal 

bispedømmerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalitetenes 

egnethet. Dersom et bispedømmerådsmedlem skal logge seg på en løsning på internett, skal 

vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal kunne 

dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å 

lagre et opptak av møtet. Slike opptak skal slettes etter 3 måneder. 

 

Kirkerådet foreslår å fastsette tilsvarende bestemmelser for Kirkerådet, men for menighetsråd 

og kirkelig fellesråd mener Kirkerådet at det ikke bør være tilsvarende krav til totrinns-

autentisering, dokumentasjon og opptak. Kirkerådet antar at en ikke kan forvente at 

menighetsråd og kirkelig fellesråd nødvendigvis har nødvendige ressurser til å kunne ivareta 

slike krav. Hvis kravene blir for høye, virker de mot sin hensikt. Det foreslås derfor i stedet å 

presisere at den enkelte møtedeltaker har et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg 

det som blir sagt i møtet. Dette tilsvarer § 5 annet ledd annet punktum fra den midlertidige 

forskriften av 17. mars 2020 om fjernmøter. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Forslaget om å fastsette faste regler som gir utvidet adgang til å gjennomføre fjernmøter for 

menighetsråd, kirkelig fellesråd, og Kirkerådet vil i seg selv ikke medføre økonomiske 

konsekvenser. Hvis et råd vil gjøre bruk av adgangen, må det evt. anskaffes et 

videokonferanseprogram som kan benyttes til gjennomføring av møter. For åpne møter vil 

dette være lett tilgjengelig, men forslaget innebærer at der det skal gjennomføres lukkede 

møter, må rådsorganet innfri visse krav til tekniske løsninger. Bruk av fjernmøter kan 

innebære lavere kostnader til reise- og møtekostnader. 
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Vedlegg - utkast til regelbestemmelser 
 

Forslag til endringer i regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 

virksomhet 

 

I regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 

virksomhet gjøres følgende endring: 

 

§ 2 nr. 2 og 3 skal lyde: 

2. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. 

Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de 

via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene 

som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere regler 

om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes. Disse 

reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum. 

3. Lederen av menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 

hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er 

tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte 

anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med 

kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal 

saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når en sak skal behandles skriftlig, skal 

sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. 

Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte 

forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 

Forslag til endringer i regler for Kirkerådets virksomhet 

 

I regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet gjøres følgende endring: 

  

§ 2 nr. 2 og 3 skal lyde: 

2. Kirkerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. Fjernmøte innebærer at en 

eller flere av deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler 

likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for 

møter, gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere regler om krav til 

gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes. Disse reglene kan 

også inneholde unntak fra kravene i annet punktum. 

3. Lederen av Kirkerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis 

det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 

ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 

nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn 

etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til 

det kan holdes et ordinært møte. Når en sak skal behandles skriftlig, skal sakens 

dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget 

anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at 

vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 
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Forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i menighetsråd og kirkelig 

fellesråd 

 

§ 1. Beslutning om fjernmøte  

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan vedta at et ordinært rådsmøte skal avholdes som 

fjernmøte. Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. Avgjørelse om 

hastefjernmøte besluttes av lederen av rådet.  

 

§ 2. Krav til fjernmøter  

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med 

hverandre. I særlige tilfeller kan rådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne se 

hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar 

hensynene bak skriftlige avstemninger.  

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres. 

 

§ 3. Gjennomføring av fjernmøter for åpne dører 

Når fjernmøtet holdes for åpne dører, bør det være mulig for tilhørere å følge med på 

møtet via skjermoverføring eller på annen måte via internett. Menighetsrådet/kirkelig 

fellesråd fastsetter hvordan det kan legges til rette for overføring av møtet.  

 Når møtet holdes for åpne dører, kan menighetsrådet/kirkelig fellesråd legge til rette 

for at tilhørere kan følge med på møtet via skjermovreføring eller annen måte via internett.  

 

§ 4. Gjennomføring av fjernmøter for lukkede dører  

Før menighetsrådet/kirkelig fellesråd gjennomfører fjernmøte i saker som av 

personvernhensyn eller taushetsplikt skal lukkes for allmennheten, skal rådet ha vurdert 

sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalitetenes egnethet.  

  Den enkelte møtedeltaker har et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det 

som blir sagt i møtet. 

 

§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse gjennomføres på en 

betryggende måte.  

 

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. 
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Forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i Kirkerådet  

 

§ 1. Beslutning om fjernmøte  

Kirkerådet kan vedta at et ordinært kirkerådsmøte skal avholdes som fjernmøte. 

Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. Avgjørelse om hastefjernmøte 

besluttes av lederen av Kirkerådet.  

 

§ 2. Krav til fjernmøter  

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med 

hverandre. I særlige tilfeller kan Kirkerådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal 

kunne se hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar 

hensynene bak skriftlige avstemninger.  

Kirkerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres. 

 

§ 3. Gjennomføring av fjernmøter for åpne dører 

Når fjernmøtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med på 

møtet via skjermoverføring eller på annen måte via internett. Kirkerådet fastsetter hvordan det 

skal legges til rette for overføring av møtet.  

 

§ 4. Gjennomføring av fjernmøter for lukkede dører  

Før Kirkerådet gjennomfører fjernmøte i saker som av personvernhensyn eller 

taushetsplikt skal lukkes for allmennheten, skal Kirkerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i 

tekniske løsninger og møtelokalitetenes egnethet.  

 Dersom et kirkerådsmedlem skal logge seg på en løsning på internett, skal 

vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal kunne 

dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å 

lagre et opptak av møtet. Slike opptak skal slettes etter 3 måneder.  

Dersom flere kirkerådsmedlemmer er tilstede i et lokale hvor det gjennomføres 

fjernmøte, skal det oppnevnes en assisterende møteleder.  

 

§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av Kirkerådet ansvar for at disse gjennomføres på en 

betryggende måte og for at det er mulig for tilhørere å følge med på møter som holdes for 

åpne dører.  

 

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. 
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Stiftsdirektørens rapport november 2020 
 

Personal 
 

Oppstart i tjeneste 
 

Günter Theiss tiltrer stillingen som sokneprest i Tungenes prosti, med særskilt tjeneste i Ræge sokn, 

den 1. januar 2021. 

Oddbjørn Stangeland tiltrer stillingen som sokneprest i Karmøy prosti, med særskilt tjeneste i 

Veavågen sokn, den 1. januar 2021. 

Aksel Johan Lund tiltrer stillingen som prostiprest i Jæren prosti den 1. januar 2021. 

Vidar Søyland Pettersen tiltrer som sokneprest i Jæren prosti, med særskilt tjeneste i Nærbø sokn, 

den 15. mars 2021. 

Ine Linn Marthinsen tiltrer som student- og prostiprest i Stavanger domprosti den 8. februar 2021. 

 

Avslutning av tjeneste 
 

Oddbjørn Stangeland slutter i stillingen som sokneprest i Jæren prosti, med særskilt tjeneste i Ålgård 

sokn, den 31. desember 2020. 

Jon Sverre Servan går av med pensjon fra stillingen som sokneprest i Karmøy prosti, med særskilt 

tjeneste i Falnes sokn, den 30. juni 2021. 

Vikariater 
 

Leif Inge Norland Brekke vikarierer i 100 % stilling som sokneprest i Jæren prosti, med særskilt 

tjeneste i Nærbø sokn, fra 1. oktober 2020 til 31. januar 2021. 

Pensjonist Roald Byberg skal vikariere i 100 % stilling som sokneprest i Jæren prosti, med særskilt 

tjeneste i Varhaug sokn, fra 14. desember 2020 til 30. april 2021. 

 

Stedfortredende proster 
 

I den siste tiden har det skjedd noen endringer i hvem som er stedfortredende proster. Her følger en 

samlet oversikt over proster og stedfortredere: 
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Prosti Prost Stedfortredende prost 

Haugaland prosti Rune Steensnæs Engedal Bård Egil Dyrhol 
sokneprest i Rossabø 

Karmøy prosti Ove Sjursen Lars-Tore Anda 
sokneprest i Avaldsnes 

Ryfylke prosti Sigrid Sigmundstad Sigrunn Hagen Arnesen 
sokneprest i Hjelmeland, Årdal og Fister 

Tungenes prosti Tomas Mjelde Røsbak Mona Dysjeland Gjesing 
sokneprest i Grødem 

Ytre Stavanger prosti Tor Magne Nesvik Audun Erdal 
sokneprest i Hafrsfjord 

Stavanger domprosti Stefan Gaute Emmerhoff Øivind Holtedahl 
sokneprest i Domkirken og St. Petri 

Sandnes prosti Ludvig Bjerkreim Astrid Harbo 
sokneprest i Gand 

Jæren prosti Lars Sigurd Tjelle Stein Ødegård 
sokneprest i Bryne 

Dalane prosti Kåre Erling Mjølhus Ingun Stokstad Barane 
sokneprest i Egersund 

 

 

Kirken i Stavanger bispedømme november 2020 
 

Kirkerådet sendte i forbindelse med nye nasjonale tiltak den 5. november ut en ny 

smittevernveileder og en anbefaling til menighetene:  

På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene. 
Flere kommuner arbeider også med ytterligere innstramminger. 

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme. 

Vi anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige 
handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må 
likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk. Her viser vi til punkt 1.2. Ansvar 
og avgjørelsesmyndighet i denne veilederen. I vurderingen bør man se på om samlingen er 
nødvendig å gjennomføre av hensyn til sårbare grupper, og om aktiviteten evt. kan 
gjennomføres digitalt. Det er viktig å praktisere godt smittevern i henhold til denne veilederen 
og eventuelt strengere lokale regler. 

I etterkant av denne anbefalingen sendte biskop og stiftsdirektør en e-post til menighetene og 
fellesrådene i bispedømmet om å vurdere å opprettholde tilbud til barn og unge der det er mulig, slik 
smittevernveilederen punkt 2.4.1 åpner for. Bispedømmet er stort og mangfoldig. Noen steder vil det 
være mulig å opprettholde noen tiltak, andre steder ikke. Det er de som jobber lokalt som har 
kontakt med lokal smittevernlege og som best kan gjøre disse vurderingene.  

Noen menigheter setter alle tiltak for barn og unge på pause de neste ukene, og andre steder er det 
mulighet for å tilpasse og gjennomføre noen tiltak med strenge smitteverntiltak. 
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I inngangen til advents- og juletiden erfarer vi at situasjonen med pandemien setter store 

begrensninger for hva vi er rådet til å gjøre i kirkene våre.  

I menighetene gjøres det mange vurderinger hver dag. Hva kan vi gjøre for at kirken skal være til 

stede i folks liv, også når vi er oppfordret til å være mest mulig hjemme? For de sårbare gruppene, 

for de som til vanlig søker mot kirkene, for de som i advents- og juletiden søker mot kirkene? 

Det planlegges for ulike scenarier, og det er mye ekstra arbeid med smittevern. Vi har mange av de 

samme utfordringer som hele samfunnet rundt oss. Det kjennes nesten som om vi må rykke tilbake 

til mars igjen, og det er tungt. Særlig krevende oppleves dette fordi vi så veldig gjerne ønsker at folk 

skal få med seg noe av julens gode budskap.  

Vi har et ønske om å bidra i dugnaden for å holde pandemien nede og et stekt ønske om å bidra til 

mer himmel på jord. Det en  krevende utfordring for tiden, og vi opplever at et stort lag med frivillige, 

tillitsvalgte og ansatte gjør det de kan for å gjøre gode vurderinger og tiltak i denne situasjonen.  

 

Dåpsfestival og Forum for trosopplæring 2020 
 

Årets Dåpsfestival og Forum for trosopplæring 19.-20.august ble gjennomført digitalt. Vi så ganske 

tidlig at det kunne bli utfordrende å gjennomføre en fysisk samling pga koronasituasjonen. Alle 

bidragsyterne leverte opptak med sine foredrag, og vi lagde flere filmer som bandt det hele 

sammen.   

På Dåpsfestivalen hadde vi blant annet to foredrag om dåp med den engelske presten Alastair Wood, 

og et foredrag om nyere norsk dåpsteologi med Harald Hegstad. Forum for trosopplæring hadde et 

variert program, der Knut Tveitereid bidro med to foredrag om bibel og disippelskap, og der de 

øvrige bidragene blant annet handlet om diakoni, Iota-korset og bruk av film i trosopplæringen.  

Det er vanskelig å vite hvor mange som har sett webinarene, da noen sitter alene og andre sitter 

flere sammen. Vi var imidlertid fornøyde med antall avspillinger på de ulike foredragene. Det vi ser er 

at folk blir mer selektive. De velger å se noen av foredragene, og disse ser de helt ut. Det betyr at 

noen foredrag har nesten dobbelt så mange avspillinger som andre. Hadde vi vært fysisk til stede på 

en samling hadde alle sett alt. Vi mener likevel at vi har nådd ut til langt flere enn vanlig ved å lage 

samlingene digitale. At man velger å bruke tid på det man er mest interessert i, er helt naturlig.  

Det var mye mer arbeid å lage samlingene digitalt enn om de skulle vært fysisk. Derfor var det kjekt 

at de nådde langt ut i vårt eget bispedømme, og også til andre bispedømmer som ville sende de ut til 

sine ansatte. Vi har fått gode tilbakemeldinger på webinarene, og at det var flere i staben som kunne 

se foredragene nå, og at de med lang reisevei kunne få faglig påfyll uten å reise. Sånn sett hadde det 

kanskje vært en fordel med både fysisk og digital samling på sikt. Da kunne vi filmet eller streamet 

den fysiske samlingen, slik at flere fikk tilgang til den.  

 

Inkluderende kirkeliv  
 

«Ups and Downs» er navnet på en av Interesseforeningene for pårørende med barn med Down 

syndrom. Akkurat nå kan det også være en god beskrivelse på hvordan mange i Inkluderingsarbeidet 

har opplevd den siste tiden… 
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Fra stor usikkerhet like etter sommeren, via en gradvis og kontrollert oppstart av arbeidet i 

september og oktober, til en ny fase nå der mer igjen handler om avlysninger og utsettelser. 

De som har gjennomført arrangementer i høst melder om stor glede over det blant deltakerne, og 

selv om deltakerantallet har vært litt lavere, har det vært meningsfylt og gledelig å kunne samles 

igjen. 

Nå gjøres det gode og kloke vurderinger om veien videre, og selv om denne målgruppen har stort 

behov for å møtes i fellesskap, gjør anbefalingene om mindre kontakt generelt, og reduksjon av 

arrangementer med mer enn 20 personer, at det meste nå settes på pause til over nyttår. 

Rådgiverne bruker fortsatt mye tid på kontakt, samtale og rådgivning med ledere, og det kjennes 

viktig og nødvendig å sikre åpne kanaler og god dialog. 

Av gledelige opplevelser i høst må nevnes oppstarten av HEL-kor arbeidet på Karmøy, og oppstart av 

ny klubb/fellesskap på Moi. Begge deler har fått oppleve en god start, med godt frammøte og god 

samhandling mellom kirke og kommune/tjenesteytere. Rådgiverne har fått delta her, og møtt mange 

glade deltakere og solide ledergrupper med stor entusiasme og hjertevarme! 

Vi gleder oss til fortsettelsen. 

 

Kommunikasjon  
 

Kommunikasjonsarbeidet den siste tiden har blant annet handlet om stillingsutlysninger, formidling 

av digitale erfaringer, Allehelgen, mediekommunikasjon og besøk fra Kirkerådet. 

Kommunikasjonsrådgiver har vært på kurs om utlysningstekster, og formidlet hovedpunkter derfra i 

prostemøtet. Mange er inne i utlysningsprosessene, vi jobber sammen for å se hvor vi kan forbedre 

og utvikle både prosess og resultat. 

«Erfaringer fra Stavanger bispedømme med å være Kirke på nett» var temaet på foredraget som 

kommunikasjonsrådgiver holdt på VIDs profesjonsdag for studenter, og en bearbeidet versjon ble 

holdt på HMS-dag om «korona-slitasje». Det ble noen interessante samtaler og gode settinger for å 

analysere og reflektere. 

Sammen med diakonirådgiver har det blitt jobbet for å få ut informasjon om hvordan menighetene 

kan kommunisere rundt Allehelgen.  

Det har vært noen krevende mediesaker fra Stavanger bispedømme den siste tiden. Flere fra staben 

har jobbet tett sammen for å finne hensiktsmessige måter å imøtekomme medias opplysningsbehov.  

Nestleder i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling hospiterte hos oss tre dager i slutten av oktober, og 

meldte tilbake at det var en god og lærerik erfaring. Fint for begge parter å bli bedre kjent og få 

innsikt i hverandres arbeidsmåter og utfordringer. 

Framover er blant annet planen å gi menighetene det de trenger av kommunikasjonsstøtte rundt 

advent og jul, sammen med Kirkerådet og gruppa som jobber med kommunikasjon på fellesråds- og 

menighetsnivå i bispedømmet.  
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