
Rapport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond 2005                          KM 3.4.1/06
Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler: Fellestiltak, Kirkemøtets andel og bispedømmenes andel. Oppsettet i rapporten vil følge denne 
oppdelingen: 

1. Fellestiltak kr 9 271 320
a) Økumeniske kontingenter kr 3 829 800
b) Konferanseavgift KVs generalforsamling 
og utgifter til delegasjon til KVs 
misjonskonferanse. kr 1 180 000
c) 10 % til søsterkirker kr 1 874 020
d) Administrasjonstilskudd kr 2 137 500
e) Øremerket tilskudd til gudstjenestereformen kr 250 000

2. Kirkemøtets andel: kr 7 364 000 
a) Kirkerådets prosjekter kr 1 846 000 
b) Samisk kirkeliv (ved Samisk kirkeråd) kr 660 000 
c) Nemndarbeid kr 331 000 
d) Reform av gudstjenestelivet kr 365 000 
e) Pilotprosjekter: Kirkelige reformer og 
Kirkens kulturmelding kr 2 190 000 
f) Eksterne prosjekter kr 1 972 000

3. Bispedømmenes andel: kr 7 239 340
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Fordeling av prosjektmidler
Tabellen nedenfor er en samlet oversikt over fordelingen mellom satsingsområder og andre tiltak ut i fra den samlede bevilgning fra avkastningen i 
Opplysningsvesenets fond til fordeling av Kirkerådet og bispedømmene. Tabellen inneholder tall fra midler til Kirkerådets interne prosjekter, eksterne prosjekter og 
tall fra 11 av 11 bispedømmer. Fellesutgiftene (del 1) er ikke inkludert i denne grafiske fremstillingen.

Område Sum
Dåpsopplæring kr 1 896 000
Diakoni kr 2 066 500
Ung i kirken kr 3 060 158
Medarb.skap kr 777 000
Annet kr 4 461 051
Samisk kirkeliv kr 660 000

Kommentarer til diagrammet: De tre satsingsområdene 
Ung i kirken, diakoni og dåpsopplæring var relativt 
jevnstore i 2005, mens medarbeiderskap og samisk 
kirkeliv befinner seg rundt 6 - 7 % av den samlede 
bevilgning. Annet-posten blir stor siden dette bl.a. 
omfatter alternative satsingsområder i bispedømmene og 
tiltak pålagt Kirkerådet av Kirkemøtet. 

DEL 1: FELLESTILTAK

1A: Kontingenter til økumeniske organisasjoner
Kommentar: En stor del av bevilgningen over OVF 2005 gikk med til å dekke økumeniske kontingenter. Dette var tidligere dekket over Statsbudsjettet. 

Mottager Formål Sum Rapportering
Kirkenes Verdensråd Kontingent 1 530 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariat og valgte representanter
Det Lutherske 
Verdensforbund

Kontingent 1 525 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Ecumenical 
Advocacy Alliance

Kontingent 5 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Samlet oversikt over satsingsområder

Samisk kirkeliv
5 %

Annet
34 %

Medarb.skap
6 % Ung i kirken

24 %

Dåpsopplæring
15 %

Diakoni
16 %
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Konferansen av 
Europeiske kirker 
(KEK)

Kontingent 350 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Menneske-
rettighetsfondet

Den norske kirkes bidrag. 70 000 Den norske kirkes bidrag til fondet. Det ble fra Kirkerådet også overført kr 90 000,- på grunn 
av manglende innbetaling av medlemskontingent i 2002.

Leuenberg 
Kirkefellesskap

Kontingent 25 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Churches 
Commission on 
Migrants in Europe

Kontingent 50 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Slett U-landsgjelda 
(SLUG)

Kontingent 30 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Norges Kristne Råd Kontingent 244 800 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

kr 3 829 800

1B: Konferanseavgift og delegasjonsutgifter til KV
Kommentar: Den norske kirke har et ansvar for å betale sin andel av konferanseavgift og delegasjonsutgifter for generalforsamlingene. Dette har tidligere vært 

dekket over Statsbudsjettet.
Formål Sum Rapportering

Konferanseavgift KV KVs generalforsamling 2006 1 110 000 Den norske kirke er forpliktet på å bære sin del av ansvaret for at generalforsamlingene kan 
finansieres og avvikles. Midlene gikk til konferanseavgift for konferansen.

Delegasjonsutgifter 
til KVs 
misjonskonferanse

Delegasjonsutgifter i 
sammenheng med KVs 
misjonskonferanse. 

70 000 Beløpet gikk til dekning av utgifter i sammenheng med KVs misjonskonferanse i Athen.

kr 1 180 000

1C: 10 % midler til søsterkirker (fordelt av Mellomkirkelig råd)
Kommentar: Kirkemøtet 1997 bestemte at 10 % av bevilgningen skal tilfalle utviklingstiltak i samarbeid med søsterkirker (paragraf 3.2 i retningslinjer for OVF). 

Ut i fra vedtak i Kirkerådet (februar 2000) er det Mellomkirkelig råd som skal stå for fordelingen til disse tiltak. Til sammen utgjorde denne summen kr 1 874 000 i 
2005. Mer fyldige prosjektrapporter finnes på www.kirken.no - gå deretter inn på snarvei for Opplysningsvesenets fond, og deretter på "Prosjektrapporter". Disse 

prosjektene finnes under "Midler til Søsterkirker (fordelt av MKR)". Det gjøres oppmerksom på at det kun finnes rapporter fra de som har rapportert elektronisk på 
denne siden. Ønsker rådet ytterligere informasjon kan fullstendige rapporter tilsendes ved å ta kontakt med sekretariatet.
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Søsterkirkemidler fordelt på verdensdeler:
Område Sum

Afrika kr 238 000
Asia kr 209 500
Amerika kr 78 000
Europa kr 125 000

Mottager Målsetting (i prosjektsøknad) Sum Rapportering
Kirkenes Verdensråd Bidrag til KVs virksomhet 468 505 Det henvises til årsmelding fra Kirkenes Verdensråd. Midlene ble gitt som støtte til følgende 

programmer: Widening the fellowship - Africa Forum Consultation, Unity of the Church, 
Promoting the Ministry og Reconiciliation - Conference on World Mission and Evangelism, 
Theological conference: Mutuality and Interdependence og til Konferansen av Europeiske 
kirker.

Det Lutherske 
Verdensforbund

Bidrag til LVFs virksomhet 468 505 Det henvises til årsmelding fra Det Lutherske Verdensforbund. Støtten ble gitt til følgende 
tiltak: Tilskudd til LWF Foundation Endowment fund, Anglican - Lutheran Commission 
meeting, Lutheran-Orthodox Joint Commission, Symposium: Indigenous people, The Diaconal 
Ministry in the Lutheran Churches, Spiritualistic movements as a Global challenge to the 
Church, Africa Lutheran Communion Consultation og til Strasbourg Ecumenical Institute.

Hamar 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 66 142 Vennskapsbesøk Polen (kr 10 000,- - Vang SR i Valdres), Madagaskartur for ungdom (kr 16 
000 – Våler menighet), Vennskapsrelasjon Br.dal/Veldre menighet og Madagaskar (kr 10 000,- 
Veldre og Brumunddal menighet), Besøk fra Russland (kr 10 000,- -Vennskap Petroskoj og 
Vestre Gausdal), Nicaraguabesøk-ungdom (kr 10 192,- - Hamar bispedømmeråd), Rama-
komiteen (kr 10 000,- - Trysil menighet)

Bjørgvin 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 66 142 Midlene har gått til følgende prosjekter: "Ferieopplegg for palestinske ungdommer" v/ Etne 
KFUM- KFUK, "Vennskapskontakt med Bethek i Kamerun" og besøk i bispedømmet fra 
Eritrea.

Nord-Hålogaland 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 55 118 Midlene har gått til prosjektet "Møteplass for folk og kirker i Barentsregionen" ved SKKB-
Samarbeidsråd for kristne kirker i Barentsregionen. Bispedømmekontoret melder at prosjektet 
har vært vellykket.

Søsterkirkemidler fordelt på verdensdeler (innbefatter ikke midler fra 
bispedømmene og tilskuddene til KV og LVF):

Afrika
37 %

Asia
32 %

Amerika
12 %

Europa
19 %
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Institute of Sino-
Christian Studies, 
Hong Kong

Målsettingen var å gi en 
alternativ intellektuell kilde 
utenfor kirkene for å gi 
opplæring til en ny generasjon 
kinesiske intellektuelle i 
kristendomsstudier og gi 
grunnlag for utarbeidelse av en 
kinesisk teologi med kinesiske 
karakteristikker i framtiden.

kr 20 000 Rapport og regnskapsrapport er mottatt. Instituttet rapporterer at midlene har kommet til god 
nytte og vært med på å øke interessen for kristendom ved kinesiske universiteter. Det meldes at 
bøkene er til hjelp for å kunne gi et tilbud der universitetene av politiske grunner ikke ønsker å 
gi støtte til kristendomsstudier. Studenter har da kunne motta bøker og studere på egen hånd. 
Bøkene kan på denne måten være det instituttet kaller "en usynlig professor". 

Oslo og Akershus 
krets av Norges 
KFUK/M (Oak)

Styrke programarbeidet og 
dyktiggjøre Armensk KFUM til 
å spille en regional lederrolle i 
Kaukasus og videreutvikle 
partnerrelasjonen mellom 
Norges KFUK- KFUM og 
Armensk KFUM.

kr 35 000 Rapport mottatt. 2. september 2005 reiste syv deltagere fra Oak til Armenia. Der avholdt de et 
tre dager langt kurs i demokratiske prinsipper, styrearbeid og prosjektledelse. I 2005 som i 
foregående år var valget av tema et resultat av en ”bestilling” fra Vanadzor YMCA, som er 
Oaks primære samarbeidspartner i Armenia.  I forkant av kurset avholdt de møter med 
generalsekretæren i armensk YMCA, og daglig leder av Vanadzor YMCA. Temaet for møtene 
var tilstanden og visjonene i armensk YMCA, og de videre planene for samarbeid mellom 
Armenia og Norge. Det ble også diskutert planer og visjoner for det videre samarbeidet.  I 
oktober reiste to representanter fra Oak til Armenia. Formålet med besøket var å delta på 
partnerskapskonferanse med øvrige involverte partnerland i armensk YMCA, samt å føre videre
samtaler. Den videre satsningen på det nasjonale nivå i armensk YMCA ble diskutert under 
partnerskapskonferansen. Her kom det frem at de ønsker å satse på leirvirksomhet i årene som 
kommer. Det ble avholdt evaluering i sluttfasen av kurset. Tilbakemeldingene fra 
kursdeltagerne var svært gode. Målsetningene for kurset, jfr søknaden må sies i stor grad å være
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Den norske kirkes 
presteforening og 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Å styrke en internasjonal og 
økumenisk dialog mellom 
prester. La dette bidra til å 
utdype samarbeidet nord-sør i 
Den norske kirkes menigheter. 
Bidraget går kun til dekning av 
utenlandsk deltakelse.

kr 67 000 To av prosjektets fire planlagte program er gjennomført. Det første programmet var etter  den 
modellen for PEU som ble utredet i prosjektets innledende fase. To norske prester besøkte to 
prester i India og vise versa. Det andre programmet gikk ut på at to norske prester reiste 
sammen med to prester fra Ungarn til Israel for sammen å utveksle erfaringer, primært med den 
messianske bevegelse der. En har derfor enda et begrenset grunnlag for å evaluere hvordan 
konseptet fungerer.  Erfaringene med de gjennomførte programmene er gode. Deltagerne har 
mottatt sterke inntrykk. Om Indiaprogrammet, som var luthersk, skriver de norske prestene i en 
rapport at opplegget med å planlegge og reise to og to sammen var en stor styrke. De 
gjennomførte programmene har på noe forskjellig måte bidratt til å nå prosjektets mål som er 
”å styrke en internasjonal og økumenisk dialog mellom prester og la dette bidra til å utdype 
samarbeidet nord-sør i Den norske kirkes menigheter”. Israelsprosjektets styrke var særlig den 
første delen av målet. Indiaprosjektet, som skapte store ringvirkninger i sine lokale miljøer 
både i Hamar/Valdres og i India, ivaretok også den andre del.

Den lutherske kirke 
i Indonesia v/ 
Menighetssøster-
hjemmet

Utvikle og bygge diakonal 
utdanning ved de ulike 
utdanningsinstitusjonene i 
HKBP. 

kr 20 000 Søkeren har fått innvilget å overføre midlene til 2006, bl.a. på grunn av den urolige situasjonen 
i Indonesia i 2005. 

Holy Trinity 
College, Research 
department, 
Ethiopian Orthodox 
Tewahedo Church.

Motivere staben til utvikling av 
teologisk 
forskningskompetanse gjennom 
å etablere et forskningsforum.

kr 24 000 Rapport og regnskapsoversikt er mottatt. Midlene har gått til å styrke teologisk 
forskningskompetanse ved bl.a. innkjøp av tidsskrifter, utvikle manual for 
forskningsmetodologi og innkjøp av utstyr til forskningsavdelingen.

Evangelical Church 
of Botswana v / 
Kirkens Nødhjelp 

Målsettingen var å styrke 
kirken i Botswana ved å 
utdanne personale til de 
voksende kirkene og gjennom 
dette styrke det kristne liv i 
forsamlingene og forkynne 
evangeliet.

kr 48 000 Rapport ikke mottatt til Kirkerådets behandling. Rapport ble heller ikke mottatt for samme 
prosjekt i 2004. Prosjektet ble purret flere ganger, og i august ble det mottatt rapport for 
prosjektet. Midlene har gått til å gi tilskudd til studenter som har kunnet bistå i menighetenes 
liv i forhold til gudstjenester, møter, HIV/AIDS prosjekter og på rehabiliteringssentra. Det 
rapporteres om gode resultater fra mentorene og denne type prosjekter anbefales.Studentene gir 
tilbakemelding om at denne type praksis hjalp dem i deres videre utdanning.
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Norges 
KFUK/KFUM 

Målet med Global Week 2005 
var å holde et seminar som gir 
skolering på internasjonale 
spørsmål for unge medlemmer i 
verdensbevegelsene YWCA og 
YMCA. Samt å skape en 
møteplass for ungdom, hvor de 
kan utveksle erfaringer og 
opprette kontakter på tvers av 
landegrenser, men innenfor 
deres felles organisasjon. 

kr 40 000 Rapport mottatt. I 2005 ble det satt spesielt fokus på kvinners virkelighet i sør, gjennom temaet 
”Vold mot kvinner”. På bakgrunn av ledernes observasjoner, og tilbakemeldinger fra deltakerne
under undervisningen i tillegg til avsluttende evaluering, mener KFUK - KFUM at Global 
Week 2005 oppnådde sine mål. Ungdom i YWCA og YMCA ble brakt sammen for å heve 
deres bevissthet rundt kvinners situasjon i sør, samt gi dem muligheten til å knytte kontakter 
gjennom møte med ungdommer fra samme organisasjon, men fra andre deler av verden.  I sum 
tror KFUK - KFUM at Global Week 2005 vil føre til et sterkere engasjement for internasjonale 
spørsmål, noe som er viktig for hver enkelt deltaker, men også for organisasjonens ønske om å 
engasjere og inkludere ungdom i sitt arbeid. Støtten fra MKR gikk til internasjonal deltakelse.

Den evangelisk-
lutherske kirke i 
Kamerun v/ Det 
Norske 
Misjonsselskap 

"Kyrkjeutsmykning i afrikansk 
kontekst" (prosjektleder: Janne 
Eide). Prosjektet har som 
hovedmål å integrere afrikanske 
tradisjoner i kirken, med 
utgangspunkt i bygging av ny 
hovedkirke i Ngaoundéré. Den 
lokale arbeidsgruppen (som er 
godkjent av kirken) ble 
opprettet i mai 2004 og tok 
namnet CRADE (Comité  de 
réflexion sur l´architecture et la 
Décoration des Eglises). 

kr 50 000 Rapport og regnskap mottatt. I april 2005 samles CRADE sammen med prosjektleder Janne 
Eide for første gang. Gruppestrukturen blir klarlagt i forhold til økonomi, prosjektvarighet, 
medlemmenes og gruppens rolle og funksjon m.m. Alle gruppemedlemmene fikk uttale seg om 
behovene de ser utifra sitt ståsted. Crade uttalte behovet for å lære mer om kirkens symboler og 
kunsthistorie, og om de liturgiske elementene. Crade ser utfordringen i å skape et ”lære-
dokument” for videre undervisning. En ønsker at byggeplaner for nye kirker skal bli lagt fram 
for Crade. Kunsteneren William Kayo var på besøk og det ble jobbet konkret videre på 
utsmykkingsprosjektet på den nye hovedkirken som er under oppføring. I august ble generelle 
planer for feltet konkretiserte. Prosjektleder opplever at CRADE medlemmene er ivrige og 
motiverte i å ”rydde opp” og ”vinne tilbake” respekten for det hellige. Ut fra sine forutsetninger 
og tilgjengelige ressurser og kanalar bringer de videre det som de etterhvert blir bevisstgjorte 
på. De vedkjenner at de trenger å lære mer  - og er flinke til å dra inn eksterne rådgivere. De 
klarer å tenke både teoretisk og praktisk, noe prosjektleder ser som en styrke.
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Den lutherske kirke 
i Estland v/ Det 
Norske 
Misjonsselskap 
(etablert i 
samarbeid med 
MKR)

1. Bidra til utvikling og 
igangsetting av kirkelige 
ungdomstiltak (pionerarbeid) i 
Jaani menighet og Tallinn 
prosti – ungdomskonfirmasjon, 
hjelpelederkurs og 
prosjektarbeid.
 2. Bidra til gjennomføringen 
av nasjonale ungdomslederkurs 
for å videreføre disse 
erfaringene til hele kirken.

kr 125 000 Det er lagt vekt på å arbeide i team sammen med estiske ungdommer. NMS-U har hatt et aktivt 
forhold til prosjektet både ved besøk og utveksling av ungdommer. Det er også gjennomført 
ungdomskonfirmasjon etter det nye opplegget. Det er blitt positive reaksjoner på 
ungdomsgudstjenester og Emmausmesser. En har lyktes i å ansette en ny ungdomsprest i 
menigheten Jaani i Tallinn, Mikk Ledjärv. Dette er positivt fordi det betyr en videreføring av 
arbeidet som misjonærene har påbegynt. Misjonærene har maktet å bygge opp et godt nettverk 
og en synlig motivasjon for videre satsing, noe som også har gitt seg utslag i et nytt 
prosjektsamarbeid som er en videreføring av arbeidet ut fra Jaani menighet. Det har også vært 
positivt å få en ettåring fra NMS som en medhjelper i arbeidet. Undersøkelsen og refleksjonen 
omkring kontekst ble fullført før tiden. Dette ble brukt som bakgrunn for utarbeidelsen av en 
håndbok om kristent ungdomsarbeid og ledelse ut fra en estisk kontekst. Fordi det var enighet 
om at det var for tidlig å arrangere en rundbordskonferanse ble dette tatt ut av planen og ledig 
tid brukt til utarbeidelse av håndbok.                                                                                               

Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd

Utveksling fra Sapmi og Sør-
Afrika for å skape forståelse 
mellom folkegrupper og 
tradisjoner, skape gode 
møtesteder og stolthet.

kr 50 000 Rapport mottatt. Prosjektet, som også er støttet av Kirkerådet og Samisk kirkeråd, har ført til at 
dialogen og forsøkene på å komme hverandre i møte har kommet lenger enn man våget å håpe 
på. Disse erfaringene ønsket de å ta med seg i møte med ulike befolkningsgrupper i Sør-Afrika. 
Støtten fra Mellomkirkelig råd har gått til utvekslingsdelen av prosjektet. Med utgangspunkt i 
kontakt med den fargede befolkningsgruppen i Atlantis var et av målene med kontakten at de 
skal kunne oppdage sine muligheter for dialog og kontakt med andre folkegrupper. Det har vært
en stor grad av gjenkjennelse mellom representanter for denne fargede gruppen og den samiske 
folkegruppen i Nord-Salten. De dyrekjøpte erfaringene om dialog synes nyttig for det fargede 
samfunnet i Atlantis. På samme måte var det mye å lære i Sør-Afrika for ungdom som strever 
med å leve i et tokulturelt samfunn i nord. Fra norsk / samisk side ser de at kontakten med 
Atlantis-samfunnet utfordrer dem på å snakke åpnere om tro og samfunnsliv, og ta i bruk de 
ressursene som ligger i kristen tro og liv. Det er et mål i det videre arbeid at det fra Sør-Afrika 
skal være representanter fra urfolk blant de som utveksles. 

IECLB - Brasil: 
Liturgiutvikling

kr 47 000 Rapport ikke mottatt, men er purret mai 2006.

Igreja Evangelica 
de Confissao 
Luterana no Brasil 
(IECLB) / EST

Støtte til kateket og 
diakoniutdanningen ved EST. 
Målsettingen er å styrke 
undervisningen og kontake og 
utveksling mellom IECLB og 
Den norske kirke.

kr 0 På grunn av mindreforbruk i 2004 ble kr 38 000 overført til 2005. Ytterligere midler ble 
overført gjennom samarbeidsavtale med organisasjoner innen Dnk. Det er mottatt en fyldig 
rapport der det blir gjort rede for hvordan midlene har blitt brukt innen EST. Rapporten 
omhandler bl.a. innholdet i stillinger støttet av ordningen og et sammendrag av hele den 
treårige prosjektperioden. Rapporten er lagt ut under OVF rapporter på kirken.no, så for flere 
detaljer henvises det til denne rapporten.
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Den koptiske kirke 
i Egypt v/ Tunsberg 
bispedømmeråd

Prosjektet har som formål å 
overføre diakonal forståelse og 
ta utvidet omsorg for eldre og 
samtidig skape arbeidsplasser 
for unge ved å gjøre / utdanne 
dem til "health visitors" i eget 
nærmiljø, og bygge opp et 
korps av "social og diaconal 
health visitors."

kr 70 000 Rapport mottatt. Prosjektets hovedide er å utdanne unge mennesker til å gå inn i en lønnet 
tjeneste – under kirken – til å bli såkalte ”health visitors” som utfører 
omsorgs/hjelpepleiearbeid i hjemmene mot betaling - fra de som kan! Bidraget til prosjektet 
som er søkt og tildelt gjennom MKR har gått til å lønne og drifte en opplæringsstab på 6 
personer som biskopen har tilsatt for å drive prosjektet fram. De er i arbeid og har rukket å 
utdanne det første kullet health visitors. Neste kull er avertert – men man må gå noe mer 
varsomt fram enn først antatt – fordi de nå har en stor jobb å gjøre med å bryte den lokale 
kulturelle barriere på det å akseptere at det kommer fremmede inn for å pleie/hjelpe egen mor 
og far.  Å frigjøre barn fra dette ansvar er ikke lett – men meget viktig. Tunsberg 
bispedømmeråd følger prosjektet ved mange telefoner og samtaler – samt  også ved 
besøksgrupper til Nakada.

Pastoral Popular 
Lutherana v / 
IECLB

Støtte til ungdomskonferanse. kr 31 000 Rapport ikke mottatt, men er purret mai 2006.

Montfort Brothers 
Malawi v/ Kirkens 
Nødhjelp

Ordenen har bygget et senter 
for frigitte fanger fra 
Malawiske fengsler for å gi 
dem mulighet til å tilpasse seg 
det å leve i samfunnet igjen. På 
dette senteret var målsettingen 
å ferdigstille et kapell og 
utsmykke det etter malawiske 
tradisjoner.

kr 20 000 I 2005 fortsatte konstruksjonsarbeidet med kapellet. Taket på innsiden av kapellet ble ferdigstilt 
og det ble lagt fliser på gulvet. Hovedarbeidet i 2005 gikk ut på å dekorere kapellet. Dette ble 
gjort av Father Boucher og Kungoni Centre of Culture and Art at Mua Mission. De lagde 
utskjæringer som dekorerer alle veggene. Utskjæringene forteller om Guds kjærlighet gjennom 
Jesus Kristus og om veien mot tilgivelse og gjenopprettelse. De syv panelene har ulike 
budskap, men hovedtemaet er gjenopprettelse og mulighet til å starte på nytt. Kapellet 
representerer alle kirkesamfunn og ønsker mennesker av all religiøs tro velkommen. Det er nå i 
full bruk, og bønner blir bedt morgen og kveld for alle beboere og medarbeidere på Halfway 
House. Kapellet ble nesten fullført i 2005 og det ble offisielt åpnet 25.2.2006.

Etne KFUM - 
KFUK- speidere

Målsettingen var å gi 
palestinske ungdommer håp om 
en framtid og vise at andre 
ungdommer bryr seg om deres 
situasjon.

kr 30 000 Rapport mottatt. I rapporten beskrives det hvordan kontakt oppstod og vokste fram mellom 
norske og palestinske ungdomar. Resultatet av denne kontakten overgikk forventningene. Ved 
samling siste kveld på padleleiren fortalte de palestinske ungdommene litt om hvordan de 
hadde opplevd møtet med Norge: Noen hadde vært skeptiske da de kom og var redde for at de 
norske ungdommene skulle se ned på dem. Det hadde de ikke opplevd. De fortalte også at de 
opplevde at de norske ungdommene hadde blitt kjent med situasjonen deres i Palestina, og at 
vissheten om at ungdommer utenfor Palestina vet gjør det lettere å leve i den vanskelige 
situasjonen de er i. Det har i etterkant vært mye kontakt gjennom internett mellom norske og 
palestinske ungdommer, og det ser ut til at speidernes målsetting om å arbeide for fred og 
forståelse mellom mennesker ble en realitet i dette prosjektet.
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Evangelical 
Lutheran Church in 
Jordan and the 
Holy Land

Støtte til retreat for kirkens 
prester.

kr 37 500 Rapport og regnskap er mottatt. Tilskuddet ble brukt til retreat for prester fra kirken og deres 
familier i Akaba, Jordan 31. desember 2005 - 6. januar 2006. Prestene og familiene møttes, 
delte gudstjenestefellesskap og diskuterte saker knyttet til deres situasjon og forsamlinger. Noe 
av midlene har blitt overført til bruk i 2006.

KUI - Seminar for 
salmer og sanger 
fra søsterkirker.

Reisestøtte til deltakere fra Sør. kr 35 000 Rapport mottatt. Tilskuddet gikk til reisestøtte for deltakere fra sør. Seminaret ble holdt på 
Trollvasshytta ved Oslo 28. - 31. august 2005 med 17 deltakere fra inn og utland. Seminaret 
konkluderte med følgende anbefalinger: 1. Everybody should bring back the report of the 
workshop and visualize the key points in their context.
2. Through the e-mail establish a network through which the participants are challenged to 
share ideas and experiences.
3. The participants are challenged to engage local and regional hymnological forums and 
organizations regarding world wide church music and hymns.
4. The participants are challenged to recruit young musicians and text writers to engage in 
world church music and participate in and take the initiative to arrange workshops.
 5. With this report we especially challenge the WCC and LWF to engage their member 
churches regarding contextual and global music and hymns and to create networks and arrange 
workshops where musicians and text writers from all parts of the world can meet and share this 
issue.

Søsterkirkemidler 2004: kr 1 873 912

Mottager Målsetting Sum Rapportering

De sentralkirkelige 
råd

Ivareta tilskuddsordningen. 2 137 500 Ordningen har blitt ivaretatt. Søknads- og rapporteringsskjemaer har blitt utarbeidet og 
sakspapirer og rapporter kom til rådene innenfor tidsfristene. Kirkerådet har også ivaretatt alle 
rutiner i forhold til utbetaling og ivaretakelse av ordningen, både nasjonalt og for 
bispedømmene.

1E: Gudstjenestereformen

Kommentar: Siden Kirkerådet har de administrative oppgaver med hensyn til søknadsbehandling, utbetaling, kontroll og rapportering i forhold til det samlede 
beløp, ble det i 2004 tatt ut kr 2 300 000 (under 10 % av tildelt beløp) i administrasjonsutgifter. (Paragraf 3.3 i retningslinjer for OVF).

1D: Administrasjonsutgifter

Kirkerådet Øremerket tilskudd til 
gudstjenestereformen

kr 250 000 Midlene har blitt brukt i henhold til reformens fremdriftsplan. 
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Område Sum
Dåpsopplæring kr 130 000
Diakoni kr 75 000
Ung i kirken kr 431 000
Medarb.skap kr 341 000
Samisk kirkeliv kr 660 000

Annet kr 1 200 000

Felt Innhold Sum Rapportering
Dåpsopplæring Tilskudd til Konfirmant 2006 kr 130 000 Brosjyren ble trykket og utsendt til alle konfirmanter født i 1991.
Diakoni Rusmiddelutvalget kr 75 000 To dagers tverrfaglig og tverretatlig seminar i Mo i Rana m/Sør-Hålogaland bispedømme; 

Inspirert og handlekraftig. 29 betalende deltakere og ca.180 fremmøtte på åpent folkemøte.

Ung i kirken Ungdommens kirkemøte kr 190 000 Ungdommens kirkemøte ble gjennomført etter intensjonen.

Kommentarer til tabellen: Kirkerådet har en del forpliktelser 
knyttet til å oppfylle vedtak gjort i råd og Kirkemøte. En del 
av disse tiltakene, som SMM, Forbruk og Rettferd osv. (som 

ikke alltid befinner seg innenfor satsingsområdene) må dekkes 
økonomisk og har blitt dekket over OVF. Dette gir en svært 

høy prosentdel på kategorien "Annet". Enkelte stillinger blir 
også finansiert gjennom OVF ("Ung i kirken" og 

"Medarbeiderskap") og kan gi et noe skjevt inntrykk av 
fordelingen. "Samisk kirkeliv" får den største tildelingen av 

satsingsområdene.

2A: Kirkerådets prosjekter
Kommentar: Retningslinjene for OVF punkt 10 sier at Kirkerådets interne prosjekter innenfor satsingsområdene skal dekkes over Kirkemøtets andel. Dette utgjør 

første del av Kirkemøtets andel

DEL 2: KIRKEMØTETS ANDEL

Ung i kirken Ungdomskonsulentstilling (100 
% stilling)

kr 241 000 Prosjektet har vært fulgt opp og gjennomført i henhold til gjeldende arbeidsplan (se 
Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2005 for ytterligere opplysninger).

Kirkerådets interne prosjekter - fordeling på 
Kirkemøtets satsingsområder

Dåpsopplæring
5 %

Diakoni
3 %

Ung i kirken
15 %

Medarb.skap
12 %

Samisk kirkeliv
23 %

Annet
42 %
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Medarb.skap Prosjektstilling Medarb.skap - 
100 % stilling

kr 341 000 Prosjektperioden ble avsluttet august 2005. Tre nye studenter ble rekruttert til UTU-prosjektet. 
Evalueringsrapport for UTU-prosjektet ble utarbeidet.  Den årlige konferansen i ”Forum for 
rekruttering og utdanning” ble forberedt og avholdt i samarbeid med Kirkerådets øvrige ansatte.
Nettstedet WWW.kirken.no/jobb ble fornyet og oppdatert. Det ble før prosjektperioden ble 
avsluttet avklart Kirkerådets rolle og ansvar i rekrutteringsarbeidet videre. Mer om prosjektet i 
Årsmelding for De sentralkirkelige råd under "Medarbeiderskap".

Annet: 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Stilling prosjektleder 70 %  - 
Kirkerådets andel

kr 189 000 Midlene er Kirkerådets andel (ca 50 %) til virksomheten i Samarbeidsråd for menighet og 
misjon. Denne virksomheten er integrert i Kirkerådets sekretariat og er følgelig rapportert i 
årsmeldingen fra De sentralkirkelige råd, del 7.3 Misjon. Av rapporten framgår det bl.a. at man 
i 2005 har prioritert arbeid med kirke- og misjonsforståelsen i sammenheng med 
Kirkemøtetemaet og saken "En misjonerende kirke". Arbeidet har bidratt til at misjon har blitt 
bedre integrert i kirketenkningen. Stillingen som daglig leder er overført til avdelingen for 
økumenikk og internasjonale spørsmål. Det har bidratt til å skape en bedre sammenheng 
mellom misjon og DNKs økumeniske og internasjonale arbeid for øvrig. SMM har lagt stor 
vekt på å utvikle samarbeidet med - og mellom - misjonskonsulentene i bispedømmene. I 2005 
ble det gjennomført en bred og grundig evaluering av misjonskonsulentstillingene, noe som har 
gitt et godt redskap til å utvikle relasjonene og arbeidet.  

kr 137 000 Midlene har vært brukt til oppfølgingsarbeid av Kirkemøtesaken "Kirken i møte med den 
åndelige lengsel i vår tid". Satsningen har vært definert som et prosjekt innenfor Kirkerådets 
sekretariat. Den har gått over 2x3 år og opphørte pr. 31.12.2005. Arbeidet er rapportert i 
årsmeldingen for De sentralkirkelige råd 7.3. Av rapporten går det bl.a. fram at Kirkerådet 
gjennom stillingen har spilt en viktig rolle i et strategisk nettverksarbeid på feltet og deltar i 
flere nyskapende tiltak. I 2005 har det viktigste vært samarbeidsprosjektet "Menigheter i møte 
med den åndelige lengsel" som driver oppsøkende virksomhet og samler og utvikler ressurser 
til stillhetsarbeid i menighetene. Dette prosjektet mottar støtte fra OVF og er rapportert på 
annet sted.

Stilling åndelig fornyelse - 30 
%. 

Annet: 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Annet: 
Samarbeidsråd for 

Prosjektmedarbeider SMM: 
Menighet i bevegelse

kr 118 000 Midlene er Kirkerådets andel (ca 30 %) til "Menighet i bevegelse", et tre-årig prosjekt innenfor 
SMM med en prosjektmedarbeider tilknyttet Kirkerådets sekretariat. Prosjektet er rapportert i 

menighet og misjon 
(SMM)

årsmeldingen fra De sentralkirkelige råd 7.3. Av rapporten fremgår det bl.a. at prosjektet i 2005 
har bidratt vesentlig til å sette misjonal kirketenkning på agendaen og til å skape fora for 
misjonal menighetsutvikling i Norge. Prosjektet har også åpnet rom mellom misjon og DNKs 
ungdomssatsning. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2005. Det foreligger en fyldig sluttrapport som 
er oversendt til Kirkerådet.
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Annet: Forbruk og 
rettferd

Kontingenter til 
Miljøheimevernet, Max 
Havelaar, Forum for utv. og 
miljø. I tillegg går midlene til 
oppstart av nasjonal 
ressursgruppe, drift av nettsider 
osv.

kr 100 000 Kontingentene er betalt og medlemskapene er fulgt opp fra sekretariatets side. Det har vært 
seks møter i Nasjonal ressursgruppe. I tillegg ble det avholdt en strategikonferanse mellom den 
nasjonale og de regionale ressursgruppene. Nettsidene har i løpet av året blir vedlikeholdt og 
har også gjennomgått en revisjon som vil bli ferdigstilt i 2006. Ellers henvises det til kapittelet 
"Forbruk og rettferd" i Årsmelding for De sentralkirkelige råd.

Annet: Flyktninger 
og innvandrere 
(MKR)

Kirkelig nettverk for 
flyktninger og innvandrere ( i 
samarbeid med Norges Kristne 
Råd).

kr 50 000 Arbeidet er igangsatt og det er ansatt en koordinator i full stilling knyttet til NKRs sekretariat. 
KR/MKRs sekretariat deltar i styringsgruppe.  Arbeidet er godt i gang og det er i 2005 
arrangert flere kurs og fagforum for kirkeansatte og frivillige. Det er også etablert kontakt med 
flyktning- og innvandrerfaglige miljøer og med norske myndigheter. En nettside gir 
informasjon til brukere og partnere.

Annet: 
Religionsmøte i 
menighetene (MKR)

"Ressurssenter for 
religionsmøte"

kr 175 000 Prosjektet ble utsatt til 2006 på grunn av utfordringer knyttet til finansiering fra eksterne 
partnere og manglende kapasitet i sekretariatet grunnet permisjoner. Prosjektet igangsettes i 
2006.

Annet: Til 
disposisjon for 
Kirkerådet

Til disposisjon for Kirkerådet 
ved direktør (P 101)

kr 100 000 Midlene har gått til innkjøp av "Kunsten å være kirke"-bøker, et tilskudd til Valestrand 
kulturkyrkje (kr 25 000) og en underskuddsgaranti til Trefoldighet menighet (kr 35 000).

Samlet sum: 1 716 000

2B: Midler til Samisk kirkeliv
Kommentar: Kirkemøtet 1993 fattet vedtak om at "Samisk kyrkjeliv er satsingsområde fram til Kyrkjemøtet har gjort anna vedtak."  Samisk kirkeråds del av 
bevilgningen over OVF var i 2005 kr 660 000,-. Dette gikk til prosjekter og arbeid innen samisk kirkeliv (både egne prosjekter og prosjekter fordelt av Samisk 

kirkeråd)
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Mottager Målsetting Sum Rapportering
Samisk kirkeråd Stimulere samisk kirkeliv 660 000 Det henvises til rapport i Årsmelding for de sentralkirkelige råd for samisk kirkeliv. 

2C: Nemnder
Kommentar: Nemndenes virksomhet ble også i 2005 finansiert gjennom OVF. 

Mottager Målsetting Sum Rapportering
De sentralkirkelige 
råd

Opprettholde nemndenes 
virksomhet

331 000 Midlene har gått til drift av de sentralkirkelige råds nemnder og utvalg.

2D: Oppgaver av mer generell karakter og eksterne prosjekter
Kommentar: Andre del av Kirkemøtets andel innbefatter oppgaver av mer generell karakter, samt tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende 

organisasjoner. Mer fyldige prosjektrapporter finnes på www.kirken.no - gå deretter inn på snarvei for Opplysningsvesenets fond, og deretter på 
"Prosjektrapporter". Der vil det også være kontaktinformasjon og mer utfyllende om overføringsverdi.

Område Sum

Dåpsopplæring kr 427 000
Diakoni kr 1 050 000
Ung i kirken kr 195 000
Medarb.skap kr 100 000
Annet kr 2 390 000

Kommentarer til tabellen: I 2005 ble en svært stor sum bevilget 
til "andre satsingsområder". Dette kommer av at Kirkerådet har 

prioritert prosjektene "kirkelige reformer" og "Kulturmelding for 
Den norske kirke". Disse prosjektene ansees som det 

retningslinjene betegner som "prosjekter av generell karakter" og 
som "pionerprosjekter". Satsingsområdet diakoni tar også en stor 

del av de eksterne midlene. Dette har sammenheng med tilskuddet 
til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

Fordeling mellom satsingsområder - Eksterne 
prosjekter

Dåpsopplæring
10 %

Diakoni
25 %

Ung i kirken
5 %

Medarb.skap
2 %

Annet
58 %
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Sats.omr og mottager Innhold / målsetting Sum Rapportering
Diakoni: Kirkens 
ressurssenter mot 
vold og seksuelle 
overgrep

Driftsmidler kr 700 000 Midlene har gått til driftsmidler for ressurssenteret og har blitt brukt i henhold til vedtatte planer for 
drift av Kirkens Ressurssenter. Det henvises til Årsmelding for Ressurssenteret for ytterligere 
informasjon om bruk av midler.

Diakoni: Kristent 
Interkulturelt Arbeid 
(KIA): 
"Erfaringsutveksling 
og dialog i det 
flerkulturelle Norge".

Vil samle og publisere erfaringer 
og kunnskap fra KIAs arbeid i 
egne temahefter og vil utdanne 
kursledere i programmet MOD, 
både blant KIAs ansatte og 
frivillige medarbeidere i KIA og 
medlemsorganisasjonene. 

kr 50 000 Rapport og regnskap er mottatt. DEL 1: lage aktuelt materiale til menighetene. 
KIA så det som meget viktig at stoffet i ressurspermen var testet ut i flere menigheter før utgivelse. 
Derfor var ressurspermen ute til testing hos 9 pilotmenigheter høsten 2005. Erfaringene og 
tilbakemeldingene fra disse pilotmenighetene ble innbakt i den endelige utgaven som ble lansert i mars 
2006. Disse tilbakemeldingene hevet kvaliteten på ressurspermen betraktelig.

DEL 2: viktigheten av holdningsskapende arbeid og dialog overfor våre nye landsmenn burde være 
åpenbar etter siste tiders ”muhammed-tegninger” osv. Bl.a gjennom det såkalte MOD-kurset ønsker 
KIA å bidra til dette. Flere av organisasjonens ansatte tok instruktørkurset i 2005 slik at de nå selv kan 
arrangere slike kurs. Det er aktuelt både overfor menigheter og andre grupper/foreninger/organisasjoner. 

Begge delene er oppfulgt i følge prosjektplanene. Ressurspermen er et nyttig og praktisk hjelpemiddel 
som kan brukes av menigheter uten noe forkunnskap. Stoffet der utfordrer tanker, gir ny innsikt, gode 
eksempler (fra nær og fjern).
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Diakoni: Kirkens 
ressurssenter mot 
vold og seksuelle 
overgrep

Tilbud til menn utsatt for vold og 
seksuelle overgrep. Det finnes i 
dag tilbud til menn som utøver 
vold og til menn som begår 
seksuelle overgrep, men det 
foreligger ikke et tilbud til menn 
som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep. Ressurssenteret har ved 
hjelp av midler fra barne - og 
familiedep tatt initiativ til en 
pilotgruppe for menn utsatt for 
vold og overgrep. Erfaringene 
viser at det er et stort behov for 
denne type tiltak. Målet er å 
etablere et prosjekt med en periode 
på 3 år et kirkelig tilbud til menn 
utsatt for overgrep.

kr 300 000 I løpet av høsten 2005 har tiltaket, som har fått navnet Adam, tatt form. Fra og med mai ble Jan Bjarne 
Sødal og Torbjørn Herlof Andersen ansatt som henholdsvis teologfaglig og sosialfaglig konsulent, hver 
på 20 % stilling. Tiltaket er gjort kjent gjennom brosjyremateriell, nettside og personlig kontakt. 14. 
november 05 ble Adam lansert på en pressekonferanse som fant sted i forkant av årets kirkemøte. 
Lanseringen fikk god pressedekning og opprettelsen av Adam ble støttet av en rekke kirkeledere som 
skrev under på et opprop og forpliktet seg til å støtte arbeidet. Ressurssenteret ble for inneværende år 
bevilget kr. 300 000 fra Opplysningsvesenets fond til dette formålet. Med dette som det foreløpige totale 
økonomiske grunnlaget for drift av Adam, har en måttet begrense omfanget av aktiviteten. Med 
utgangspunkt i de to fagkonsulentstillingene på til sammen 40 % stilling er det innført en fast kontordag 
i uka, telefontid på fasttelefon en dag i uka samt en noe mer fleksibel ordning med mobiltelefon. Det 
oppfatter vi som et minimum, men som en god begynnelse. I en framtidig situasjon er det ønskelig med 
to fulle stillinger 

Dåpsopplæring: IKO: 
"Dåpsopplæring rett 
hjem"

Prosjektet mottok i 2004 kr 250 
000 i støtte gjennom OVF. 
Arbeidet er nå godt i gang og det 
er inngått avtaler med flere 
menigheter som igjen har gjort 
avtaler med foreldre til døpte barn 
om å motta materiellet i 
dåpsklubben TRIPP TRAPP.

kr 290 000 Rapport og regnskap mottatt. Dette prosjektet er godt forankret i lokalmenigheten, og har tatt 
utgangspunkt i dåpssamtale eller i samling rundt 4-årsboka. En ønsker å få foreldre i tale om hva som er 
godt og egnet materiell for trosopplæringen i hjemmet. Prosjektet har nå pågått i to år og følger 
prosjektplanen. Prosjektet kom i gang høsten 04. Det er ca 550 familier med som deltakere i prosjektet. 
150 av dem blir betalt av sine egne menigheter (Drøbak og Frogn halve Bryn). IKO har maksimalt 
deltaker antall. Det er planlagt 7 pakker til hver familie. Tre av dem vil komme nå i 2006. Det er i 2005 
gjennomført en midtevaluering. Dvs at hjemmene har fått tilsendt et spørreskjema om det materiellet de 
har mottatt hittil. Et nytt foreldreblad foreligger ved påsketider. Det vil bli lagt inn i sommerpakken, 
som går ut til alle hjemmene. Bladet inneholder artikler /bilder om trosopplæring i hverdagen. En har 
jobbet med innhold og layout med tanke på at det skal leses i mange ulike hjem.
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Dåpsopplæring: IKO: 
"Kurs for dåpslærere"

Det er utviklet en rammeplan med 
tilhørende litteratur for et nytt kurs 
for dåpslærere. Det forutsettes 
ikke teologisk utdannelse for å 
være med på kurset og det kan 
bygges videre på med tanke på en 
formell utdanning.  Mål i 2005:
1) Produsere og distribuere 
informasjonsbrosjyre
2) Oppdatere og justere 
rammeplan
3) Arrangere kursholderkurs

kr 75 000 Rapport og regnskap mottatt. Pkt. 1-2 er oppnådd iht planene. Når det gjelder pkt. 3 opplever IKO et 
periodevis tilsig av interesserte, etter utsending av informasjonsmateriell. Ved hver utsending har det 
vært noen nye som har meldt interesse for kurs. Samtidig har det ikke lyktes oss å samle tilstrekkelig 
mange til et gitt kurs. Dette ble forsøkt høstsemesteret 05, men da det meldte seg 7-8 personer til kurset 
valgte IKO å avlyse og heller satse på å gjennomføre kurs i 2006. De samme grunnene IKO anførte i 
rapporten for 2004 gjelder fortsatt, at menigheter ikke opplever seg å være klare for dette ennå. Samtidig 
sees en uklarhet vedr. betegnelsen ”dåpslærer” som nok har slått uheldig ut vedr. dette kurset. IKO 
mener en større tydelighet fra Trosopplæringssekretariatet på dette området ville gi bedre muligheter for 
dette dåpslærerkurset. De ser også at det er viktig å koordinere og samordne bruk av terminologi 
(”dåpslærer”) med Trosopplæringssekretariatet, noe som ikke tilstrekkelig er gjort i dette tilfelle. – Når 
ikke ”dåpslærer” er blitt en innarbeidet term er det vanskelig for potensielle interesserte å relatere sin hve

Dåpsopplæring: 
Liturgisk Senter: 
"Levende 
gudstjenester"

I sammenheng med 
gudstjenestereformen er det nå et 
stort behov for kursing på 
lokalplanet omkring 
gudstjenestefeiring. Senterets 
målsetting er å skape et regulært 
kursopplegg i to trinn: Liturgisk 
senter utarbeider et fast 
kursopplegg som går over en helg 
(lørd og sønd), og gir et kurs for 
regionale, evt. lokale kursledere, 
som vil få en form for sertifisering 
i forhold til opplegget. Disse 
holder så kurs i menighetene. 
Prosjektet fordrer en prosjektleder 
i 50 % stilling.

kr 62 000 På grunn av sykdom kom ikke prosjektet i gang i 2005. Midlene har blitt overført til 2006.
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Ung i kirken: KFUK -
KFUM: "Global 
Week - internasjonalt 
ledertreningskurs"

"Global Week"  - internasjonalt 
ledertreningskurs for unge 
mennesker fra 16 - 30 år fra Norge 
og fra land i Sør hvor KFUK - 
KFUM har partnere (Asia, Afrika, 
Midtøsten og Øst-Europa). Kurset 
tar for seg globale temaer som fred 
og forsoning, kvinners virkelighet 
i sør, vold og advocacy. På Global 
Week møte unge mennesker fra 
ulike deler av verden for å lære 
mer om hverandres virkeligheter 
og internasjonale spørsmål.

kr 30 000 Rapport mottatt (også støttet av Mellomkirkelig råd - se over). I 2005 ble det satt spesielt fokus på 
kvinners virkelighet i sør, gjennom temaet ”Vold mot kvinner”. På bakgrunn av ledernes observasjoner, 
og tilbakemeldinger fra deltakerne under undervisningen i tillegg til avsluttende evaluering, mener 
KFUK - KFUM at Global Week 2005 oppnådde sine mål. Ungdom i YWCA og YMCA ble brakt 
sammen for å heve deres bevissthet rundt kvinners situasjon i sør, samt gi dem muligheten til å knytte 
kontakter gjennom møte med ungdommer fra samme organisasjon, men fra andre deler av verden.  I 
sum tror KFUK - KFUM at Global Week 2005 vil føre til et sterkere engasjement for internasjonale 
spørsmål, noe som er viktig for hver enkelt deltaker, men også for organisasjonens ønske om å engasjere 
og inkludere ungdom i sitt arbeid.

Ung i Kirken: Acta - 
barn og unge i 
Normisjon: 
"Verktøykasse for 
barnelagsarbeid"

Utvikling av "Verktøykasse for 
barnelagsarbeid". Verktøykassen 
skal bli en boks som inneholder 
ressursmateriell som spiller på fem 
hensikter, som er nedfelt i ACTAs 
strategigrunnlag og 
handlingsprogram. Målet for 
prosjektet er å lage en interaktiv 
CD-rom med undervisnings- og 
aktivitetsopplegg og lage en 
internettbasert database hvor 
undervisnings-, aktivitetsopplegg 
og annet ressursmateriell ligger 
tilgjengelig for nedlasting. Det 
skal også være et forum der 
barneledere kan dele erfaringer.

kr 50 000 Rapport og regnskap mottatt. I forhold til prosjektsøknad er prosjektet kommet inn i fase 2. 
Ressursmaterialet er langt på vei ferdigprodusert, men Acta har i løpet av prosjektperioden sett 
viktigheten av å ha et dynamisk materiell. Siden prosjektet tar sikte på å være landsomfattende, har de 
lagt stor vekt på materiell som skal ha stor grad av lokale tilpasninger. I  organisasjonen har behovet for 
kursvirksomhet og modellering vært større enn behovet for mer teori. Det har også vært en ufordring å 
ha et frivillig ledernettverk med stor aldersspredning. Acta har vært opptatt av å nå det yngre sjiktet av 
barneledere, og opplever å ha lykkes med det. I løpet av våren 2006 står verktøykassen for barnelag 
ferdig. Februar 2006 kom kanskje det viktigste bidraget til ressursmaterialet. En undervisningsDVD for 
barn med seks andakter på ca 10 min. Denne er lagt opp som både en ren undervisningsDVD, men kan 
også brukes som et ledd i ledertrening. Vedlagt denne DVDen ligger det en CD-ROM hvor man kan 
skrive ut manus, hente ut en powerpoint presentasjon og en quiz. 
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Ung i kirken: Våle 
menighetsråd: 
Læreverk for orgel 
for barn

Prosjektet vil utvikle læremidler 
og metoder som innebærer at barn 
kan starte opp rett på orgel - uten 
introduksjon via piano. Et 
læreverk med røtter i 1930-tallet 
blir benyttet, men dette er beregnet 
på voksne elever og har for rask 
læringskurve. KA støtter 
foreliggende søknad. Det 
forutsettes at læreverket vil utgis 
og kunne brukes i andre deler av 
landet.

kr 25 000 Som det fremgår av tidligere søknad skal materiell utvikles fortløpende.  Hvilket er tilfelle.
Prosjektet ble startet 2.semester 2005, og har således kun pågått i 5 måneder.  10 barn og unge i alderen 
5-17år deltar som elever og er et av grunnlagene for å skrive nytt materiell.  På timene utsettes elevene 
for nyskrevet materiell, og prosjektleder får gjennom den muligheten fortløpende respons på hva som 
fungerer godt og hva som fungerer mindre godt. Materiale utarbeidet til nå: • 20 salmer for barn (bl.a. 
Nå la oss takk Gud, Hvem har skapt alle blomstene og Syng for Herren sol og måne). I tillegg et omfang 
av: • -pedaletyder (øvelser for kun spill med føttene og øvelser for føtter og en hånd.) • -frittstående verk 
( preludier etc) • -oppvarmingsøvelser (fingertrim). Utfordringen er å lage noe for de minste.  
Prosjektleder synes det er trist at en femåring skal spille etter ei pianobok.  Han har laget en del 
nybegynnerstoff, men dette krever mer tid før det kan presenteres for elever.  Agnestigs «Vi spiller 
piano» tar utgangspunkt i melodispill med få toner.  Prosjektleder bruker den ideen samtidig som det er 
viktig å føye til et harmonisk grunnlag. 

Ung i kirken: Norges 
Kristne Råd og 
MKR: Studietur for 
ungdom til Genève 
og Taizé.

Studietur for ungdom til Genève 
og Taizé. Denne studieturen har 
blitt gjennomført i 2001, 2002 og 
2003, og har mottatt støtte fra 
OVF i 2 år. Dette er derfor siste år 
med tildeling fra OVF.

kr 40 000 På grunn av vakanse i staben måtte turen utsettes til 2006. Det ble søkt om å overføre midlene og 
søknaden ble godkjent.

Ung i kirken: Norges 
Kristelige 
Studentforbund: "Å 
tale sant om Gud - 
Gudsbilder i tradisjon 
og samtid"

Å tale sant om Gud - Gudsbilder i 
tradisjon og samtid til besvær og 
inspirasjon. Kirkens unge er 
opptatt av gudstjenesteliv og 
formidling av erfaringer om Gud, 
med fokus på Gudsbilder ønsker 
prosjektet å bidra til samtalen om 
dette temaet. Til dette vil det 
brukes innsikt fra blant annet 
teologi, psykologi, sosiologi og 
humaniora for å si noe om hvilke 
gudsbilder som er innenfor dagens 
kirkevirkelighet. Målet for 
konferansen er å samtale om hva 
som er gode og frigjørende 
Gudsbilder i dag.

kr 50 000 Prosjektet ble utsatt til januar 2006. Det ble søkt om overføring av midler og søknaden ble godkjent. 
Prosjektet rapporteres i 2007.
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Medarbeiderskap: 
Kirkens Familievern: 
Organisering av 
organisasjonen

I vedtektene for Kirkens 
Familievern heter det at det er en 
diakonal organisasjon av 
familievernkontorer innen Den 
norske kirke. I løpet av det siste 
året er hele familievernet 
organisert i statlige 
forvaltningsorgan med 5 regioner. 
Dette påvirker også KFs stilling. 
Man trenger å arbeide med 
spørsmål som har med 
organisering, framtidige planer, 
samarbeid med menigheter, 
styrking av det forebyggende 
familiearbeidet i menighet. Man 
ønsker en gjennomgang av 
organisasjonens mål og 
framtidsplaner.

kr 50 000 Våren 2005 ble det avholdt 4 regionale møter med til sammen 15 kontorer – (i Skien med 7 kontorer, 
Ålesund med 2 kontorer og Oslo med 5 kontorer, samt videokonferanse med kontoret i Kirkenes), et 2-
dagers møte med landsstyret og styrelederne ved de lokale kontorene.  Møtet ble avholdt på et hotell i 
Oslo-regionen (Mastemyr), dagsmøte med daglige ledere i HSHs lokaler i Oslo og møter i 
strategiutvalget (dagsmøte og telefonmøter) Høsten 2005 oppnevnte landsstyret et 
omorganiseringsutvalg bestående av 4 av landsstyrets medlemmer samt generalsekretæren i KF. 
Utvalgets mandat var å utarbeide et forslag til en ny organisasjonsform som landsstyret kunne legge 
fram for årsmøtet 2006. Landsstyrets klare visjon har vært at KF skal være en sterk, tydelig og 
selvstendig organisasjon som en del av det samlede familievernet i Norge. Det har vært et mål å ivareta 
det lokale initiativ og selvstendighet i kombinasjon med et sentralt ledd som kan handle på vegne av 
organisasjonen. Omorganiseringsutvalgets arbeid har fortsatt og munnet ut i et forslag til 
omorganisering av KF, godkjent av landsstyret. Saken legges fram for årsmøtet 12. juni 2006 til vedtak.

Medarbeiderskap: 
Verbum: 
"Kirketekstiler - en 
håndbok"

Bokprosjekt: "Kirketekstiler - en 
håndbok". Det finnes i dag ikke 
norsk faglitteratur på området. 
Dette er et viktig bidrag til 
arbeidet i bispedømmene, men 
også for kirkelig utdanning og vil 
gi økt kompetanse på området

kr 50 000 Rapport ikke mottatt. Purret 10.05.06. I e-post fra Verbum 11.05 informeres det om at prosjektet 
foreløpig har blitt lagt på is. Fra Kirkerådet har det blitt sendt brev med anmodning om å betale tilbake 
tilskuddet. Verbum ønsker å gjennomføre prosjektet i 2007 og har blitt oppfordret til å sende inn søknad 
for OVF 2007 i stedet.
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Annet: Lovisenberg 
og Kirkerådet: 
Menigheter i møte 
med den åndelige 
lengsel

"Menigheter i møte med den 
åndelige lengsel". I samarbeid med 
Diakonissehuset Lovisenberg ble 
det i 2003 igangsatt et  prosjekt 
som oppfølging av Kirkemøtets 
betenkning: "Kirken i møte med 
den åndelige lengsel i vår tid". 
Prosjektet har ansatt en person, og 
2005 er tredje prosjektår med 
støtte fra OVF.

kr 200 000 Høsten 2003 lå hovedvekten i arbeidet på å få på plass rammebetingelser og ressursgruppe, samt på å 
gjøre prosjektet kjent og knytte kontakter. Tilbakemeldingene på informasjonen vitner om et stort behov 
og store forventninger til prosjektet i menighetene. Kontakter er knyttet med alle bispedømmene, flere 
prostier og nærmere 100 menigheter/prestegjeld. På bakgrunn av henvendelser, ble det i 2004 prioritert 
å gjennomføre deltagelse på samlinger med enkeltmenigheter, prostier og bispedømmer, og med aktører 
som er strategisk viktige i forhold til menighetene. Prosjektlederen så, lyttet til deres behov, gjorde 
erfaringer sammen med dem og brukte ressursgruppa til å evaluere erfaringene. I 2005 ønsker en å 
konsentrere innsatsen mer om enkelte menigheter som er motivert for å gå videre med å utvikle tiltak på 
området. Videre ønsker en å prioritere ressursutvikling, ut fra de behov som er avdekket .   

Samlet sum: 1 972 000

2E Kirkelige pilotprosjekter
Prosjektgruppe for 
kirkelige reformer

Kirkelige reformer kr 1 810 000 Se vedlegg i Kirkerådets årsmelding 2005 for rapport for bruk av midlene.

Norske 
kirkeakademier

Kirkelig kulturmelding kr 380 000 Midlene gikk til å fullføre arbeidet med Den norske kirkes kulturmelding ”Kunsten å være 
kirke”. Kirkeakademiene rapporterer at meldingen har blitt tatt i mot med stor glede i 
kulturlivet og skapt forventninger blant kulturinstitusjoner og kunstnere. I november kom 
meldingen til behandling i Kirkemøtet som gjorde en rekke vedtak som vil ha mye å si for 
kirken og for det generelle kulturlivet. Kunstnere skal inviteres til å ta sine uttrykk inn i kirken. 
I tillegg blir det etablert regionale kirkelige ressurs- og kompetansesentra for skapende og 
utøvende kunst. Det er gledelig at kulturmeldingen ser ut til å utløse konkrete tiltak både lokalt 
og sentralt, som er i tråd med kulturutvalgets innstilling.
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DEL 2: BISPEDØMMENES ANDEL

Kommentar: Statskonsult vektla i sin rapport høsten 2002 at Kirkerådet og bispedømmene er tilskuddsmottagere fra Opplysningsvesenets fond. Bispedømmene er 
dermed ansvarlige for å ivareta at retningslinjene følges i forhold til tilskuddsmottagere i deres bispedømmer. I denne rapport vektlegges det sammenlignende 

grunnlag. Bispedømmene har bekreftet at prosjektene oppfyller målsetningene etter at utfyllende rapporter har blitt forelagt det enkelte bispedømmeråd. Der dette 
ikke har skjedd er det markert i rapporten.

Fordeling av prosjekter på antall og sum (11 av 11 bispedømmer):

Område Sum Antall
Dåpsopplæring kr 1 339 000 47

Diakoni kr 941 500 42
Ung i kirken kr 2 434 158 49
Medarb.skap kr 336 000 13
Annet kr 871 051 24

Kommentar til tabellen: Ung i kirken er det desidert største 
satsingsområdet i bispedømmene. Dåpsopplæring kommer som en 
god nr. 2. Over 60% av midlene innvilges til prosjekter rettet mot 

aldersgruppen 0 - 30 år. 

Bispedømme Oslo
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 497 287
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000

Fordeling mellom satsingsområder - bispedømmene

Dåpsopplæring
23 %

Medarb.skap
6 %

Ung i kirken
40 %

Annet
15 %

Diakoni
16 %
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Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Oslo bispedømme hadde en samlet søknadssum til OVF på kr. 2 806 537 for 2005 fordelt på 29 søknader. Oslo bispedømme fikk en økning i 
tildeling fra 2004 til 2005 på 2150 kr. Oslo bispedømme tar utgangspunkt i Den norske kirkes satsningsområder for tildelingen av OVF- midler 
og hadde for 2005 størst tildeling til prosjekter innen feltet diakoni. Følgenda andre kriterier ble lagt til grunn for fordelingen: Igangsatte 3- 
årige prosjekter videreføres. Det tas hensyn til prosjekter lansert i forbindelse med visitaser. Med nye prosjekter tas det hensyn til 
overføringsverdi og pionertiltak. Det føres oversikt over tildeling år for år. De menighetene som ikke har fått tildeling før, vil bli prioritert. Ovf 
søknadene vil også bli sett i sammenheng med tildlingen av midler fra trosopplæringsprosjektet. Oslo bispedømme har hatt en periode hatt en 
gradevis reduksjon i antall OVF søknader, men fra 04 til 05 var det ingen endringer på antall søkander. Men vi ser allikevel at søknadssummen 
langt lavere enn tildelingssummen. Bispedømmerådet har tatt ut kr 40 287 i administrasjonsutgifter.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 45 000 2 Grorud menighet: "Ungdoms-Alpha", Oslo bispedømme: "Konfirmant 2006 - brosjyre".
Diakoni kr 136 000 2 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsmidler", Kirkene i Gamle Oslo: 

Utviklingsprosjekt mellom kirkene og bydelen i Gamle Oslo (Overført midlene til 2006)
Ung i kirken kr 46 000 3 Oppsal menighet: "Connection - ungdomssatsing 13 - 18", Vestre Aker prosti (i Skøyen 

menighet): "Time-Out SVURR"

Medarb.skap kr 30 000 1 Helgerud menighet: "Ledertrening og rekruttering i forhold til ungdom"
Annet kr 200 000 1 Oslo bispedømmeråd: "Gud i storby" (kr 200 000) 

Type tilskuddsmottagere - Oslo bispedømme
Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 1 0 1
Diakoni 1 1 0
Ung i kirken 2 0 0
Medarb.skap 1 0 0
Annet 0 0 2
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Bispedømme Borg
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 633 600
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Borg bispedømme fikk tildelt kr 633 600, men pga. merforbruk året før fikk vi uttbetalt kr 472 753 og i tillegg kr 100000 til 
misjonskonsulentstilling. I følge bispedømmerådets vedtak skulle det utbetales kr 533 600,-. (Bispedømmerådet har da måttet dekke kr. 60 
247,- av egne midler (tilskudd til konfirmantbrosjyre kr. 28 500 + adm.utg. kr 26 680,- + Normisjon med flere kr. 5 225,- = 60405)  Borg har 
etter noen års sporadisk engasjement igjen hatt misjonskonsulent i 100% stilling gjennom hele arbeidsåret. Mange gode prosjekter er i sving i 
Borg. Prosjektene er i høy grad gjennomført etter målsetningene. Noen få har i forståelse med Borg bispedømmeråds administrasjon forklart 
og endret målsetning for bruk av midlene men likevel fullført innefor de rammer som settes for bruk av OVF-midler. 

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 256 000 7 Hurdal menighet :”Meidiabibliotek”, Strømmen menighet: ”Barn i gudstjenesten”, Hobbøl 
menighet: ”Kirkestall”, KFUK/M speiderne: ”Speiding som dåpsopplopplæring”,
Eidsberg menighet: ”Trosopplæring, start”, KFUK/M Østfold: ”Leirarbeid”, Borg 
bispedømme: “Konfirmant 2005”

Diakoni kr 90 500 5 Strømmen menighet: ”Stille rom”, Borg bispedømme og div. organisasjoner:
”Weekend for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede”, Kirkens resurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep: ”Driftsstøtte”, Tro og lys Follo: ”Samling for mennesker med sterk 
utviklingshemming ”, Eidsberg menighet: ”Ungdomsdiakoni” 

Ung i kirken kr 131 000 5 Ung kyrkjesong i Borg: ”Barne- og ungdomsseminar og fest”, Øvre Rælingen menighet: 
”Åpent hus i Blystadlia”, Hovin og Furuste menighet: " MY WAY" Integrering av 
konfirmanter i menightesarbeidet”, Lørenskog menighet: ”Ungdom, misjon og bistand –Mali”, 
Halden-Berg menigheter og Halden KFUK/M: ”Ungdomsarbeider”

Medarb.skap kr 56 000 4 Drøbak og Frogn menighet: ”Medarbeiderskap”, Styringsgruppa for Nedre romerike ”Skolering 
av kirkelig ansatte”, Skårer menighet:  ”Lederoppfølging og utvikling”, 
Lørenskog menighet: ”Forsangergruppe blant frivillige” 

Annet

Rapport OVF 2005     24



Type tilskuddsmottagere - Borg bispedømme
Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 4 2 1
Diakoni 2 2 1
Ung i kirken 3 2 0
Medarb.skap 4 0 0
Annet 0 0 0

Bispedømme Hamar
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 564 049
Tildeling til 
internasjonal 
konsulent kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Tildeling 2005 er fordelt på regionale prosjekt med lokalt nedslagsfelt. Prosjektene er administrert fra bispedømmekontoret. Bispedømmerådet 
prioriterte også i 2005 prosjekt "Ung i Kirken" ved etablering av ungdomsråd og ungdomsting. Satsingsområde Dåpsopplæring med prosjekt 
"Kirkeskole for 6 -åringer" har vært i samarbeid med Norges søndagsskoleforbund. Alle nye menighetsråd har mottatt kursmateriell og 
prosjektet er avsluttet. Prosjekt "Kulturelle vandringsstav" er forberedt i 2004 og gjennomført med god oppslutning lokalt i 2005. Det er rettet 
mot skole -kirke samarbeid. Prosjekt "Hundreåring på vandring" er gjennomført melllom Hamar BDR ved pilegrimspresten og 
Hundreårsmarkeringen Norge 1905 -2005 med ulike arrangement vedr pilegrimsvandring flere steder i bispedømmet. Tildelingen på kr 66 142,
til bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirkene er videreformidlet etter søknader til de menigheter som har et spesielt engasjement til 
internasjonalt arbeid og samarbeidene menigheter. Bispedømmerådet har tatt ut kr 28 049,- i administrasjonsutgifter.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 75 000 1 Kirkeskole for 6-åringer (Hamar bispedømmeråd)
Diakoni kr 0 0
Ung i kirken kr 325 000 2 "Ung i kirken" (Hamar bispedømmeråd) og "Samarbeidsavtale med KFUK - KFUM (Hamar 

bispedømmeråd)
Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 131 000 2 "Kulturell vandringsstav" (Hamar bispedømmeråd), "Hundreåring på vandring" (Hamar 

bispedømmeråd)
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Type tilskuddsmottagere - Hamar bispedømme
Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 0 0 1
Diakoni 0 0 0
Ung i kirken 0 0 2
Medarb.skap 0 0 0
Annet 0 0 2

Bispedømme Tunsberg
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 546 401
Tildeling til 
misjonskons. kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Tunsberg bispedømmeråd er svært takknemlig for det viktige bidrag til menighetenes og bispedømmets virksomhet som tilskuddet fra OVF 
årlig representerer. Vi har en utdelingspolicy som gjør at mange av søkerene får et større eller mindre bidrag som andel av søknadssummen. Vi 
har erfaring for at en slik utdelingspolicy her i vårt bispedømme virker som stimulans til egeninnsats - slik at mange prosjekter kan realiseres 
helt eller delvis.  Det virker motiverende på menighetens liv og tilskyndende til bispedømmets virksomhet å disponere slike midler som OVF 
tildeler, og ved at de prioriterte formål fra Kirkemøtets bestemmelse etterfølges blir også de fokusert og fulgt opp på behørig vis. Det er svært 
viktig å fortsette prosjektet med egen misjonskonsulent ved samarbeidsrådet for Menighet og misjon. Dette arbeidet har funnet et virkelig godt 
spor hos oss, og misjonskonsulenten er blitt en viktig og integrert del av hele virksomheten knyttet til bispedømmekontor og menighetene 
lokalt. Dette ville ikke vært mulig å opprettholde uten bidraget fra OVF, og vi er derfor inderlig takknemlige for at den tildelingen nå kommer 
som et fast årlig beløp så lenge vi har en avtale med SMM. Vi håper og tror at dette er virkelig langsiktig.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 130 000 3 Norges KFUK/M, Vestfold og Telemark: "Nye trosopplevelser for 10-13 åringer 
(leir-ledertrening etc.)" ACTA-barn & unge i Normisjon, Vestf./Busk.: "Tilrettelegge for 
deltakelse i div. tiltak: Bo hjemmeleir for 7-12 åringer - eXpedisjon", Tunsberg 
Bispedømmeråd: "Konfirmantbladet 2005 - Tunsberg BDRs del" 
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Diakoni kr 123 000 9 Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Drm.: "Styrke KIA - info og holdn.skapende 
ved intergrering i org/men.", Rusfrie Nettverk v/Tunsberg bispedømmeråd: "Sos. nettverk-
sam.arb. m/Røde Kors, Blå-kors og kirken", Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep: ”Kirkens arbeid mot vold og seksuelle overgrep”, Tønsberg Domkirkes Jentekor  
v/domkantor R. Skramstad: ”Jentekorets tur til Spania", Diakoniutv. i Mjøndalen menighet: 
”Prosjektorient.dia-satsing” Lier Ten Sing v/Buskerud KFUM/K: "Stimulerende kurskonsept 
for Ten Sing og menighet", Buskerud krets Norges KFUM-KFUK: ”Prosjektorientert dia-
satsing”, Tro og Lys Norge - Modum v/Britt Dahl: ”Sommersamling funksj.hemmede”, Prison 
Fellowship avd.Buskerud v/Bjørndalen: "Besøk/gudstj./Alpha-kurs for fanger, ettervern etc. 

Ung i kirken kr 202 801 6 Domkirkens menighet v/diakon Bente Pladsen: ("Alt. utested for ungdom/prostiet - 
øke kirketilhørighet for unge. "), Sandar Prosti v/Sandefjord krk. Fellesråd: (Sandar Prostis 
Tenåringssatsing SATS), Tunsberg bispedømmeråd: (”Ungdomsting Ål 1.-3.4.05), Tunsberg 
bispedømmeråd  v/T.Anvik("Ungdomskonsulent/siv.arbeider som ressurs for UBDR"), Tranby 
menighet: (”Ledertrening og rusfritt lavterskel-tilbud for ungdom”), Norges KFUK/M: 
(”Konfirmantmusikalarbeid”)

Medarb.skap kr 10 000 2 Tangen menighetsråd: (”Medarb.skap og lederutvikl.-rekrutt./oppfølg.”)
 Strømsø prestegjeld: (”Familiemiddag som treffpunkt/kirken i hverdagslivet”)

Annet kr 80 600 5 Glokerakademiet, Kongsberg: ("Glokerakademiet"), Våle menighetsråd v/leder Møller-Hansen: 
(”Orgelskole for barn”),  Domkirkens menighet v/kateket Vigulf Sollie: (”Lavransmesse”), 
Buskerud krets Norges KFUM-KFUK: (”Barn og gudstjeneste”), Drammen krk. fr. v/kantorene 
i Bragernes: ”Rekruttere ungd. til kirkemusikk”

Type tilskuddsmottagere - Tunsberg bispedømme
Satsingsområde Menighet Org. Bispedømmeråd
Dåpsopplæring 0 2 1
Diakoni 5 3 1
Ung i kirken 3 1 2
Medarb.skap 3 2 0
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Bispedømme

Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall Prosjekter
Dåpsopplæring kr 100 000 4 Grim menighet ("Dåpsopplæring i Grim menighet), Rjukan menighet (menighetspedagog), 

Myra/ Bråstad menighet (Menighetsbygging), Normisjon region Agder ("Påskevandring")
Diakoni kr 75 000 5 Hisøy frivillighetssentral ("Omsorg i hjem for syke og døende"), Seljord kyrkjelege fellesråd 

("Diakoniarbeider"), Tro og Lys Lillesand ("Leir"), Tro og Lys Flekkefjord ("Leir"), KIA 
Telemark  ("Leksehjelp") 

Ung i kirken kr 380 000 9 Heddal prestegjeld (”Ledertrening”), Sogndalen kirkelige fellesråd (”Menighet for ungdom”), 
Langesund menighet (”Ungdomsprest”), NKSS Telemark (”Fødehjelp til skolelag”), Farsund 
menighetsråd (”Livingstone”), Flekkefjord menighet (”Ungdomsprest”), Randesund menighet 
(”Når menigheten vokser”), Skien Gjerpen Siljan (”Ungdomsdiakon Skien”), Agder og 
Telemark Bispedømme (”Ungdomskonsulent”)

Medarb.skap kr 60 000 2 Viljandikomiteen i Sauherad ("Diakonal utveksling med vennskapsmenighet i Viljandi"), 
Oddernes menighet ("Menighetsoppbygging")

Annet

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 3 1 0
Diakoni 1 4 0

Samlet søknadssum til Agder og Telemark var 3.217.686. Det er et stort engasjement og forventning til svar på søknader. Tildeling ble gjort i 
Bispedømmerådsmøte den 0604 2005.  Vi erfarer at det var mange gode søknader og det er en utfordring å gjøre en prioritering. Prioritering 
blir gjort ut fra satsingsområder som er vedtatt i Kirkemøtet og Agder og Telemark bispedømme. Andre elementer som har spilt inn i 
prioritering er : Menigheter som tidligere ikke har mottatt tildeling.Geogrfisk spredning. Lokal delfinansiering og mulighet for videreføring i 
lokal regi. Prosjekt relatert til gudstjenesteutvikling og fornyelse. Banebrytende tiltak som kan gi overføringsverdi i andre deler av 
bispedømmet. Prosjekter som dekker regioner eller hele Bispedømmet.   Det ble valgt å gi midler til et rimelig stort antall søker. Vi opplever at 
midlene har vært til inspirasjon og har vært delaktige i at nye tiltak prosjekter med stor grad av levedyktighet har blitt en realitet.  
Måloppnåelsen oppfatter vi som meget høy. Det er et et sted som har slitt med mye sykemeldinger, ellers oppfatter vi at gjennomføring av 
prosjekter har gått etter planene

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Agder bispedømme

Agder og Telemark
kr 614 384

kr 100 000

Ung i kirken 7 1 1
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Medarb.skap 1 1 0
Annet 0 0 0

Bispedømme

Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 135 000 7 Helleland sokneråd: ("Dåpsskole for 6-åringer"), Strand sokn: ("Dåpsskole for 6-åringer"), 
Domkirken sokn: ("Trosopplæringstiltak"), Vår Frelser sokn: ("Skole-kirke samarbeid"), 
Bogafjell menighet: ("Utbygging av cellestr.), Eigersund FR: ("Påskevandring"), Ølen 
sokneråd: ("Dåpsskole for 6-åringer").

Diakoni kr 50 000 1 Torvastad sokneråd: ("Ungdomsdiakoni")
Ung i kirken kr 325 357 4 KIA Rogaland: ("Barn og unge med interkulturell bakgrunn"), Stavanger bdr: 

("Konfirmanthefte 2006"), Stavanger bdr: "Ungdomskonsulent", Stavanger bdr: 
("Misjonskonsulent")

Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 48 000 3 Skaarlia menighet: "Cellegrupper i menigheten" (mangler rapport), Bærland menighet: 

("Veiledningsprosjekt"), Karmøy KF: ("Orgelfestival"). 

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 7 0 0
Diakoni 1 0 0
Ung i kirken 0 1 3
Medarb.skap 0 0 0

Type tilskuddsmottagere - Stavanger bispedømme

458.357,-

kr 100 000
Også dette året var totalt søknadsbeløp langt høyere enn det tildelte beløp. Dette fører igjen til at enkelte prosjekt må kuttes ned i omfang. 
Størsteparten av søknadene var under satsingsområde Dåpsopplæring og ung i kirken. 

Kirkemøtets satsingsområder

Stavanger

Annet 3 0 0
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Bispedømme Bjørgvin
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til kr 780 268
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Bispedømerådet har gjeve mindre summar til mange for at dette skal fungera som "såpengar" som kan utløysa lokalt engasjement. Dette har 
slått til, kyrkjelydane har klart å skalera ned prosjekta til dei midlane dei har og har klart å få til prosjekta likevel og løyst ut lokal kreativitet og 
engasjement. 

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 240 000 12 Voss prestegjeld: "Pluss Ein", Odda kirkelige fellesråd: "Oppfølging dåpsbarn - foreldre" (ikke 
rapportert), Ullensvang kirkelige fellesråd: "Minikonfirmantar", Sveio kyrkjelege fellesråd: 
"Alle døypte skal få opplæring" og "Felles dåpsopplæring", Fjell, Askøy og fusa menigheter: 
"Den gode hyrdes katekese", Fjell KFUK- KFUM: "Prosjekt KM KLUZZ", Fusa sokneråd: 
"Musikk fra livets begynnelse", Lindås sokneråd: "Styrka dåpsopplæring",  Mo sokneråd: "Nye 
steg", Fridalen menighet: "Babysong", Storetveit og Bønes menigheter: "Dåpsopplæring".

Diakoni kr 175 000 8 KIA: "Driftsstøtte", K. E. Rosvold: "Up & Go" (Ikke rapportert, men gjennomført), 
Haraldsplass diakonale sykehus: "Samarbeid menighet - sykehus", Åsane menighet: "I / 
internasjonal kvinne og familiegruppe" og "ungdomsdiakonalt arbeid", Bergen internasjonale 
menighet: "diakoni", NKSS: "Ledertrening", Bømlo kyrkjelege fellesråd: "Sorg og omsorg"  

Ung i kirken kr 284 000 9 Bjørgvin bispedøme: "Ungdomskonsulent i Midthordland", Slettebakken menighet: "Pust i 
bakken", Husnes kyrkjekontor: "KRIK", Norges KFUM- KFUK Bjørgvin krets: "Starter team", 
Norges KFUM - KFUK- speidere: "Øke engasjement for ungdom", Bergen domkirke menighet:
"Barnas katedral" (ikke rapportert, men gjennomført), Årdal fellesråd: "Prosjekt METRO", 
Salhus, Arna og Åsane menigheter: "Sivilarbeider" (ikke rapportert, men gjennomført), Davik, 
Rugsund og Åfoten menigheter: "Etablering av kristent ungdomsarbeid" (ikke rapport, men 
gjennomført). 

Medarb.skap kr 0 0

Rapport OVF 2005     30



Annet kr 81 451 4 Bjørgvin bispedømekontor: "Miljøfyrtårn", Vest-Telemark mseum: "Pilgrimsprosjekt", 
Changemaker: "Trykking av folder", Bergen domkirke menighet: "Konsept for givertjeneste" 
(Ikke rapportert, men gjennomført)

Type tilskuddsmottagere - Bjørgvin bispedømme
Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 11 1 0
Diakoni 4 4 0
Ung i kirken 6 2 1
Medarb.skap 0 0 0
Annet 1 2 1

Bispedømme Møre
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 387 743
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Midlane frå OVF er ei god hjelp til å starte nye prosjekt. Prosjekta er godt førebudde og har vore gjennomført med godt resultat.Dei fleste av 
søknadene som kjem inn er tiltak retta mot barn og unge. Med unntak av eit prosjekt, blei prosjektet gjennomført etter planen. Dette prosjektet 
blei omdefinert etter avtale med bispekontoret.                                                                                                                                                           
I følgje Øyvind Tobiassen og tildelingsbrev av 4.4.2006 er belasta beløp pr. 31.12.2005 i samsvar med tildelinga.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 83 000 4 Møre bispedømeråd "Bladet Konfirmant 2006", Vanylven kyrkjelege fellesråd
"Barne- og ungdomsarbeid - medarbeider", Nordmøre søndagsskolekrets: ”Aksjon 
Søndagsskolevekst – invitasjonspakke”, Kristiansund menighetrsråd: ”Barnemusikal”

Diakoni kr 50 000 1 Ørskog sokneråd: "Diakoni på tvers av generasjonar"
Ung i kirken kr 243 000 3 Møre bispedømeråd: "Ungdomskonsulent", Norges KFUK - KFUM: "Ungdomsprosjekt i 

Molde", Fjørtoft sokneråd: "Ungdomsutveksling - gudsteneste"
Medarb.skap kr 0 0
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Annet kr 50 000 2 Kristiansund Kirke-, Kunst og kulturfestival: "Støtte til festivalen", Møre bispedømeråd: 
"Ekstra midler til misjonskonsulent". 

Type tilskuddsmottagere - Møre bispedømme
Satsingsområde Menighet / fellesråd Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 2 1 1

Diakoni 1 0 0
Ung i kirken 1 1 1
Medarb.skap
Annet 1 0 1

Bispedømme Nidaros
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling kr 580 619
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Det er lite midler å fordele i forhold til den samlede søknadsum. Det har vært prioritert å la så mange som mulig få midler i en størrelsesorden 
som gjør det mulig å gjennomføre prosjektet.  Generelt ser en at midlene gir hjelp til å starte opp nye tilltak, og gi inspirasjon til det lokale 
arbeidet.  En del av midlene gis også som driftstøtte til organisasjoner som gjør et arbeid i nært samarbeid med, eller på vegne av 
lokalmenighetene. Noen prosjekter har fått støtte i mer en den normale 3-års perioden.  Denne vurderingen er gjort ut i fra lokale forhold som 
har representert ekstra utfordringer for prosjektene i en periode.  Generelt er det en vanskelig avveining mellom å gi færre prosjekter mer, og 
det å fordele midlene på flest mulig. Bispedømmet har brukt kr 39 619,- til administrasjonsutgifter.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 115 000 5 Tempe menighetsråd: "Dåpsopplæring for 6-åringer", Teater Teofilus: "Prosjektgruppe", 
Norges KFUK/M- speidere: "Speiding som dåpsopplæring", Skaun menighet: 
"Vennskapsmenigheter" (midlene overføres til 2006), Byneset menighet: "Barne- og 
ungdomsarbeider"
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Diakoni kr 90 000 6 Flatanger menighetsråd: "Støttegruppe for hvitveistunet" og "Besøkstjeneste", KIA-Trondheim: 
"driftsstøtte", Rennebu og Oppdal KF: "Besøkstjeneste", Meråker menighetsråd: 
"Ungdomsdiakoni" (rapport ikke mottatt), Kirkens SOS: "Omstillingsmidler"

Ung i kirken kr 229 000 5 Nidaros bispedømmeråd: "Ung i kirken" og "Konfirmantblad", Student-KRIK Trondheim: 
"Student-KRIK", Charlottenlund menighet: "Bluemanroom", Hoeggen menighet: "Ungt ansvar -
fremtidens kyrkje"

Medarb.skap kr 55 000 2 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole: "Rekruttering", Namsos, Klinga og 
Vemundvik menigheter: "Ledertrening"

Annet kr 52 000 3 Nidaros bispedømmeråd ÅGM: "Utstyr til undervisning", KFUK/M-Trøndelag krets: 
"Driftsmidler", KFUK/M-speideren: "Driftsmidler"

Type tilskuddsmottagere - Nidaros bispedømme
Satsingsområde Menighet, fellesråd, prosti Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 3 2 0
Diakoni 4 2 0
Ung i kirken 2 1 2
Medarb.skap 1 1 0
Annet 0 2 1

Bispedømme Sør-Hålogaland
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling

Sør-Hålogaland. For 2005 var tildeling: 473 000,-. Sør-Hålogaland hadde et mindreforbruk på 102 000,- fra 2004. Dette ble fordelt i 
2005.

Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Årets tildeling gikk forholdvis greit. BDR hadde ikke fordelt alt fra 2004, så det kom som ekstra tildeling. Forsoningsprosjektet fikk i løpet av 
høsten en helt annen karakter og størrelse enn planlagt i første runde, og det ble en utfordring for BDR å få finansieringen i boks. 
Bispedømmet rapporterte så sent (02. juni) at rapporten ikke rakk med i forhold til utsending av samlet rapport til Kirkerådet. 

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 0 0
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Diakoni kr 152 000 3 Buksnes menighet: "diakoniprosjekt", Saltdal kirkelige fellesråd: "diakoniprosjekt", Kirkens 
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsmidler", 

Ung i kirken kr 260 000 2 KFUK - KFUM-speiderne - Troms og Nordre Nordland krets: "konfirmantspeiding / 
familiespeiding", Norges KFUK - KFUM - Nordland krets: "Når konfirmanttida er over"

Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 163 000 2 Nord-Hålogaland bdr: "Jubileumsmesse", Sør-Hålogaland bdr: Forsoningsprosjekt.

Type tilskuddsmottagere - Sør-Hålogaland bispedømme
Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon
Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 0 0 0
Diakoni 2 1 0
Ung i kirken 0 2 0
Medarb.skap 0 0 0
Annet 0 0 2

Bispedømme Nord-Hålogaland
Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling 491 172,-
Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

kr 100 000
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Tildelingen av midler fra OVF i 2005 har gjort det mulig å gi støtte til ulike tiltak/ prosjekter både i lokale menigheter, organisasjoner og til 
kirkelig samarbeid på tvers av landegrensene i Barentsregionen.Vil spesielt trekke fram rekrutteringsarbeidet for å fremme interesse for 
kirkemusikk og kirkemusikalsk utdanning, som foregår både i Lenvik menighet og som et samarbeide mellom Kåfjord menighet og Kåfjord 
kommune. Støtten fra OVF blir brukt/ brukes til orgelundervisning og til ulike arrangementer hvor kirkemusikk er det sentrale. 
Rekrutteringsarbeidet er spesielt rettet mot barn og unge. I dette ligger det også oppbygging av kontakter og møtesteder for de som har 
interesse for kirkemusikk. Tanken er å skape grobunn for det kirkemusikalske og dermed et rekrutteringsgrunnlag for kirkemusikalsk 
utdanning. Bispedømmet har tatt ut kr 49 172,- i administrasjonsutgifter fra årets tildeling.

Kirkemøtets satsingsområder
Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget
Prosjekter

Dåpsopplæring kr 160 000 2 Norges KFUK-KFUM-speidere: ”Speiding som dåpsopplæring i  menighetene”, Karasjok 
menighet: ”Utvikling av samisk-kirkelig spesialpedagogisk opplegg for blind konfirmant”
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Diakoni 2 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter: ”Arbeid mot vold og  
seksuelle overgrep”, KFUK-KFUM retreatsted Finnmark "Loppa kirkestue" (prosjektet er ikke 
igangsatt enda)

Ung i kirken kr 8 000 1 Kvaløy menighet: "Friluftsliv for barn og unge"
Medarb.skap kr 125 000 2 Kåfjord menighet/ Kåfjord kulturskole: ”Rekrutteringsarbeid og 

fremme av kirkemusikk”, Lenvik menighet: ”Rekrutteringsprosjekt- ungdom til kirkemusikk” 

Annet kr 65 000 2 NH bispedømmeråd: ”Jubileumsmesse ut til Nord-Hålogaland bdr.
Menighetene”, SKKB-Samarbeidsråd for kristne kirker i Barentsregionen: ”Møteplass for folk 
og kirker i Barenstregionen” 

Type tilskuddsmottagere - Nord-Hålogaland bispedømme

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 1 1 0
Diakoni 0 2 0
Ung i kirken 1 0 0
Medarb.skap 2 0 0
Annet 0 1 1
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