
Rapport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond 2006                              KM 3.7.1/07

Samlet sum tildelt fra 

avkastning på OVF:

Fellestiltak Kirkemøtets 
andel 
(Kirkerådets 
interne 
prosjekter, 
pilotprosjekter og 
eksterne 
prosjekter) 

Bispedømmenes andel

kr 23 750 000 kr 8 707 300 kr 7 521 350 kr 7 521 350

kr 8 707 300
kr 3 910 000

kr 737 000
kr 1 910 300
kr 1 900 000

e) Øremerket tilskudd til gudstjenestereformen (fra departementet) kr 250 000

2. Kirkemøtets andel: kr 8 118 350 
kr 1 275 000 

kr 560 000 
kr 331 000 

kr 1 400 000 
kr 1 960 000 
kr 2 592 350

kr 7 521 350

e) Kirkelige pilotprosjekter
f) Eksterne prosjekter

c) 10 % til søsterkirker

b) Samisk kirkeliv (ved Samisk kirkeråd)
c) Nemndarbeid
d) Reform av gudstjenestelivet

Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler: Fellestiltak, Kirkemøtets andel og bispedømmenes andel. Oppsettet i rapporten vil følge denne 
oppdelingen: 

3. Bispedømmenes andel:

a) Kirkerådets prosjekter

1. Fellestiltak

a) Økumeniske kontingenter
b) Assembly fee LVF og delegasjonsutgifter til 

d) Administrasjonstilskudd

Nøkkeltall:

Overført mindreforbruk. Dette mindreforbruket var på 
Kirkemøtets andel og ble derfor kun lagt som et tillegg til 
Kirkemøtets andel. 

kr 597 000
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Område Sum

Trosopplæring kr 2 057 000

Diakoni kr 2 691 050

Ung i kirken kr 2 928 500

Gudstjenesteliv kr 2 032 000

Annet kr 3 633 500

Samisk kirkeliv kr 560 000

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

Konferansen av 
Europeiske kirker 
(KEK)

Kontingent 367 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Fordeling av prosjektmidler

Kommentarer til diagrammet:  Annet-posten blir stor 
siden dette bl.a. omfatter alternative satsingsområder i 
bispedømmene og tiltak pålagt Kirkerådet av Kirkemøtet. 
Kirkemøtets satsingsområder er relativt likelig fordelt på 
mellom 15 og 21 %. Ung i kirken er feltet som blir 
prioritert med mest midler, mens Samisk kirkeliv er et av 
feltene som får mest fra Kirkerådets del av midlene. Samlet 
utgjør satsingsområdet ca. 4 %, da det er lite satsing på 
feltet i bispedømmer utenfor kjerneområdene. 

DEL 1: FELLESTILTAK

Kommentar: En stor del av bevilgningen over OVF 2006 gikk med til å dekke økumeniske kontingenter. Dette var tidligere dekket over Statsbudsjettet. 
1A: Kontingenter til økumeniske organisasjoner

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.

Samlet oversikt over satsingsområder

Samisk kirkeliv

4 %

Annet

26 %

Gudstjenesteliv

15 %
Ung i kirken

21 %

Trosopplæring

15 %

Diakoni

19 %
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Menneske-
rettighetsfondet

Den norske kirkes bidrag. 90 000 Den norske kirkes bidrag til fondet. Midlene går til drift av Menneskerettighetsfondet.

Leuenberg 
Kirkefellesskap

Kontingent og konferanseavgift 65 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Kirkelig fredsplattform Kontingent 28 000 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

World Ass. For 
Christian 
communication

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

Norges Kristne Råd Kontingent 245 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

kr 3 910 000

Sum Rapportering
425 000 Beløpet gikk til dekning av utgifter i sammenheng med KVs generalforsamling i Porto Alegre.

312 000 Beløpet gikk til dekning av utgifter i sammenheng med KVs misjonskonferanse i Athen.

kr 737 000

Formål
Delegasjonsutgifter til KVs generalforsamling  i Porto 
Alegre, Brasil . Delegasjonsmøter, delegasjonsreise, 
forberedelser

Konferanseavgift til LVFs generalforsamling 2010 - første 
avdrag - betales over 4 år med US$ 48 000 pr. år.

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.

1B: Konferanseavgift og delegasjonsutgifter til KV
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Område Sum

Afrika kr 193 000

Asia kr 150 000

Amerika kr 76 000

Europa kr 150 000

Mottager Målsetting (i prosjektsøknad) Sum Rapportering
Kirkenes Verdensråd Bidrag til KVs virksomhet 477 500 Det henvises til årsmelding fra Kirkenes Verdensråd. Midlene ble gitt som støtte til følgende 

programmer: Strengthening the One Ecumenical Movement, Unity of the Church, Unity of the 
Church - Theological reflections on peace, The challenge of Ecumenical Formation, Assistent 
til KVs moderator Walter Altmann, Konferansen av Europeiske kirker.

Det Lutherske 
Verdensforbund

Bidrag til LVFs virksomhet 477 500 Det henvises til årsmelding fra Det Lutherske Verdensforbund. Støtten ble gitt til følgende 
tiltak: Tilskudd til LWF Foundation Endowment fund, Anglican - Lutheran Relations, Lutheran-
Orthodox Relations, Theology in the Life of Lutheran Churches og til Institute for Ecumenical 
Research i Strasbourgs internasjonale økumeniske seminar (deltagelse fra Sør).

Oslo bispedømme Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 46 310 Oslo bispedømme har en vennskapsrelasjon med det Sør-Østlige bispedømme av Den 
evangelisk lutherske kirken i Sør- Afrika (ELCSA) som bygger på en intensjonsavtale og et 
samarbeid som ble opprettet i 1990. Relasjonen har bestått av ulike prosjekter, blant annet 
gjennom gjensidige besøk av lokale ledere, prester, bispedømme-ansatte og biskoper. Det har 
vært et eget utvekslingsprogram for ungdom. Dette har vært basert på gjensidige ønsker og 
prioriteringer, og har kunnet bli iverksatt fordi det har lagt seg til rette økonomisk og praktisk. 
Midlene fra OVF i 2006 var først planlagt til et møte mellom biskopene og tilhørende 
delegasjoner i Sør Afrika men ble utsatt da tidsplanen etterhvert viste seg ikke å passe for noen 
av dem. MKR ble kontaktet med spørsmål om alternativt å anvende midlene i begynnelsen av 
2007. Da dette ikke lot seg gjøre, søkte vi i stedet å styrke kontakten med ett av prostiene i Oslo 
bispedømme. 

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 1 910 300 i 2006. 

Ønsker rådet ytterligere informasjon kan fullstendige rapporter tilsendes ved å ta kontakt med sekretariatet.

Søsterkirkemidler fordelt på verdensdeler: Søsterkirkemidler fordelt på verdensdeler (innbefatter ikke midler fra 

bispedømmene og tilskuddene til KV og LVF):

Afrika

35 %

Asia

26 %

Amerika

13 %

Europa

26 %
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Vestre Aker prosti har vært involvert ved besøk fra Sør Afrika både gjennom 
ungdomsutveksling i Ullern og via prosten. I samråd med prosten, Trond Bakkevig ble det 
bestemt at Mette Grimstad og Turid Vrangesund , som begge er daglige ledere skulle dra til Sør 
Afrika. Turen ble arrangert av NMS i samarbeid med Inger Nesvåg rådgiver Oslo 
bispedømmekontor og Jostein Nesvåg Sokneprest Ullern. Datoen for turen var 25. oktober til 
8.nov 2006. Turen gav styrket kjennskap til kirkeliv og misjonshistorie og de menneskelige 
sider ved denne tjenesten. Alle fikk også et møte med kirken og misjonsstasjonenes oppfølging i 
forhold til dagens utfordring med HIV/AIDS (foreldreløse, sykdomstruede barn o.l). Man fikk 
også et møte situasjonen for menigheten og kirken i dag, og det rike gudtjenestelivet. Prosjektet 
gikk med et overskudd på 3310 kr, Oslo bispedømme ber om å få overføre disse midlene til 
neste år, hvor vi planlegger en tur for biskopen med følge til Sør Afrika.

Borg bispedømme Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 46 310 Midlene gikk til besøk fra søsterkirke i Romania (kr 35 500) og støtte til søndagsskole i 
søstermenighet i Latvia (kr 11 000)

Nidaros bispedømme Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 57 888 To ansatte i bispedømmet har vært i Etiopia, og to Etiopiske prester har vært på besøk i 
Nidaros. Mære sokn har et vennskapsprosjekt, og prosjektet er i gang, men rapportering skjer i 
2008.  Midlene "forsvant" inn på Fellesrådets konto.  Nytt menighetsråd brukte tid på å 
oppspore dem, og de kom menigheten i hende først nyttår 2007.

Stavanger 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 40 522 Midlene er brukt til gjenvisitt fra Sør-Afrika til bispedømmet i desember 2006.

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 ved 
å opparbeide et "Reference 
book room" ved ulike kinesiske 
universiteter.

kr 50 000 Rapport og regnskap er ikke mottatt.
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Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd

Utvekslingsprogram Sør-Afrika 
- Sápmi. 

kr 20 000 Rapport mottatt. Vennskap Nord-Sør (VNS) har i kontakten med prosjektet gitt svært gode 
tilbakemeldinger, særlig på dialogdimensjonen i utvekslingen, noe som viser seg å representere 
noe nytt i denne sammenhengen. Denne tilbakemeldingen har kommet til uttrykk flere ganger 
og på forskjellige måter. Ikke bare ble søknaden for 2007 innfridd med hele 140.000,- kroner, 
dvs hele søknadsbeløpet. I november ble prosjektleder også invitert til å delta som 
foredragsholder på en intern VNS-konferanse om dialog som metode i utvekslingsarbeid. Av 
VNS ble prosjektet i løpet av høsten oppfordret til å etablere formelle avtaler med partnerkirken 
i Atlantis. De ble også oppfordret til å etablere kontakt mellom den lokale samarbeidspartner i 
Hamarøy, Knut Hamsun videregående skole, og en tilsvarende skole i Atlantis, med tanke på å 
søke om innlemmelse av skolene i VNS` skoleutvekslingsprogram. 

Via egen partnerkirke i Atlantis ble de i denne forbindelse anbefalt å søke kontakt med en 
nærliggende offentlig skole i Atlantis, Robinvale high school. På VNS` oppfordring la vi derfor 
inn en ekstra planleggingsreise til Atlantis en uke i nov/desember 2006. På denne reisen deltok 
to lærere fra Knut Hamsun videregående skole og en representant for den lokale ressursgruppa i 
prosjektet, i tillegg til undertegnede. På denne reisen ble det inngått en formell samarbeidsavtale 
mellom Atlantis Beacon Hill Community Church og Sør-Hålogaland bispedømme/Hamarøy 
menighet. Det ble også etablert direkte kontakt mellom de to skolene med sikte på et framtidig 
samarbeid både om utveksling av elever og lærere og annet faglig relevant samarbeid. 
Sluttrapporten inneholder en rekke utfordringer som prosjektleder utfordrer De sentralkirkelige 
råd til å jobbe videre med.

Det norske 
Misjonsselskap

"Kirkelig utsmykning i Den 
evangelisk-lutherske kirke i 
Kamerun"

kr 50 000 Rapport og regnskap er mottatt. Prosjektet (CRADE) har vært viktig for EELC fordi det tillater 
å vekke en bevisstgjøring rundt respekten for det hellige og for gudstjenestestedet. Derfor har 
medlemmene av CRADE gjennom hele 2006 gjennomført studiereiser, undervisning, organisert 
seminar for opplysning for å kunne fremme utsmykking og prakt i kirkene med bruk av 
afrikanske kunstuttrykk. Takka være CRADE – er nå kirkene i ferd med å bli godt bygget og 
fint utsmykket. Som et resultat blir mange kirker fylt med troende som tiltrekkes også gjennom 
arkitektur, utsmykking, orden og framfor alt en følelse av respekten for det hellige som 
regjerer.”
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Det norske 
Misjonsselskap

"Etablering av kirkesenter for 
Den Evangelisk-Lutherske 
kirke i Thailand"

kr 50 000 Rapport og regnskap er mottatt. Selve konstruksjonsarbeidet av kirkesenteret har i 2006 vært 
gjennomført i henhold til kontrakt med entreprenør og senteret har vært under konstruksjon i 
2006 og er ennå ikke sluttført. Senteret vil være sluttført og tatt i bruk i løpet av 2007. I løpet av 
2006 har det blitt arrangert jevnlige bibelstudiegrupper og gudstjenester i evangelistens hjem. 
De første medlemmene i den nye menigheten ble døpt under dåpsgudstjeneste 16. april 2006 
der 26 nye kristne ble døpt. Ytterlige 10 nye medlemmer ble døpt 27. August 2006.  Den nye 
menigheten har hatt besøk fra kristne søsken i Laos, har drevet nærradioprogrammet ”Good 
Music for Life”, vært medarrangør av fredsfestival i Mukdahan sammen med kulturkontoret i 
byen, hatt undervisning i engelsk og tilbud om gratis rettshjelp. Har også administrert tildeling 
av brønner til 11 landsbyer. Menigheten har et program som kalles ”Development of God’s 
Citizen”. Dette programmet har, i tillegg til et ukentlig studieopplegg søndager fra 13.00 – 
16.00, også arrangert to leirer med 21 deltagere for leke ledere og tredagers kurs for 
søndagskolelærere.

Det norske 
Misjonsselskap

"EELC - Støtte til barne- og 
ungdomsarbeidet i Estland". 
Målsettinger: - Utvikle og 
styrke de allerede etablerte 
former for ungdomsarbeid, dele 
disse erfaringene i  LNÜ, 
utvikle og styrke 
ungdomsarbeidet i St. Johns 
forsamling som en sentral del 
av menighetens tjeneste i byen 
Tallin.

kr 150 000  Rapport og regnskap mottatt. Ungdomsarbeidet i St. Johns forsamlinger er stabilisert, har delt 
og deler erfaringene med Emmausmesse gjennom LNÜ til andre forsamlinger i Estland, 
ungdommene i menighetene hjelper til med å organisere ulike aktiviteter i Tallinn. I løpet av 
2006 deltok 5 personer i ledertrening for ungdomsarbeid. Disse er nå delaktige i å organisere 
ungdomsaktiviteter i St. John's menighet. Det har også vært en gruppe med juniorkonfirmanter 
som fullførte i september 2006 (24 ungdommer) og en ny gruppe med fire ungdommer som 
startet i november 2006.Det har vært ungdomscafé hver søndag kveld på våren og høsten. Det 
ble arrangert 20 Emmausmesser med rundt 60 - 110 personer tilstede. 20. april var det en 
ungdomskonsert med 300 til stede. Flere ungdommer tok også del i kirkens ungdomsdager og i 
en ungdomstur til Norge.
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Det norske 
Misjonsselskap

IECLB Brasil: "Lutherian 
Nucleus in Gravata, P.E, 
Brasil". Den lutherske kirken 
har vært representert i Gravatá 
siden 1996 gjennom prosjektet 
O Caminho (”Veien”), etter 
initiativ fra Den evangelisk-
lutherske menigheten i Recife, 
med det formål å sette i verk 
tiltak som kunne forbedre 
levekårene i den fattige bydelen 
Riacho do Mel 
(”Honningbekken”).

kr 35 000 Rapport mottatt. Siden 2005 er den lutherske menigheten og PRO LUDUS O Caminho to 
organisasjoner som arbeider sammen med hverandre i bydelen Riacho do Mel, en bydel som er 
sterkt preget av alvorlige sosiale problemer som : Storbyvold og vold i familien, 
narkotikatrafikk, manglende sanitærforhold, liten skolegang, arbeidsløshet, høye tall på 
graviditet blant tenåringsjenter, lav selvtillit blant mange innbyggere. Dette er tema som stadig 
reflekteres i diverse grupper i den lutherske kirken. I øyeblikket er det 27 aktive medlemmer i 
den lutherske menigheten. 7 tenåringer deltar i konfirmasjonsundervisning og skal integreres i 
menigheten. Man har oppnådd følgende målsettinger: - Medlemmer med kristne holdninger, 
forpliktelse og ansvar for den lutherske kirken og den sosiale kontekst. Ungdommer som 
bringer videre (multipliserer) til andre grupper sine erfaringer av diakonale handlinger, og på 
denne måten viser lederskapsånd og tro på Jesus Kristus. Ungdommer og medlemmer som leder 
aktivitetene på den Luthersk Ungdomsgruppe, musikkgruppa, barnegruppe (søndagsskolen), 
dekorasjon, menighetsråd og rengjøring. 

Ethiopian Orthodox 
Tewahedo Church

"Holy Trinity College" kr 23 000 Ikke rapportert til tross for purring!

Høgskolen 
Diakonova

"Den lutherske kirke i 
Indonesia"

kr 50 000 Rapport og regnskap mottatt. Utdanningssenteret for diakonisser og sykepleiere i Balige ble 
besøkt, også seminaret for presteutdanning, skolen for kateketer og skolen for bibelkvinner.  I 
tillegg kom besøk av ulike diakonale prosjekter. Det ble ført samtaler med de respektive 
institusjoners ledere og annet fagpersonell. 
Hovedinntrykket er at HKPB fortiden arbeider jevnt og godt.  Studenter og ansatte er levende 
opptatt av de mange katastrofene som i tur og orden rammer landet; tsunami, vulkanutbrudd, 
jordskjelv, leirras, fugleinfluensa og nå sist flommen i Jakarta.  De er engasjert av dette utfra et 
nødhjelpsperspektiv, men er også svært opptatt av å kunne svare folk som spør hvorfor alt dette 
rammer det indonesiske folk.  Under vårt besøk fikk vi gang på gang spørsmålet : hva skal vi 
svare? Hans utfordring til oss er å bidra med hjelp til utdanningsprogrammene; å løfte 
kompetansen for diakoni- og sykepleielærerne til masternivå, samt å støtte presteseminaret med 
førstekompetanse innenfor områdene systematikk og NT. 

Videre planer:  I tillegg står fortsatt mye ugjort i forhold til tsunamiofrene, særlig på øya Nias, 
et sted som muslimske myndigheter knapt har fortalt verden om, men hvor kirken har mange 
medlemmer og hvor nøden kanskje overgår selv tilstandene i Aceh-provinsen. Vi planlegger et 
besøk av Willem Simarmata her i Oslo uken før påske –07.  Forstander har ført samtaler med 
Kirkens Nødhjelp og Menighetsfakultetet med tanke på å kunne gjøre felles framstøt overfor 
hardt trengte trosfeller i et land hvor islamiseringen går raskt og hvor mange kristne lever under 
daglig forfølgelse. Det er ønskelig med et initiativ fra DNK ved Mellomkirkelig Råd for å 
etablere en paraplyavtale som kunne fylles med etterspurt innhold. Diakonova ser fram til en 
samtale om dette. 
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KFUK- KFUM 
Global

"Ledertreningskurs for unge - 
GLOBAL WEEK". 
Målsetningen med å arrangere 
Global Week 2006er todelt: 
1. Skolering av ungdom innen 
tema demokrati og 
ungdomsdeltakelse. 2. Skape et 
møtested som viderefører 
internasjonalt engasjement.

kr 30 000 Rapport mottatt. I forhold til målet om skolering av ungdom ser det ut til at prosjektet lykkes. 
Ungdommen rapporterer økt kunnskapsnivå i evaluering og samtale med ledere. Ved målet om 
å skape et møtested med informasjonseffekt, har Global Week fungert som motivasjon til videre 
engasjement for deltakere. Dette oppleves konkret i ICY, ungdomsnettverk og i forhold til 
frivillig engasjement. Demokrati var et spennende tema for deltakerne som fikk mye 
informasjon om flere elementer rundt problematikken, samtidig var det fokus på handling og 
verktøy ungdommen selv kan implementere for å engasjeres aktivt med deltakelse. Det ble som 
planlagt gitt plenumsforelesninger, i tillegg til en mengde workshops som deltakerne måtte 
velge blant. I tillegg planla og gjennomførtes de to siste dagene en aksjon i sentrum av Oslo. 
Dette var svært vellykket, til tross for at det er et betydelig forbedringspotensial i forhold til 
planlegging. På bakgrunn av ledernes observasjoner, og tilbakemeldinger fra deltakerne, samt 
gjennom en avsluttende evaluering, oppnådde Global Week 2006 sine mål. 

Kirkens Nødhjelp "Montfort Brothers, Malawi" kr 30 000 Prosjektet ble ikke videreført fra Kirkens Nødhjelps side på grunn av sviktende rapportering og 
regnskapsførsel. Pengene har derfor blitt tilbakebetalt til Kirkerådet.

Den norske kirkes 
presteforening og 
SMM

"Pastoral erfaringsutveksling 
nord- sør"

kr 66 000 Som tidligere rapportert muntlig har det ikke vært stor aktivitet i programmet i 2006. Dette 
skyldes at det planlagte prosjektet med kirken i Hong Kong måtte avlyses grunnet manglende 
interesse. Det planlagte prosjektet i Sør-Afrika måtte utsettes grunnet personalvansker ved 
ELCSAs hovedkontor. Prosjektledelsen beklager dette. Prosjektet melder at disse vanskene nå 
ser ut til å løse seg. Prosjektet i Sør-Afrika ble utlyst høsten 2006 med god interesse. To prester 
fra Sør-Hålogaland er utvalgt til å delta fra norsk side. Anne Karin Kristensen fra NMS har vært 
i Sør-Afrika og opprettet direkte dialog med ansvarlige kontaktpersoner der, og første opphold 
kan finne sted før sommeren, med gjenbesøk høsten 2007. Det har vært kontakt med 
Evangelical Lutheran Church of Hong Kong, ELCHK. og de ønsker også å bidra til at 
prosjektet kan inkludere relasjoner med prester i fastlandsKina. Prosjektet rapporteres fyldigere 
i 2008. 

Den koptiske kirke i 
Egypt v/ Tunsberg 
bispedømme.

kr 70 000 Rapport mottatt. Prosjektet videreføres i tråd med de planer og intensjoner som er lagt. Et lokalt 
trenings- og omsorgssenter kom i drift i Nakada i fjor.  En stab på 6 ledere/lærere utdanner 
lokale ungdommer til å bli såkalte ”health visitors” – med sikte på å etablere en hjemmetjeneste 
for pleietrengende eldre og psykisk utviklingshemmede i bispedømmet. Tilskuddet har i 
hovedsak gått til lønn til de 6 lederne, samt kostnader til opplæringsprogrammet. Sluttrapport 
vil følge med rapportering for det siste beløpet som er tildelt nå i 2007. Det er gjensidig stor 
glede over dette prosjektet, både i Tunsberg bispedømme og i Nakada!
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IECLB  Brasil "Continued Christian Education 
Baptismal Education".

kr 41 000 Prosjektet ble rapportert etter tidsfristene, og ble derfor ikke forelagt Kirkerådet, men en 
grundig rapport med regnskap ble innsendt og viser at midlene har blitt brukt innenfor det som 
var forutsetningen. Det henvises til vedlegg med grundig rapport. 
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ELCHJL - Den 
evangelisk lutherske 
kirke i Jordan og Det 
hellige land.

Tilskudd til lønn til pastorer i 
ELCHJL.

kr 100 000 Rapport og regnskap mottatt. Tildelingen ble brukt til tilskudd til lønn for ELCJHL pastorer. 
Lønnen innholder basislønn, forsikring og pensjonstilskudd. 
Mottakerne av tilskudd var:
Pastor Ibrahim Azar,  Lutheran Church of the Redeemer – Jerusalem
Pastor Jadallah Shihadeh, Lutheran Church of the Reformation – Beit Jala
Pastor Dr. Mitri Raheb, Lutheran Christmas Church – Bethlehem
Pastor Samer Azar, Lutheran Church of the Good Shepeherd – Amman, Jordan
Pastor Ramez Ansara, Lutheran Church of Hope, Ramallah
Evangelisat Hani Odeh, Lutheran Church – Beit Sahour   

Søsterkirkemidler 2006: kr 1 911 030

Mottager Målsetting Sum Rapportering

De sentralkirkelige råd Ivareta tilskuddsordningen. 1 900 000 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.

Kirkerådet Øremerket tilskudd til 
gudstjenestereformen

kr 250 000 Midlene har blitt brukt i henhold til reformens fremdriftsplan (se også 2C). 

Kommentar: Siden Kirkerådet har de administrative oppgaver med hensyn til søknadsbehandling, utbetaling, kontroll og rapportering i forhold til det samlede beløp, 
ble det i 2006 tatt ut kr 1 900 000 (under 10 % av tildelt beløp) i administrasjonsutgifter. (Paragraf 3.3 i retningslinjer for OVF).

1E: Gudstjenestereformen

1D: Administrasjonsutgifter
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Område Sum

Trosopplæring kr 140 000

Diakoni kr 50 000

Ung i kirken kr 388 000

Gudstjenesteliv kr 1 420 000

Samisk kirkeliv kr 560 000

Annet kr 677 000

DEL 2: KIRKEMØTETS ANDEL

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

2A: Kirkerådets prosjekter

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 ble også 

finansiert gjennom OVF ("Ung i kirken" og "SMM") og kan gi et 

noe skjevt inntrykk av fordelingen. Satsingsområdet 

"Gudstjenesteliv" blir svært stort. Dette skyldes at 

gudstjenestereformen (2C) krever mye ressurser. Satsingsområdet 

Samisk kirkeliv er ellers et av de største satsingsområdene 

innenfor Kirkerådets interne prosjekter. 

Kirkerådets interne prosjekter - fordeling på 

Kirkemøtets satsingsområder

Trosopplæring

4 %

Diakoni

2 %

Ung i kirken

12 %

Gudstjenesteliv

44 %

Samisk kirkeliv

17 %

Annet

21 %
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Felt Innhold Sum Rapportering
Trosopplæring Tilskudd til Konfirmant 2007 

(P 157)
kr 140 000 Informasjonsheftet ”Konfirmant 2007” var et samarbeidsprosjekt mellom bispedømmene, 

Kirkerådet og Kirkens Nødhjelp. Heftet hadde 12 sider fellesstoff og 4 sider regionalt stoff. 
Nord-Hålogaland hadde sine  regionale sider tospråklig. Målsettingen med dette arbeidet er å nå 
ut med informasjon til hele årskullet om hva konfirmasjon og konfirmasjonstid innebærer. 
Heftet skulle bære preg av et stort velkommen; den enkelte ungdom skulle føle seg sett og 
regnet med i kirken. Samtidig håpet vi det skulle være en spore til en samtale om konfirmasjon i 
hjemmene. Konfirmanttiden er den satsningen kirken når bredest ut med. Kirkemøtet 2004 
understreket derfor hvor viktig det er at vi fortsatt holder fokus på dette arbeidet i en tid hvor vi 
ser at oppslutningen flere steder er på noe vikende front. Mange menigheter har utviklet gode 
informasjonsrutiner, som annonsering, brev til hjemmene, foreldremøter og ulike former for 
samarbeid med skolene. «Konfirmant 2007» var ikke ment som en erstatning for dette, men som 
et supplement til menighetenes lokale informasjon. 

Heftet ble sendt i posten, etter Folkeregisterets adresselister hentet ut en uke før utsending, med 
nødvendig tillatelse fra Sentralkontoret for folkeregistrering, til alle født i 1992. Det vil si 63 
359 ungdommer. Det totale opplaget var på ca 68 000 hefter. Prosjektet har utviklet seg fra en 
oppstart i Tunsberg bispedømme i 2000 til utsending i samtlige bispedømmer i 2006. I 
forbindelse med heftet, ble det utarbeidet lysark og PowerPoint-presentasjon.

Gudstjenesteliv Liturgisk senter - "Levende 
gudstjenester".

kr 20 000 Prosjektet ble ikke gjennomført. Midlene ble tilbakeført og omdisponert til arbeid med 
gudstjenestereformen.

Diakoni Den norske kirkes 
samarbeidsorgan for 
overgrepsproblematikk (P 157)

kr 50 000 Det er igangsatt et arbeid med å skrive et hefte om overgrepsproblematikk i forhold til frivillige 
medarbeidere. Det foreligger i en første ufullstendig utgave som det vil bli arbeidet med videre i 
2007. Det  vil ikke være mulig å utgi heftet før det nye veiledningsheftet for kirkelige 
arbeidsgivere, som utgis av KA og Kirkedepartementet, foreligger. 

Ung i kirken Ungdomskonsulentstilling (100 
% stilling)

kr 158 000 Ungdomsrådgiveren sluttet i stillingen i august. Ny ungdoms- og diakonirådgiver begynte 1. 
september. For å kompensere for denne reduksjonen i innsatsen på feltet, har Kirkerådet 
dessuten inngått en avtale med Menighetsfakultetet om begrenset konsulentbistand på feltet.
Prosjektet har vært fulgt opp og gjennomført i henhold til gjeldende arbeidsplan (se Årsmelding 
for de sentralkirkelige råd 2006 ("Ung i kirken") for ytterligere opplysninger).

Ung i kirken Ungdommens kirkemøte kr 230 000 Ungdommens kirkemøte ble gjennomført etter intensjonen.
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Annet: Samarbeidsråd 
for menighet og misjon 
(SMM)

Stilling prosjektleder 70 %  - 
Kirkerådets andel (P 107)

kr 306 000 Midlene er Kirkerådets andel av virksomheten i Samarbeidsråd for menighet og misjon  
(personalkostnader + arbeidsbudsjett daglig leder) . Daglig leders stilling ble oppjustert fra 70 
til 85% stilling fra 01.01.2006. Kirkerådet skulle dekke oppjusteringen for regnskapsåret 2006. 
Fra 2007 skal SMM-partene sammen dekke oppjusteringen. 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  2006 har prioritert oppfølgingen av  
evalueringen av misjonskonsulentstillingene i bispedømmene, som ble gjennomført i 2005.  
Oppfølgingen tar form av et bredt utviklingsarbeid både av SMM og av samhandlingen mellom 
sentralt og regionalt nivå. 

Blant annet er det utarbeidet et forventningsbrev for arbeidet på regionalt nivå, og man har 
opprettet SMM-Praktisk Arbeidsgruppe, som skal arbeide med praktisk-handlingsrettede tiltak, 
mens SMM tar seg av styresaker og misjonsteologiske/-strategiske samtaler. Integrasjonen av 
misjon, økumenikk og internasjonal diakoni (KM-vedtak 2005) har hatt en positiv utvikling. 
Det har også i 2006 vært utfordrende å håndtere et økende antall oppdragsgivere, med noe ulike 
forutsetninger og forventninger i forhold til SMM-arbeidet.   

Annet: Forbruk og rettferd (P 112) - 
Kontingenter og arbeid på 
feltet.

kr 171 000 Denne OVF-tildelingen har i flere år vært økonomisk ryggrad i det sentralkirkelige arbeid med 
miljø, forbruk og rettferd, og for vårt arbeid med bispedømmene på dette feltet. De siste to 
årene er det i tillegg gitt en bevilgning fra Miljøverndepartementet ( i 2006 på kr 500.000) til 
dette arbeidet. Det er ikke laget to separate regnskaper for disse tildelingene.
Men OVF-midlene ble i 2006 brukt til å finansiere…
- våre medlemskontingenter i Grønn Hverdag og Stiftelsen Fairtrade/ Max Havelaar 
- en strategisamling for representanter fra alle regionale ressursgrupper for dette arbeidet i 
bispedømmene i forbindelse med Mikkelsmess-konferansen i Trondheim i begynnelsen av 
september
- fire møter i nasjonal arbeidsgruppe for miljø, forbruk og rettferd
- deltakelse av fire norske representanter på møte i European Christian Environmental Network 
i september i Sverige
- arbeid med nettsidene www.kirken.no/miljo
- produksjon av materiell(brosjyre, særtrykk av artikkel til Kirkemøtet)
- deltakelse i kampanje www.handlefri.no
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Samlet sum: 1 115 000

Mottager Målsetting Sum Rapportering
Samisk kirkeråd Stimulere samisk kirkeliv 560 000 Det henvises til rapport i Årsmelding for de sentralkirkelige råd for samisk kirkeliv. 

Mottager Målsetting Sum Rapportering
De sentralkirkelige råd Videreutvikle 

gudstjenestereformen i Den 
norske kirke.

1 400 000 Midlene har blitt brukt til å finansiere reformen og redegjørelse for hvordan midlene er blitt 
brukt finnes i den omfattende rapporten: "Reform av kirkens gudstjenesteliv".

Hans Erik Raustøl, sokneprest på Holmlia ble ansatt som prosjektleder og begynte i 
månedsskiftet august-september 2006. Prosjektet har til hensikt å "bistå norske menigheter til å 
leve i en flerreligiøs virkelighet en ansvarlig og innsiktsfull måte, preget av respekt og åpenhet. 
Prosjektet skal gi mot og trygghet til å skape  dialog, samhandling, fellesskap på tvers av 
religiøse grenser ved å øke både kvaliteten og kvantiteten av religionsmøtene i lokalmiljøet." 
(Fra prosjektbeskrivelsen) 
 
Høstsemesteret ble brukt til relasjonsbygging, kontaktarbeid og innsalg av 
religionsmøtetenkningen  via innlegg, foredrag, samtaler og veiledning pr telefon og på nettet. 
En sentral del av prosjektet er å bygge opp et ressursstad på nettet som ligger innunder 
www.kirken.no på temaet religionsmøte.  

Religionsmøte i menighetene - 
P 215

Annet: kr 200 000

2C: Gudstjenestereformen

Kommentar: Gudstjenestereformen

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 2006 kr 560 000,-. Dette gikk til prosjekter og arbeid innen samisk kirkeliv (både egne prosjekter og prosjekter fordelt av Samisk 

kirkeråd)

2B: Midler til Samisk kirkeliv
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Mottager Målsetting Sum Rapportering

De sentralkirkelige råd Opprettholde nemndenes 
virksomhet

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

Område Sum

Trosopplæring kr 385 000

Diakoni kr 1 432 350

Ung i kirken kr 175 000

Gudstjenesteliv kr 300 000

Annet kr 2 260 000

Kommentarer til tabellen: I 2006 ble en svært stor sum bevilget til 
"andre satsingsområder". Dette kommer i første rekke av at 

Kirkerådet har prioritert prosjektet "kirkelige reformer" med en svært 
stor tildeling. Dette prosjektet kan 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. 

Kommentar: Andre del av Kirkemøtets andel innbefatter oppgaver av mer generell karakter, samt tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende organisasjoner. 

Kommentar: Nemndenes virksomhet ble også i 2006 finansiert gjennom OVF. 

2E: Oppgaver av mer generell karakter og eksterne prosjekter

2D: Nemnder

Fordeling mellom satsingsområder - Eksterne 

prosjekter

Trosopplæring

8 %

Diakoni

31 %
Annet

50 %

Ung i kirken

4 %

Gudstjeneste-liv
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Sats.omr og mottager Innhold / målsetting Sum Rapportering
Kirkens Ressurssenter 
mot vold og seksuelle 
overgrep.

Diakoni: Driftsmidler til drift av 
Ressurssenteret.

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.

Menneskeverd Diakoni: Seminaret "Når starter 
livet". Seminaret er knyttet til 
Bioteknologinemndas arbeid i 
forhold til spørsmål knyttet til 
sykdomstesting og forskning på 
befruktede egg. Søkeren vil belyse 
spørsmålene fra ulike synsvinkler 
gjennom forelesere med ulik 
bakgrunn, en biolog, en filosof, en 
teolog, en statsviter og en fra 
legevitenskapen. Seminaret 
avsluttes med en debatt med fokus 
på konsekvenser for lovgivningen. 

kr 40 000 Rapport og regnskap er innlevert. Seminaret er evaluert av deltakerne, stab, styre og Faglig etisk utvalg i 
Menneskeverd. Bakgrunnen for seminaret var fremlagt forslag til ny bioteknologilov og målsetningen var 
å belyse konsekvenser av ny lov fra ulike synsvinkler og skape debatt. Det var høyt faglig nivå og god 
bredde på foredragsholderne. Dette sammen med god oppslutning (85 deltakere) gjorde at Menneskeverd 
har vurdert seminaret til høy grad av måloppnåelse. Arrangementet ble en et viktig innspill i 
samfunnsdebatten. I arbeidet med seminaret ble det skapt allianser som fikk resultater i påfølgende 
høringsrunde fra ulike instanser. Menneskeverd fikk være med å påvirke flere uttalelser og de driver 
fremdeles lobby sammen med bl.a NFU angående bioloven.

3. Norges KFUK - 
KFUM

Diakoni: "Kompetanseheving i 
forhold til 
overgrepsproblematikken". Kurs 
for ansatte og ledere i Norges 
KFUK-KFUM og Norges KFUK-
KFUM-speidere. Kurset er tenkt å 
utruste barne- og 
ungsomsarbeidere til å få 
kunnskap og styrke til å være til 
konkret hjelp og støtte for barn og 
unge som har opplevd overgrep.

kr 50 000 Rapport og regnskap innsendt. Kurset ble noe rimeligere enn antatt, og noe av midlene har blitt godkjent 
brukt til organisasjonens arbeid med problematikken. På kurset var det 32 deltagere. Deltagerne var godt 
spredt i alder, kjønn og type arbeid de var engasjert i. Det var ca like mange deltagere fra hvert forbund. 
Kurset har gitt ansatte og frivillige ledere mer innsikt i problematikken rundt maktbruk, vold og overgrep 
i frivillige barne- og ungdoms- organisasjoner. Disse temaene ble satt i sammenheng på en annen måte 
enn organisasjonen har gjort tidligere. Kurset ga god hjelp til å utarbeide nye metoder for forebygging. 
Det vil trolig være viktig å gjenta kurset flere ganger med flere frivillige ledere og ansatte for å styrke 
fokuset på og kunnskapen om tematikken blant ledere og ansatte. Gjennom kurset, og særlig 
samtalesekvensen mot slutten av kurset, kom det frem flere innspill på hva som bør trekkes inn i 
lederkursene og hvordan det på nye måter kan settes fokus på temaene i forbundene. Det ble uttykt behov 
for materiell om temaene. KFUK-KFUM-speiderne: Erfaringene trekkes nå inn i utviklingen ny ledertrening.
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4. Tro og Lys Norge Diakoni: Tro og Lys bevegelsen er 
en internasjonal, økumenisk 
organisasjon som arbeider for å gi 
utviklingshemmede og deres 
familier en plass i kirken og i 
samfunnet. Målet er ikke å gi et 
"tilbud" til funksjonshemmede 
eller utviklingshemmede, men å 
leve i fellesskap med hverandre, 
oppdage at alle er søsken, oppdage 
at fellesskapet ikke blir helt og 
levende før alle er på plass.  
Midlene skal gå til rådsmøte for 
bevegelsen, sonesamling, 
verdenssamling, fordypningshelg 
og reisevirksomhet for 
koordinator.

kr 66 500 Rapport og regnskap mottatt. Midlene gikk til drift av organisasjonens arbeid. Dette innbefatter midler til 
tro og lys-samlinger, jubileumsfest for organisasjonen, igangsettelse av gruppe i Nordstrand menighet, 
opplæring og kursing av medarbeidere, besøk rundt i Norge og deltakelse av koordinator ved regionalt og 
internasjonalt møte i bevegelsen.

5. Kirkens Ressurssenter 
mot vold og seksuelle 
overgrep.

Diakoni: Tilbud til menn utsatt for 
vold og seksuelle overgrep. 
Ambisjonen er å kunne starte 
samtalegrupper og andre grupper, 
som deltakerne uttrykker at de 
trenger. Det er også store behov på 
formidlingssiden. 

kr 300 000 Det har blitt bedt om mer utførlig rapportering på dette prosjektet (utover at det er nevnt at midler er 
mottatt i overordnet rapport.) Denne rapportering er ikke mottatt, og prosjektet har dermed ikke blitt 
rapportert. 

Norsk kvinnelig 
teologforening - NKTF

Diakoni: Opprettelse av formell 
kontakt med utveksling av 
kompetanse og støttearbeid 
mellom NKTF og Assosiation of 
Lutheran Women Theologians in 
Latvia, ALWTL.

kr 55 850 NKTF har søkt og fått innvilget overføring av midlene til 2007 på grunn av sykdom hos prosjektleder. 
Prosjektet rapporteres våren 2008.

Rapport OVF 2004     18



9. Kirkens Familievern Diakoni: Prosjektet er tenkt å bidra 
med å koordinere og utvikle 
familiearbeidet i menigheter, dels 
ved å samle nyttige erfaringer som 
er gjort, videreutvikle og publisere 
disse, dels ved å utvikle nye tiltak. 
Målet for dette prosjektet er å 
videreutvikle og koordinere det 
diakonale arbeidet innen 
områdene: Familiearbeid i 
menighet, tiltak for utsatte familier 
og bruk av grupper i det diakonale 
arbeidet.

kr 100 000 Det ble ikke mulig å få startet opp prosjektet i 2006 på grunn av organisasjonens anstrengte økonomiske 
situasjon. Kirkerådet vedtok i sitt møte i februar 2007 at KF kunne overføre midlene til 2007 og vedtok 
samtidig en omprioritering av midlene til "Omorganisering av KF" (kr 40 000) og driftstilskudd (kr 60 
000). Prosjektet rapporteres i 2008.

10. Kristent Interkulturelt 
Arbeid - KIA

Diakoni: "Integrere flerkulturelt 
perspektiv og engasjement". 
Prosjektet har fått støtte gjennom 
OVF i 2003 (kr 50 000) og i 2005 
(kr 50 000). Prosjektet ble utsatt i 
2003, og det ble derfor ikke søkt 
om midler i 2004. Prosjektet er i 
2006 inne i sitt siste år med støtte 
fra OVF. Prosjektet går ut på å 
samle og publisere erfaringer og 
kunnskap fra KIAs arbeid i 
ressursperm, og til å utdanne 
kursledere i programmet MOD.

kr 70 000 Rapport og regnskap levert. I samarbeid med Frikirkelig Studieforbund ble det utarbeidet en ressursperm. 
Denne var ferdig i mars 2006. Dette var et meget vellykket prosjekt, og tilbakemeldingen fra menigheter 
og andre som bruker ressurspermen, er positiv. Et nyttig arbeidsredskap for menigheter (og 
forsamlinger). Siste del av dette prosjektet var å informere om ressurspermen i menigheter. Dette er et 
arbeid som KIA fortsatt står midt oppe i. Tanken med å gi ut en perm i stedet for en bok, er jo også at 
senere forandringer og oppdateringer kan legges ut på internett og lastes ned av alle som har 
ressurspermen. I og med at det ble anledning til å arbeide så grundig med ressurspermen, er 
overføringsverdien for menighetene meget stor. Her er en slitesterk, gjennomprøvet ressurs, flerkirkelig, 
med KIAs 34 års erfaring fra det flerkulturelle feltet, som også lett kan oppdateres. En annen hoveddel av 
dette prosjektet var å utdanne alle KIAs ansatte til å bli såkalte MOD-instruktører. (Mangfold og Dialog). 
Alle ansatte har nå deltatt på selve MOD-kurset
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11. Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd

Diakoni / samisk kirkeliv: 
Prosjektet ble startet opp i 2005 
bl.a. med støtte fra Mellomkirkelig 
råd og Samisk kirkeråd. Prosjektet 
består av en del som går på 
utveksling av ungdom mellom 
Sapmi og Sør-Afrika, mens den 
andre delen av prosjektet 
omhandler dialog mellom 
nordmenn og samer i Nord-Salten.

kr 50 000 Det er levert en grundig og omfattende rapport for prosjektet. Prosjektet rapporterer også til 
Mellomkirkelig råd. Rapport om utveksling kan sees i søsterkirkedelen. Gjennom forsoningsprosjektet er 
det
• Utviklet til dels betydelig kunnskap om dialog og forsoningsarbeid
• Vunnet ny kunnskap og ny erkjennelse om vår felles historie
• Bidratt til at både samer og nordmenn har fått hjelp til å bearbeide uheldige holdninger
• Bidratt til at samer som har opplevd seg stigmatisert og diskriminert har fått mot til reidentifisering
• Bidratt til at nordmenn som majoritetsfolk har tatt ansvar for det som har skjedd. Det har igjen bidratt 
til reidentifisering også for dem.
• Bidratt til å bekrefte det samiske samfunnets rett til å styrke og utvikle sin egen kulturelle egenart 
• Bidratt til at det tokulturelle samfunnet i Nord-Salten kan utvikle en felles framtid basert på respekt, 
trygghet og åpenhet.

12. Kristent Arbeid Blant 
Blinde og Svaksynte 
(KABB)

Gudstjenesteliv: Opplaget på 200 
stk av Salmeboka i punktskrift er 
utsolgt, og nyanskaffelser har ikke 
vært mulig i over 5 år. Fraværet 
forhindrer blinde som leser punkt i 
å delta i lovsang og tilbedelse slik 
fellesskapet i Gudstjenester og 
samlinger innbyr til. Menigheter 
som møter behovet for Salmeboka 
i punkt, og som ønsker å 
tilrettelegge, får i dag avslag. 
Målsettingen med prosjektet er å 
produsere Salmeboka i punktskrift, 
gjøre boka tilgjengelig, gjøre 
salmeskatten kjent for de som 
trenger tilrettelegging og bidra til 
at salmesangen inkluderer blinde 
og svaksynte.

kr 300 000 Rapport om at prosjektet må utsettes er mottatt. KABB har i hele prosjektperioden vært i nær kontakt 
med Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen. De har ikke vært i stand til å levere salmeboken i 
punktskrift som de har lovet. KABB er i en vanskelig situasjon, siden det ikke finnes andre gode 
alternativer for å gjennomføre en så stor trykkejobb andre steder i Norge.
• Trykkeriet har hatt problemer med å ansette en setter etter at en medarbeider gikk av med pensjon i 
2006.
• Den mest rutinerte setteren ble innlagt på sykehus, og hadde et langt sykefravær høsten 2006.
• Trykkeriet har hatt problemer med å installere ny datasoftware som skal håndtere store trykkejobber og 
som de ønsker å bruke på Salmeboken.
• Trykkeriet har hatt tekniske problemer knyttet til sine maskiner.

Totalt sett har dette gått utover KABB (– og andre kunder), og KABB har ikke hatt mulighet til å fullføre 
prosjektet innen angitt tid.

Det er ingen endringer av målsetning for prosjektet, men alt i alt betyr dette en utsettelse av hele 
prosjektet. Kirkerådet godkjenner derved overføring av midlene til 2007 og prosjektet rapporteres i 2008.
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13. Institutt for Kristen 
Oppseding (IKO)

Trosopplæring: "Trosopplæring 
rett hjem". Dåpsklubben TRIPP 
TRAPP er et konkret tiltak for å nå 
ut med dåpsopplæringsmateriell til 
hjemmet. Tiltaket fungerer som en 
bokklubb. Målet for prosjektet har 
vært todelt: 
1. La foreldre som har døpt barna 
sine få uttale seg om materiellet i 
Dåpsklubben TRIPP TRAPP, etter 
at de har hatt tid til å bruke det 
over en tid
2. Evaluere innhold og form på 
produktene i Dåpsklubben TRIPP 
TRAPP og på foreldrebladet i 
pakken.

kr 260 000 Prosjektet kom i gang høsten 2004. Ca. 500 familier er nå deltakere i prosjektet. 100 av dem blir betalt 
av sine egne menigheter (Drøbak og Frogn). Med dette tallet er deltakermålet på 400 oppnådd. Familiene 
fordeler seg på 16 menigheter og alle menighetene har en lokal kontaktperson som det samarbeides med i 
form av e-post, telefon og samlinger. Det er tre ansatte som følger opp de 16 menighetene. Det gikk ut tre 
pakker til deltakerne i 2006 og ikke bare 2 pakker som tidligere skissert. Det har i år blitt gjennomført en 
stor midtevaluering. Gjennom prosjektet har 400 dåpsfamilier mottat bøker og CD-er til bruk i hjemmet. 
De har fått produktene rett hjem i postkassen, og kan bruke materiellet slik det passer for dem. For 
prosjektet har det vært viktig å lytte til de tilbakemeldingene foreldrene gir gjennom midtevalueringen 
(2006) og sluttevalueringen (2007). Dette vil komme som et resultat fra prosjektet, men materialet er 
enda ikke ferdigbehandlet.

Trosopplæring: "Nettbase: 
Interaktive fortellinger for barn.".  
I samarbeid med andre barne- og 
ungdomsorganisasjoner ble det 
opprettet et nytt nettsted som var 
online 16. mai 2003. barnas.net er 
delt inn i to domener: 
marteogmarius.no for barn fra 7-
10 år og jesuspals.no for barn fra 
10-14 år. NSF planlegger å utvide 
nettstedet med et domene til for 
barn fra 4-7 år. 

kr 75 000 Prosjektet ble en del mindre enn først antatt, og prosjektet måtte dermed tilpasses ambisjonene. Ønsket 
ikke å senke det faglige ambisjonsnivået, og måtte derfor skjerpe fokus på deler av problemstillingen for 
å lykkes. Valgte derfor å dempe fokuset på animasjon, og rendyrke fokuset på spill. Dermed barnets 
egendeltagelse, innlevelse og identifikasjon med både Bibelfortellingen og dens karakterer forsterket. 
Man valgte også å fokusere på ett målføre i første omgang, men bygget spillene slik at det er enkelt å 
legge inn både nynorsk og nordsamisk som målføre senere.
Det har blitt laget følgende spill i perioden: • Bartimeus: barna får styre den blinde Bartimeus på hans 
veg til Jesus for å bli helbredet
• Getsemane: barna får bli med inn i Getsemane og være sammen med de tre disiplene som våker med 
Jesus. Barna styrer en flue som skal forsøke den etterhvert håpløse oppgaven å holde disiplene våkne.
• Jeriko 2 er ikke helt ferdig enda: en flerspiller-utgave av Tetris - med kobling mot historien om Jerikos 
murer, og hvor oppgaven er å rive murene. Spillet har bl.a autentiske fotografier fra Jeriko-traktene

18. Norsk 
Søndagsskoleforbund
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Nettstedet inneholder i dag spill, 
dagbok fra misjonsland (én for 
hvert domene), spørrespalte, 
nyheter, Bibel-kommentar, 
fortellinger med lyd, konkurranser 
med premie, tegne- og 
fargeprogram og dagens vits. For 
søkeren er det ønskelig å utvide 
vesentlig delen med 
bibelfortellingene.

• Et Himla Liv 2: er litt på siden av den opprinnelige definisjonen. Spillet er et misjonsspill hvor barna får 
se de viktigste sidene av misjon, ta strategiske valg, samt delta på spennende oppdrag for å overlevere 
Bibler, mat, medisiner og klær. Søndagsskoleforbundet synes også det er viktig at spill med Bibelsk 
fundament får koblinger over i dagens verden, og de har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette 
spillet. De har også laget en helt ny og spennende introduksjon hvor barna lærer seg misjonsbefalingen. 
K valitative stikkprøver har gitt tilbakemeldinger på at formen apellerer til målgruppen, og at den 
tilsiktede pedagogiske effekt oppnås. Dette vil følges opp nærmere i 2007 og 2008. SF har kommet i 
gang med en integrasjon med det pedagogiske opplegget Sprell Levende, og har store forhåpninger til at 
denne koblingen vil eksponere bibelspillene for større brukemengder. For ettertiden ligger spillene 
tilgjengelige på www.barnas.net, og det er enkelt for menigheter og andre å linke til spillene fra sine 
nettsider.

19. Norges kristelige 
student- og 
skoleungdomslag (NKSS)

Trosopplæring:  "BibelMix" - 
videreutvikle en enkel folder som 
inneholder systematiserte 
henvisninger og innfallsvinkler til 
Bibelen, og er en hjelp til å 
oppdage Bibelen og dens relevans 
for alle livets situasjoner. BibelMix 
er et brettet A4-ark med trykk på 
begge sider.  Folderen har fungert 
svært godt til nå, og dette 
prosjektet går ut på å videreutvikle 
konseptet. BibelMix skal spres i 
100 000 eksemplarer gratis.

kr 50 000 Av tildelte midler gikk alt med til revidering, layout-arbeid og trykking av BibelMix-folderen, og dette 
gav NKSS et opplag på 15000, som er en god del mindre enn 100000, som var tallet i søknaden. Den 
suksessen som NKSS nå har hatt ut fra tildelte midler, tror de ville vært tilsvarende større om de hadde 
maktet å nå ut til alle konfirmanter med BibelMix. NKSS har inneværende skoleår Bibelår, og alle 
skolemedlemmer får 2005-utgaven av NT som medlemsgave, med BibelMix vedlagt. I tillegg ble 
BibelMix distribuert gratis på Bibelbussens sommerturne på KRIK Action, Skjærgård Music&Mission 
og TenOase. I tillegg ble BibelMix tilbudt og distribuert til flere ungdomsorganisasjoner/ organisasjoner 
som driver ungdomsarbeid; NMS U, NLM (Ungdommens Landsmøte). I tillegg satte NKSS inn en 
halvsides annonse i Vårt Land (eget budsjett) der BibelMix ble tilbudt enkeltpersoner, organisasjoner og 
menigheter, med oppfordring til bestilling på nettsidene. Denne annonsen gav svært god respons, med 
hele 150 henvendelser de første tre dagene etter annonsen, særlig fra enkeltpersoner og menigheter. 

I tillegg ble BibelMix tilbudt gjennom brev til alle menigheter i DnK. Alle har fått BibelMix gratis, dog 
med noe portokompensasjon. Beholdningen av BibelMix gikk tom ved siste årsskifte, og etter evaluering 
har NKSS nå trykket opp ny beholdning for egen regning, og har opprettholdt tilbudet om gratis 
distribusjon til dem som måtte ønske det. I søknaden var målet også å etablere siden www.bibelmix.no. 
Denne nettsiden er etablert, men grunnet innvilget beløps størrelse har de foreløpig ikke hatt ressurser til 
å videreutvikle denne siden som planlagt. BibelMix-brosjyren er noe av det enkleste NKSS har produsert, 
både når det gjelder det gamle og det nye formatet, men det meldes at det samtidig er det som desidert 
har slått best an hos målgruppen.
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22. Agder og Telemark 
bispedømmeråd / Kirkens 
Nødhjelp

Ung i Kirken: "Roadservice - ungt 
engasjement - globalt ansvar". 
Prosjektet ønsker å engasjere og 
motivere konfirmanter og unge til 
en aktiv tro og et ansvar for en 
verden i nød. Opplegget baserer 
seg på å tilby menigheter over hele 
landet et konsept basert på en dag / 
ettermiddag der konfirmantene i 
menighetene blir med på et 
opplegg med variert program, 
ledertrening, aktiviteter og mer. 
Forestilling, informasjon og 
inspirasjon til aktiv deltakelse i 
nord-sør spørsmål, sang, musikk 
og formidling for 10 000 
konfirmanter på 100 steder. 

kr 30 000 Hva slags utviklingsarbeid/aktivitet er gjennomført i 2006? - Inngåelse av avtaler med 
samarbeidspartnere: Kirkens Nødhjelp, Skjærgårdsgospel,
Konfirmant.Online og Fredtun Folkehøgskole - Søknad om og inngåelse av avtaler om støtte - både fra 
offentlige og private
bidragsytere - Ferdigstilling av konseptet - utvikling av undervisningsopplegg - Samle teamet - Booking 
av jobber og oppfølging av menigheterllokalarrangører - 40 menighetsbesøk med "Full pakke" dvs. to 
timer undervisning, konsert og sosiale aktiviteter. Flere steder har også hatt ledertrening og/eller 
bandkurs i tillegg - 11 rene konserter, enten alene eller sammen med andre - Til sammen har i overkant av 
7000 ungdommer blitt berørt av prosjektet - Tur til Kenya. Observere og delta på utviklingsprosjekt, lære 
om Kirkens Nødhjelps
arbeid samt bli kjent med kenyansk ungdom - To kenyanske ungdommer på besøk i Norge -to uker med 
turne sammen med
teamet - Operativ nettside med mellom 300 og 400 unike treff daglig. Det gjøres oppmerksom på at 
teamet bare har vært operative høsten 2006! Støtten dekker inneværende skoleår - ikke kalenderår, og det 
treårige prosjektet avsluttes i og med vårsemesteret 2009. 

Ung i Kirken: En rekke av landets 
kirkesamfunn og menigheter går 
sammen om en studie av norske 
tenåringers hverdagsliv, verdier og 
livstolkning.  Gjennom denne 
undersøkelsen ønsker 
ungdomsorganisasjonene å få vite 
mer om dem som IKKE 
regelmessig  går i kristne miljøer. 
Dette materialet vil ble bearbeidet 
faglig  og deretter tilrettelagt for 
bruk nasjonalt og lokalt i 
kirkesamfunn  og organisasjoner.

Målet med prosjektet var å gjennomføre en Nasjonal Ungdomsundersøkelse, som er en kvantitativ og 
kvalitativ undersøkelse blant ungdom på ungdomsskolen.
Undersøkelsen ble gjennomført blant 1000 ungdommer og den ble utført i ungdomsskoler i Oslo, 
Akershus, Agder, Oppland og Troms. I tilegg ble det gjort dybdeintervjuer med til sammen 21 elever fra 
alle disse fylkene. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge ungdoms hverdagsbilde! Gjennom 
undersøkelsen tok de sikte på å gi ungdomsledere innenfor ulike kirkesamfunn kunnskap som gjør at en i 
større kan makte å kommunisere med ungdom i 2007. Undersdøkelsen gir også et godt bilde av ungdom 
sitt forhold til kirke og til tro! Undersøkelsen ble avsluttet i henhold til tidsplan høsten 2006 og resulterte 
i boka ”Jeg tror jeg er lykkelig” som ble utgitt i januar 2007. Boka presenterer resultatene i 
undersøkelsen og gjør også rede for metodikken bak undersøkelsen. Målet med prosjektet var å få fram 
et godt hverdagsbilde for ungdom i 2007. Dette opplever prosjektet at de har fått. Utfordringen blir å 
arbeide videre med det som er lært slik at det får konsekvenser for ungdomsarbeidet i kirkesamfunn og organisasjoner.!

Gjennom undersøkelsen har ungdom selv fått sette ord på hvordan de opplever sin hverdag og sitt forhold 
til tro og kirke. Denne kunnskap er nå gjennom boka og gjennom seminarer og egen webside tilgjengelig 
for alle som arbeider med ungdom. De 17 samarbeidsorganisasjonene representerer hele bredden av 
kirkelige organisasjoner. Disse vil i sitt arbeid med strategi og metoder bruke undersøkelsen som en 
ressurs i sitt utviklingsarbeid!

kr 80 00023. Styringsgruppe for 
Nasjonal 
Ungdomsundersøkelse v / 
Kåre R. Hauge NKSS
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24. Våle Menighetsråd Ung i Kirken: "Utvikling av 
orgelverk". Prosjektet er inne i sitt 
andre år med støtte fra OVF. 
Prosjektet søker Tunsberg 
bispedømmeråd om støtte til en 
lokal orgelskole med undervisning 
for barn, mens de nasjonalt søker 
støtte fra Kirkerådet til å utarbeide 
læreverk for barn og orgel. 

kr 25 000 Rapport og regnskap mottatt. Det er avtalt et møte mellom Ulvedalen, professor Harald Herresthal og 
direktør ved norsk musikkforlag Leif Dramstad for å se nærmere på hvordan materiellet evt. kan 
publiseres. I tillegg til undervisning etc. som har vært fastbestemt for prosjektet, har prosjektleder vært 
engasjert som foredragsholder innenfor emnet. Høsten 2006 har kantorer i både Tunsberg og Oslo 
bispedømmer stiftet nærmere bekjentskap med prosjektet, og  kantorer og organister i Borg bispedømme 
ble besøkt i januar. Over alt har innsikt i emnet vakt stor entusiasme og nysgjerrighet. I lys av 
målsettingen har prosjektet så langt vært vellykket. Prosjektet er en del av en langsiktig satsning på å 
rekruttere til et arbeid med kirkemusikk. Tanken er fortsatt bl.a. den at det vi lærer i ung alder glemmer vi 
ikke så lett. 

25. Norges Kristelige 
Studentforbund

Ung i Kirken: Pilegrimstur til 
Libanon og Syria. Ung dialog i 
skjæringspunktet mellom religion 
og politikk. Formålet med turen er 
å besøke kirkesamfunn og andre 
grupper i disse landene og lære av 
deres erfaringer i skjæringspunktet 
mellom religion og politikk. 

kr 70 000 TILBAKEBETALT - Turen ikke gjennomført. Kirkerådet vedtok i sitt septembermøte å omdisponere 
midlene til utredning av oppbygging av regionale sentra for kultur og kirke. Midlene plasseres dermed 
under posten "annet"

26. KFUK - KFUM 
Global

Ung i Kirken: "Global Week" 
GLOBAL WEEK er et 
internasjonalt ledertreningskurs  
for unge mennesker fra 16-30 år. 
Deltakerne kommer i hovedsak fra 
Norge og KFUK-KFUMs partnere 
i Sør, (Asia, Afrika, Midtøsten og 
Øst Europa). For organisasjonen er 
det en målsetting at den mer 
'tekniske' og faglige 
bistandsvirksomhet er rotfestet i et 
internasjonalt diakonalt 
engasjement blant ungdom. 

kr 40 000 I forhold til målet om skolering av ungdom ser det ut til at prosjektet lykkes. Ungdommen rapporterer økt 
kunnskapsnivå i evaluering og samtale med ledere. Ved målet om å skape et møtested med 
informasjonseffekt, ser organisasjonen at Global Week har fungert som motivasjon til videre 
engasjement for deltakere. Demokrati var et spennende tema for deltakerne som fikk mye informasjon 
om flere elementer rundt problematikken, samtidig som det ble et fokus på handling og verktøy 
ungdommen selv kan implementere for å engasjeres aktivt med deltakelse. Det ble som planlagt gitt 
plenumsforelesninger, i tillegg til en mengde workshops som deltakerne måtte velge blant. I tillegg planla 
og gjennomførte prosjektet de to siste dagene en aksjon i sentrum av Oslo. Dette var svært vellykket, til 
tross for at det er betydelig forbedringspotensial i forhold til planlegging. Deltakerne fikk selv være med 
og utformet alt. På bakgrunn av ledernes observasjoner, og tilbakemeldinger fra deltakerne under 
undervisninga samt gjennom en avsluttende evaluering, mener KFUK-KFUM Global at Global Week 
2006 oppnådde sine mål og fører til et sterkere engasjement.
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27. Diakonissehuset 
Lovisenberg - Kirkerådet

Annet: "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 
2006 er siste prosjektår med støtte 
fra OVF. Det foreslås at prosjektet 
videreføres og får mulighet til å 
avsluttes i 2006.

kr 100 000 Rapport og regnskap mottatt. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2006. I henhold til søknaden prioriterte 
man i 2006 utviklingen av materialressurser for menighetene. Opplegg som var prøvd ut i menighetene i 
løpet av prosjektperioden ble bearbeidet, systematisert og tilrettelagt for en omfattende ressursperm 
”Smak og se – stillhetsarbeid i menigheten”. Permen er en konkret oppfylling av flere delmål i prosjektet: 
Den bidrar til å utvikle det åpne kirkerommet som en arena for den enkeltes og fellesskapets spiritualitet 
gjennom stillhet, bønn, meditativ bibellesning og liturgier. Den gir menigheten konkret hjelp til å 
gjenerobre stillheten som en grunnpillar i menneskers vei til vekst og modning. Den utvikler rikere 
uttrykksformer for bønn i menighetene og fornyer bibelbruken gjennom spredning og bruk av 
bibelmeditasjon. Diakonisenteret Lovisenberg fortsetter å bekjentgjøre, selge og distribuere permen.  
Prosjektet har gitt menighetene mer frimodighet til å søke stillheten, ta i mot åndelig veiledning og 
oppsøke lengre perioder med stillhet og bønn. Stillhetsarbeid har kommet på menigheters årsplaner og 
strategi.

29. Norske 
kirkeakademier

Annet: Brobyggerfest og 
symposium i Oslo fra 13. - 15. 
oktober 2006. Feirer 50-
årsjubileum i 2006. Formålet med 
brobyggerfest og symposium er å 
identifisere og ta opp saker som er 
viktige i kirke-, kultur- og 
samfunnsliv i dag, og gjennom 
dette tydeliggjøre og nyfortolke 
formålene til NKA, å styrke 
kirkeakademibevegelsen sitt arbeid 
og profilere NKA lokalt og 
sentralt. 

kr 40 000 Rapport og regnskap er innsendt. Rundt 1100 personer var innom de ni arrangementene som fant sted i 
rammen av ”Brobyggerfestdagene” 13. – 15. oktober 2006. NKA er fornøyde med bredden i programmet 
og med oppslutningen. NKA satt seg som mål å bruke jubileet til å identifisere og ta opp saker som er 
viktige i kirke-, kultur-, og samfunnsliv i dag gjennom et vidt spekter av tilnærmingsmåter. Slik ville 
organisasjonen tydeliggjøre og nyfortolke dialogens utfordringer i vår tid.Oppsummerende er det grunn 
til å være stolte og glade over at NKA fikk en jubileumsfeiring som i stor grad oppfylte de målene de 
hadde sett seg. Prosjektet viser at det er positivt å samarbeide med et bredt spekter av miljøer innenfor 
kultur- og samfunnslivet. Erfaringene fra samarbeidet både med Film fra Sør, Nordic Black Theatre og 
Kunsthøgskolen i Oslo er utelukkende positive og frister til gjentakelse. For det andre ser NKA hvor 
avgjørende det er for slike arrangement at fagfolk og kunstnere fra ulike miljøer blir involvert. Det gir 
gode nettverk. For det tredje mener NKA at jubileet har medvirket til å identifisere noen spesielle saker 
som det er viktig å arbeide videre med.

31. Norges Kristne Råd / 
Mellomkirkelig råd

Annet: Kirkelig nettverk for 
flyktninger og innvandrere - 
prosjekt igangsatt i 2005 i regi av 
Mellomkirkelig råd, i samarbeid 
med Norges kristne råd ut i fra 
vedtak i KR (KR 51/04) der KR 
ønsker at Dnk skal delta aktivt i 
nettverket.

kr 50 000 Nettverksarbeidet mellom deltakerne i nettverket har fungert godt. Det har vært mange møter om ulike 
temaer og det finnes eksempler på samarbeid direkte mellom deltakere i nettverket. Det er bygd gode 
relasjoner inn i ulike fagmiljøer, til organisasjoner og det offentlige. Kirkenes rolle i integreringsarbeidet 
er synliggjort i økende grad. Kontakten med offentlige myndigheter har vært god og konstruktiv, særlig 
på områder som dreier seg om samarbeid. Når det gjelder rollen som ”konstruktivt korrektiv” til 
integrerings og innvandringspolitikken har dette vært en mer krevende rolle, men som det også er jobbet 
mer med den siste tiden. Det har vært et svært høyt aktivitetsnivå når det gjelder seminarer og fagforum. 
Det har vært mange deltakere og stor etterspørsel. Det trengs fortsatt å jobbes med relevante temaer og 
samarbeidspartnere, samt oppfølging av de stedene der seminarene holdes. Det er til en viss grad samlet 
inn erfaringer og eksempler fra kirker, menigheter og organisasjoners arbeid. Dette er et tidkrevende 
arbeid, og ved større tilgang på ressurser kunne det med fordel vært samlet enda flere eksempler. 
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Flyktningenettverket har i stor grad blitt brukt som rådgiver for ulike menigheter eller grupper som driver 
eller ønsker å drive flerkulturelt arbeid og gjennom dette kunnet bidra til metodeutvikling. Det er også 
benyttet gode eksisterende metoder, som ressurspermen ”På vei mot et inkluderende samfunn” og MOD-
kurs. Flyktningenettverket har utarbeidet nettside og et nyhetsbrev på e-post. Dette er ressurser for 
menigheter og organisasjoner som vil drive flerkulturelt arbeid og er med på å synliggjøre kirkenes 
engasjement. Det er bygd gode relasjoner til ulike migrant-miljøer, særlig migrant –menigheter, og det er 
arbeidet med spørsmål knyttet til deres relasjon til norske kirker, økumeniske organisasjoner og det 
norske samfunnet

32. Det teologiske 
Menighetsfakultet Annet: “The International 

Research Consortium 
Congregational Mission and the 
Social Sciences” er et 
internasjonalt nettverk som 
ønsker å studere menigheter 
gjennom å kombinere 
teologiske og 
samfunnsvitenskapelige 
perspektiver.  Temaet for 
konferansen skal være 
"Theological understanding of 
transformation".

kr 40 000 Rapport og regnskap mottatt. Støtten fra OVF ble brukt til å dekke utgifter i forbindelse med å arrangere 
det årlige møtet i forskernettverket International Research Consortium Congregational Mission and the 
Social Sciences. Møtet ble åpnet med et seminar for medlemmene av konsortiet pluss ca 20 deltakere fra 
det norske kirkelige miljøet. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på denne delen av programmet fra 
de inviterte. Resten av arrangementet foregikk på Granavolden for medlemmene av konsortiet. 
Arrangementet ble gjennomført etter planen, og med de forventede faglige resultater. Prosjektet må sees i 
sammenheng med arbeid for menighetsutvikling i Den norske kirke. Gjennom at norske forskere er med i 
en slik internasjonal sammenheng, bidras det til fagutvikling og kompetanseutvikling på feltet.

SUM 2 592 350

Prosjektgruppe for 
kirkelige reformer

Kirkelige reformer kr 1 900 000 Kirkerådet vedtok å stille 2,1 mill kroner til disposisjon for prosjekt 102;  Kirkelig 
reformarbeid, inklusive arbeidet med stat – kirke-spørsmålene i 2006. dette var det siste året av 
Hovedplanens prosjektperiode (2003-2006), men arbeidet i prosjektet var i 2006 helt integrert 
med arbeidet i seksjons for bemanning og forvaltning. Kr. 831 000 gikk til lønn og 
lønnsrelaterte utgifter (prosjektleder og tre mindre stillinger i sekretariatet). I tillegg ble ekstern 
tjeneste til arbeidet med stat – kirke og evaluering av bispenominasjonene i Borg og Sør-
Hålogaland belastet prosjekt 102. Lokalleie: Kr. 40 000. Øvrige utgifter til varer og tjenester er 
kun småbeløp Kr. 224 000 ble brukt til reiseutgifter og andre utgifter knyttet til prosjektleders 
oppfølging av forsøk og ikke minst fem regionale konferanser for menighetsråd som er slått 
sammen i forsøk. Kr. 520 000 ble, etter søknad tildelt lokale forsøk og utredningsarbeid i regi 
av KA og arbeidstakerorganisasjoner.

2E Kirkelige pilotprosjekter
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 I tillegg forvaltet seksjonen kr. 600 000 av statsbudsjettets FOU-midler (post 76). Hele beløpet 
ble tildelt lokale forsøk. Oppsummeringskonferansen for prosjektet ble utsatt til februar 2007. I 
tillegg ble oppstarten av forsøk med samisk menighet i sør - samisk område utsatt. For å dekke 
utgiftene til konferanse og forsøk ble det overført kr. 200 000 fra 2006 til 2007.

Prosjekt for kultur og 
kirke

Oppbygging av regionale sentra 
og nettverk for kultur og kirke.

kr 60 000 Midlene ble brukt til å engasjere Einar Solbu som ekstern konsulent for å arbeide med 
oppbygging av nettverk og struktur på regionale sentra og et nettverk for kultur og kirke. Solbu 
leverte et godt gjennomarbeidet forslag som ble behandlet av Kirkerådet og vedtatt. Solbu har 
også blitt engasjert videre for å følge opp Kirkerådets vedtak, og arbeidet kom svært langt i 
2006. Engasjementet har blitt forlenget til 2007.
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Område Sum Antall

Trosopplæring kr 1 532 000 47

Diakoni kr 1 208 700 35

Ung i kirken kr 2 365 500 50

Gudstjenesteliv kr 312 000 14

Samisk kirkeliv kr 21 000 1

Annet kr 696 500 19

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. 

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

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 mellom satsingsområder - bispedømmene

Annet

11 % Trosopplæring

25 %

Gudstjenesteliv

5 %

Ung i kirken

39 %

Samisk kirkeliv

0 %

Diakoni

20 %
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Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 70 000 2 Oppsal menighet: Connection ungdomssatsing fra 12 - 18 år - kr 40 000, Oslo bispedømmeråd: 
Konfirmantbrosjyre - kr 30 000.

Diakoni kr 140 000 2 Kirkene i Gamle Oslo: Utviklingsprosjekt kirke / bydel - kr 100 000, Kirkens ressurssenter: 
Driftsstøtte - kr 40 000

Ung i kirken kr 70 000 2 Studentprestene: Religiøs identitet og liv blant studentene - kr 60 000, Døvemenigheten: 
Landsdekkende ungdomsråd LUD - kr 10 000.

Gudstjenesteliv kr 0 0
Annet kr 200 000 1 Oslo bispedømmeråd: Gud i storby prosjektet - kr 200 000

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 1 0 1
Diakoni 1 1 0
Ung i kirken 1 1 0
Gudstjenesteliv 0 0 0
Annet 0 0 1

kr 40 000
kr 330 000

Type tilskuddsmottagere - Oslo bispedømme

kr 100 000

Oslo bispedømme hadde en samlet søknadssum til OVF på kr. 2 444 200 for 2006 fordelt på 29 søknader. Oslo bispedømme fikk en økning i 
tildelingen fra 2005 til 2006 på kr. 22 842. Oslo bispedømme tar utgangspunkt i Den norske kirkes satsningsområder for tildelingen av OVF- 
midler og hadde i 2006 størst tildeling til feltet diakoni. Følgende andre kriterier ble lagt til grunn for fordelingen: igangsatte 3- årige prosjekter 
videreføres. Det tas hensyn til tidligere prioriteringer, dvs at de menigheter som aldri har fått tildeling vil stå høyere på prioriteringslisten. Når 
det gjelder nye prosjekter tas det hensyn til overføringsverdi og prioriteringstiltak. Oslo bispedømmeråd har også foretatt vedtak om å prioritere 
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overrep og Gud i Storby prosjektet. OVF søknaden blir også sett i sammenheng med tildelingen av 
midler  fra trosopplæringsprosjektet. Oslo bispedømme har hatt en gradvis reduksjon av antall søknader de senere årene, men fra 05 til 06 var 
det ingen endring på antall søknader. Men vi ser allikevel at søknadssummen ligger langt lavere enn  tildelingssummen. 

Kirkemøtets satsingsområder

Samlet utgjør dette for bispedømmet:

Oslo
520 000 (+ kr 46 310 i søsterkirkemidler fra Mellomkirkelig råd)

Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
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kr 250 000
kr 46 310

kr 666 310

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 230 000 8 Norges KFUK/M-speidere: Speiding som dåpsopplæring i menighetene - kr 35 000, Eidsberg 
menighet: Å lære og oppdage - kr 30 000, KFUK/M Østfold: Samarbeidsprosjekt for 
dåpsopplæring - kr 35 000, Enebakk menighet: Flatebyprosjektet - kr 40 000, Domkirken 
menighet: Småbarnstreff - kr 10 000, Glemmen menighet: Temagudstjeneste og ledertrening - 
kr 20 000, Sarpsborg menighet: Kirkeklubb - kr 30 000, Borg bispedømme: 
Informasjonsbrosjyre om konfirmasjon i 2007 - kr 30 000.

Tildeling og prosjektgjennomføring 2006 i Borg fanger inn bredden av satsingsområder i kirken, men vektlegger arbeid blant barn og ungdom 
ved en betydelig satsing på trosopplæring og ung i kirken. Integrering av utviklingshemmede er også et åpenbart satsingsområde i menighetene 
våre etter godt forarbeid av integreringskonsulenten. Diakoni har mer fokus enn misjon og søsterkirkearbeid selv om heller ikke dette er 
fraværende i søknadene. Menighetsprosjekter har fokus, men også prosjekter som bidrar til et samvirke mellom menighet og organisasjon. 
Rapporteringsrutinen og skjema slik den er lagt opp fra sentralt hold er gode, men bør malen for søknadsskjema evalueres evt. med utarbeiding 
av en veiledning evt. et kursopplegg tilpasses prosjektarbeid i kirken? Punkter som organisering på menighetsplan og evaluering bør vurderes. Å 
lage en god og troverdig søknad er en krevende prosess. Å få inn rapporter i tide i overgangen mellom to menighetsråd er en utfordring og det er 
åpenbart viktig å minne om innrapportering rett etter årskifte. Vår rutine her på regionalt nivå kan bedres. Prosjektene er alt i alt godt 
gjennomført.

Kirkemøtets satsingsområder

610 000 (+ Kr 46 300 til søsterkirkeprosjekter fra Mellomkirkelig råd)

kr 100 000

Borg

Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Diakoni kr 165 000 5 Strømmen menighet: Stille rom - kr 40 000, Idd menighet: Tiltak for utviklingshemmede - kr 50 
000, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Driftsstøtte - kr 20 000, Askim 
menighet: Kirkekroa - kr 15 000, Ås menighet: Oppsøkende omsorgsarbeid for ungdom - kr 40 
000.

Ung i kirken kr 125 000 5 Ung kirkesang i Borg: Barne og ungdomsseminar - kr 10 000, Halden menighet: Fjorårets 
konfirmanter og søsterkirkearbeid - kr 35 000, Skårer menighet: Ledertrening for ungdom - kr 
10 000, Fet menighet: Mekke og ungdomsklubb - kr 30 000, Siggerud og Langhus menigheter: 
Ledertrening for ungdom - kr 40 000.

Gudstjenesteliv kr 40 000 3 Styringsgruppe for Nedre Romerike (menigheter i prostiet): Pedagogisk opplegg for frivillige 
for inkludering av utviklingshemmede i gudstjenesten - kr 15 000, Lørenskog menighet: 
Musikkgudstjenster - kr 10 000, Skoklefall, Gjøfjell og Nesodden menigheter: 
Ungdomsgudstjeneste og café - kr 15 000. 

Annet kr 30 000 1 Drøbak og Frogn menigheter: Prosjekt "medarbeiderskap" om frivillighet - kr 30 000.

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 5 2 1
Diakoni 4 1 0
Ung i kirken 4 1 0
Gudstjenesteliv 3 0 0
Annet 1 0 0

kr 20 000

kr 130 000
kr 560 000

kr 46 300
kr 756 300

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til 

internasjonal 

konsulent - Legges til 

interne 

bdr.prosjekter.

Type tilskuddsmottagere - Borg bispedømme

Hamar

kr 693 500

kr 100 000

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd

Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 200 000 1 Hamar bispedømmeråd: Trosopplæring i prostiene - kr 200 000
Diakoni kr 102 000 1 Hamar bispedømmeråd: Prosjekter i prostiene / MR kursing - kr 102 000
Ung i kirken kr 325 000 2 Hamar bispedømmeråd: Ung i kirken - kr 225 000, Hamar bispedømmeråd: Samarbeidsavtale 

med KFUK/M Hedmark - Oppland - kr 100 000.
Gudstjenesteliv kr 27 000 1 Hamar bispedømmeråd: Folkekirkemarkering / Gudstjenestefornyelse - kr 27 000
Annet

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 0 0 1
Diakoni 0 0 1
Ung i kirken 0 0 2
Gudstjenesteliv 0 0 1
Annet 0 0 0

kr 39 500
kr 754 000

Tildelingen for 2006 er fordelt på regionale prosjekter med lokalt nedslagsfelt. Prosjeketene er administrert fra bispedømmekontoret. Prosjektet 
"trosopplæring i prostiene" er fordelt på bispedømmets til prostier, og fordeler seg på Kirkemøtets ulike satsingsområder og Hamar 
bispedømmes folkekirkestrategi. Prostene leder administreringen av prosjektene i prostiene.  Prosjektet 
Folkekirkemarkering/Gudstjenestefornyelse ble avviklet regionalt i forbindelse med biskop Rosemarie Köhns avslutningsmarkering, med bred 
oppslutning og representasjon lokalt fra hele bispedømmet. Det ble avholdt kurs for nye menighetsråd prostivis, der hvert menighetsrådsmedlem 
fikk tildelt en egen perm med presentasjon av menighetsrådets arbeidsoppgaver og informasjon om de ulike fagområdene innenfor kirkemøtets 
satsingsområder. 

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Hamar bispedømme

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter

Samarbeidsavtalen med KFUK/KFUM har også i år vært en viktig satsing i bispedømmet. Det hentes mye viktig arbeid ut av disse midlene, ikke 
minst i forhold til konfirmantleire for 39 menigheter og organisasjonens sterke fokus på rekruttering av ungdomsledere. Prosjektet "Ung i 
kirken" er videreført med fokus på ungdomsrådsarbeid og bred representasjon til ungdomstinget. Ungdomskonsulent har vært engasjert i 20% 
stilling.

Rapport OVF 2004     32



kr 793 500

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 155 000 5 Lardal kirkelige fellesråd: "Åttehundreogtolv" en god, trygg og formidlende møteplass for barn - 
kr 5 000, Norges KFUK/M: "Føre ungdom inn i kirken med rabbinermetoden" - kr 50 000, 
Norges KFUK/M-speidere: "Styrke trosopplæringen i speidergrupper og hjelpe menighetene" - 
kr 50 000, Tunsberg bispedømmeråd: "Konfirmantbladet 2006" - kr 30 000, Tønsberg kirkelige 
fellesråd: "Bedre og triveligere miljø for barn og unge" - kr 20 000.

Diakoni kr 45 000 5 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsstøtte" - kr 20 000, Kristent 
Interkulturelt Arbeid Drammen: "Styrke KIA - info og holdningsskapende arbeid" - kr 15 000, 
Lardal kirkelige fellesråd: "Skyss til diverse trivselstreff på eldresenter" - kr 2 000, Prison 
Fellowship avd Buskerud: "Besøk/gudstjeneste/Alphakurs for fanger, ettervern etc" - kr 3 000, 
Ål kyrkjelege fellesråd: "Bidra til integrering av innvandrerkvinner i lokalsamfunnet" - kr 5 
000.

Ung i kirken kr 343 500 14 ATA prosjektet: "Planlegging av tur 2007 - fellesskap og målrettet ungdomsarbeid fra 11 og 
Gudstjenesteliv kr 25 000 1 Tanum menighetsråd: "Økt deltagelse for å gi mennesker nærhet til Gud og medmennesker" - kr 

25 000. 

kr 571 500

kr 100 000

Tunsberg bispedømmeråd er svært takknemlig for det viktige bidrag til menighetenes og bispedømmets virksomhet som tilskuddet fra OVF årlig 
representerer. Vi har fortsatt en utdelingspolicy som gjør at mange av søkerne 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. Prosjektene er i hovedsak gjennomført etter forutsetningene, men redusert tildeling i forhold til 
eget søknadsbeløp har gitt noe realistiske tilpasninger lokalt.

Kirkemøtets satsingsområder

Tunsberg

Søsterkirkemidler
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Annet kr 3 000 2 Ål kyrkjeakademi: "Å føre folk til eit møtepunkt mellom kyrkje og kultur" - kr 3 000, 

Satsingsområde Menighet Org. Bispedømmeråd
Trosopplæring 2 2 1
Diakoni 2 3 0
Ung i kirken 7 5 2
Gudstjenesteliv 1 0 0
Annet 1 0 0

kr 220 000
kr 451 500

kr 671 500

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 95 000 3 Myra Bråstad prosjektmenighet ved Arendal kirkelige fellesråd: "Myra Bråstad 
prosjektmenighet" - kr 50 000, Rjukan menighetsråd: "Menighetspedagog" - kr 25 000, Agder 
og Telemark bispedømmeråd: "Konfirmantbrosjyre" - kr 20 000.

Vi opplever at alle de prosjektene som har fått midler har hatt en meget god drift i året 2006. Alle har levert rapporter til oss. Vi opplever at 
gode prosesser har pågått i forkant av søknader og i gjennomføring av søknadsskriving. Vi ser at prosjekter og stillinger har kommet i gang som 
har blitt, eller sannsynligvis vil bli videredrevet lokalt etter at OVF midlene er slutt. Vi har mange søknader til disse midlene og føler at 
prioritering og fordeling er vanskelig. Det er mange hensyn å ta. Håper at denne "ovf" modellen kan utvides i fremtiden. Tildeling i år 2006 var 
642.000. Før tildeling til søkere ble det gjort et fratrekk på kr 92000 for å utgjevne midler som er overført tidligere.

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Tunsberg bispedømme

Agder og Telemark
kr 642 000

kr 100 000

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Diakoni kr 110 000 4 KIA Telemark: "Leksehjelp, åpent hus, integrering" - kr 10 000, Seljord kyrkjelege fellesråd: 
"Diakoniarbeidar" - kr 25 000, Hisøy frivillighetssentral: "Omsorg i hjem for syke og døende" - 
kr 25 000, LEVEL: "Samlivsprosjektet LEVEL" - kr 50 000.

Ung i kirken kr 260 000 4 NKSS: "Skolelagsarbeid i Øvre Telemark" - kr 40 000, Sogndalen kirkelige fellesråd: 
"Menighet for ungdom - Ungdom for menighet" - kr 60 000, Skien Siljan og Gjerpen 
menigheter: "Ungdomsdiakon / tensingarbeid" - kr 35 000, Agder og Telemark bispedømmer: 
"Ungdomskonsulent" - kr 125 000.

Gudstjenesteliv kr 30 000 1 Agder og Telemark bispedømmeråd: "Gudstjenestekurs" - kr 30 000
Annet kr 55 000 2 Agder og Telemark bispedømmeråd: "Roadservice" - kr 30 000, Viljandikomiteen i Sauherad 

menighet: "Diakonal utveksling - vennskapsmenighet" - kr 25 000.

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 2 0 1
Diakoni 1 3 0
Ung i kirken 2 1 1
Gudstjenesteliv 0 0 1
Annet 1 0 1

kr 0

kr 305 000
kr 412 000

kr 25 000
kr 742 000

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

kr 468 800 (+ kr 40 500 i tildeling av søsterkirkemidler fra Mellomkirkelig råd)

kr 100 000

Type tilskuddsmottagere - Agder bispedømme

Stavanger

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd

Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 94 000 6 Ogna sokneråd: "Dåpsskole for 6-åringer" - kr 5 000, Nærbø sokneråd: "Dåpsskole for 6-
åringer" - kr 10 000, Strand sokneråd: "Dåpsskole for 6-åringer" - kr 6 000, Sauda sokneråd: 
"Ungdomsarbeider" - kr 40 000, Vår Frelser menighet: "Samarbeid skole-kirke" - kr 13 000, 
Bekkefaret menighet: "Barne og ungdomsleder 60 %" - kr 20 000

Diakoni kr 19 000 1 Førresfjorden menighet: "Internasjonalt fellesskap" - kr 19 000
Ung i kirken kr 315 000 6 KIA Rogaland: "Barn og unge med flerkulturell bakgrunn"- kr 40 000, Torvastad menighet: 

"Ungdomsdiakoni" - kr 40 000, Strand kirkelige fellesråd: "Ledertrening og trosopplæring for 
ungdom" - kr 40 000, Stavanger bispedømmeråd: "Ungdomskonsulenter" - kr 175 000, St. 
Johannes og Varden menigheter: "Ung på Storhaug" - kr 5 000 (Rapport ikke mottatt), Frøyland 
- Orstad kyrkjelyd: "Smågrupper for ungdom 13 - 23 år" - kr 15 000 (Rapport ikke mottatt).

Gudstjenesteliv kr 40 000 1 Rundevoll menighetskomite: "Prosjektmedarbeider" - kr 40 000
Annet

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 6 0 0
Diakoni 1 0 0
Ung i kirken 4 1 1
Gudstjenesteliv 1 0 0
Annet

kr 275 000
kr 293 000

kr 568 000

Bispedømme

Type tilskuddsmottagere - Stavanger bispedømme

Bjørgvin

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler

Også i 2006 var totalt søkerbeløp langt høyere enn tildelt beløp. Dette fører igjen til at enkelte prosjekt må kuttes ned i omfang. Flesteparten av 
søknadene var under satsingsområdene: Dåpsopplæring og Ung i kirken.

Kirkemøtets satsingsområder
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Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 225 000 10 Fjell kyrkjelyd: "Barnehagesamarbeid jul og påskevandringer" og "Trosopplæring for 10 åringer 
på planleggingsdagen" - kr 7000 og kr 7000, Voss prestegjeld: "Nye steg - trosopplæring 4 år" - 
kr 40 000, Kyrkjelydane i Luster: "Omfordeling av prestestilling for gjennomføring av 
trosopplæring i små sokn" - kr 45 000, Leikanger sokneråd: "Revisjon av samarbeidsplan skule - 
kirke" - kr 15 000, Mo sokneråd: "Heimeleir på bedehuset" og "Faddersamling, dåpssamling" - Diakoni kr 160 000 6 KIA Bjørgvin: "Driftsstøtte" - kr 40 000, Birkeland menighet: "Nettverksbygging" - kr 40 000, 
Kirkens SOS i Bjørgvin: "Medarbeiderfostring" - kr 15 000, NKSS: "Prosjekt Josva" - kr 25 
000, Fusa sokneråd: "Medarbeiderfostring" - kr 20 000, Up n Go /Bjørgvin bdr: "Unge 
ressursmedarbeidere fra ungdomsmenigheter til menigheter omkring"

Ung i kirken kr 250 000 5 Vaksdal kyrkjelege fellesråd: "Alle tiders salme - Konfirmanter og gudstjeneste" - kr 10 000, 
Åsane menighet: "Medarbeiderskap i ungdomsarbeidet" - kr 50 000, Norges KFUK/M-speidere: 
"Ung i kyrkja og trusopplæring 14 - 18 år" - kr 25 000, Agder og Telemark BDR/Roadservice: 
"Skjærgårdskonfimantprosjekt" - kr 30 000, Midhordland: "Prostiprosjekt ungdomsledere" - kr 
135 000.

Alle som fekk stønad i 2006 har levert rapport.  -  Bispedømerådet har etter forslag frå administrasjonen delt ut mindre summar til mange heller 
enn å fullfinasiera nokre få prosjekt. Inntrykket er at denne politikken med å dela ut "såpengar" verkar. Kyrkjelydane klarar å dimensjonera 
prosjektet til dei ressursane dei har fått og det dei legg til av eigne midlar. Mange nyttar delar av summen til å delfinansiera eigne stillingar ved 
at ein kyrkjelystilsett bruka arbeidstid på å gjennomføra prosjektet. Og når dei ser at dei ikkje har råd til t.d. ein kyrkjelydspedagog får dei til 
team av frivillge.

Kirkemøtets satsingsområder

 Fleire av dei prosjekta som starta som OVF-prosjekt har blitt Trusopplæringsprosjekt og det viser at dette er med å heva kvaliteten på arbeidet i 
mange kyrkjelydar ved at dei prøver ut og arbeidar med planar. Fleire har klare overføringsverdiar som bispedømet har bruka i si rådgjeving, t.d. 
medarbeidarsamtalar med ungdom frå ungdomsprosjektet i Midhordland og system for medarbeidarforstring i Fusa. Men mange prosjekt er lite 
nyskapande sjølv om dei bidrar til å setja igang lokalt arbeid. Fleire prosjekt har av ymse grunnar hatt problem med å koma i gang eller bruka 
opp pengane slik at dei er blitt forlenga inn i 2007. Då har me godkjent at prosjektet får eit framhald heller enn å be om ein del av summen 
tilbake. Ein viktig fylgje av OVF-tildelingane er at sjølv ved ei lita tildeling oppmuntrar ein arbeidet lokalt, og det er ikkje så mange skuffa 
kyrkjelydar som etter trusopplæringsreformen. I tillegg har mange kyrkjelydar nytta av å måtta formulera eit prosjekt, det set i gang planarbeid 
og strategisk tenking.

kr 815 000

kr 100 000
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Gudstjenesteliv kr 100 000 5 Meland sokneråd: "Gudstjeneste / Musikkprosjekt konf./ungdom" - kr 25 000, Dale sokneråd / 
Fjaler sokn: "Ungdom og gudstjeneste" - kr 15 000, Sandviken menighetsråd: "Skap til å skape - 
visuelle uttrykk i gudstjeneste + trosopplæring" - kr 20 000, Unge Kirkesang Bjørgvin: "Kurs i 
liturgisk drama for born" - kr 10 000, Bergen internasjonale menighet: "Tolkeutstyr" - kr 30 
000.

Annet kr 80 000 3 Ressursgruppe for miljø og rettferd i Bjørgvin /Bjørgvin BDR: "Miljøfyrtårn" - kr 50 000, 
Røldal sokneråd: "Pilgrimsvegen - istandsetting av bru" - kr 10 000, Vest Telemark museum: 
"Pilgrimsprosjekt - oppmerking av pilgrimsveg Seljord - Røldal og pilgrimsvandring" - kr 20 
000.

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 10 0 0
Diakoni 1 4 1
Ung i kirken 3 1 1
Gudstjenesteliv 5 0 0
Annet 1 1 1

kr 0
kr 200 000
kr 715 000

kr 915 000

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

kr 456 000

kr 100 000

Tildelinga frå Opplysningsvesenets fond er til stor oppmuntring for tilskotsmottakarane. Den gjev mottakarane høve til å sette igjang nye tiltak 
og til å prøve ut nye arbeidsformer. Prosjekta er godt førebudde og har stort sett vore gjennomført med godt resultat. Eit prosjekt kom ikkje i 
gang i fjor, men dei reknar med å få tilsett nokon denne våren.

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Bjørgvin bispedømme

Møre

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 108 000 3 Møre bispedømeråd: "Bladet Konfirmant 2006" - kr 30 000, Vanylven kyrkjelege fellesråd: 
"Barne- og ungdomsarbeider" - kr 40 000, Sande kyrkjelege fellesråd: "Medarbeider i 
dåpsopplæringstiltak" - kr 38 000.

Diakoni kr 70 000 3 Ørskog sokneråd: "Diakoni på tvers av generasjonar" - kr 50 000, Møre bispedømeråd: 
"Temakvelder / inspirasjonssamling om Miljø, forbruk og rettferd" - kr 10 000, Stiftelsen 
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsmidler" - kr 10 000.

Ung i kirken kr 227 000 2 Møre bispedømeråd: "Ungdomskonsulent" - kr 220 000, Fjørtoft sokneråd: 
"Ungdomsutveksling Fjørtoft - Dippiswalde" - kr 7 000.

Gudstjenesteliv kr 0 0
Annet kr 51 000 2 Møre bispedømeråd: "Misjonskonsulent" - ekstramidler - kr 41 000, Kristiansund kirkelige 

fellesråd: "Kirke-, kunst og kulturfestival" - kr 10 000.

Satsingsområde Menighet / fellesråd Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 2 0 1
Diakoni 1 1 1
Ung i kirken 1 0 1
Gudstjenesteliv 0 0 0
Annet 1 0 1

kr 0
kr 401 000
kr 155 000

kr 0
kr 556 000

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM) - 

Legges til interne 

bdr.prosjekter.

Type tilskuddsmottagere - Møre bispedømme

Nidaros

kr 635 714 (+ kr 57 888 fra Mellomkirkelig råd til søsterkirkearbeid)

kr 100 000

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler
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Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 150 000 6 Tempe menighetsråd: "Dåpsopplæring for 6-åringer" - kr 20 000 (ikke levert rapport), Byneset 
menighet: "Barne og ungdomsarbeider" - kr 30 000, Berg menighet: "Barn og familie i fokus" - 
kr 30 000, Sverresborg menighet: "Høydepunkt for hele familien" - kr 30 000, KFUK - KFUM: 
"Speiding som dåpsopplæring" - kr 30 000, Ørland og Bjugn menighet: "Familiekor" - kr 10 Diakoni kr 35 000 2 KIA Trondheim: "Familiearbeid" - kr 25 000, Meråker menighet: "Ungdomsdiakon" - kr 10 
000.

Ung i kirken kr 280 000 8 Nidaros bispedømmeråd: "Ung i kirken" og "Konfirmant 2007" - kr 120 000 og kr 25 000, 
Charlottenlund menighet: "Blueman room" - kr 15 000, Vemundvik Klinga og Namsos 
menigheter: "Konfirmantmusical" - kr 30 000, Nedre Stjørdal prestegjeld: "Ungdomskafé" - kr 
20 000, Tiller menighet: "Ungdomskafé" - kr 30 000, Skage og Ranem menigheter: 
"Konfirmantmusical" - kr 20 000, Strinda sokn: "Ungdomsklubb" - kr 20 000.

Gudstjenesteliv kr 50 000 2 Tydal menighetsråd: "Begivenhetsgudstjenester" - kr 20 000, Tronheim familiekor: "Utvikling 
av gudstjenestekonsept" - kr 30 000. 

Annet kr 55 000 3 Kirkens SOS: "Rekruttering av nye medarbeidere" - kr 20 000, Triangelheimen KFUK - 
KFUM: "Samhandlingsløype" - kr 20 000, KFUK - KFUM: "Driftsstøtte" - kr 15 000.

Samisk kirkeliv kr 21 000 1 ÅGM: "Konfirmantleir sørsamisk" - kr 21 000 (Midler tildelt fra Samisk kirkeråd - Ikke 
rapportert, men leir er gjennomført)

Satsingsområde Menighet, fellesråd, prosti Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 5 1 0
Diakoni 1 1 0

Det er forsøkt å holde en balanse mellom hvor mange som får tildelt midler, og at summene som fordeles er store nok til å gjennomføre 
prosjektene.  Det er og en utfordring å fordele mellom prosjekter i bispedømmets regi, og lokalt baserte prosjekter.  For mange fungerer midlene 
som en mulighet til å starte opp nye tilltak, og en ser at det git rom for å forsette etter at prosjektfaen er slutt.

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Nidaros bispedømme
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Ung i kirken 6 0 2
Gudstjenesteliv 1 1 0
Annet 0 3 0

kr 40 000
kr 287 000
kr 446 000

kr 62 888
kr 835 888

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM)

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 80 000 1 KFUK/M-speiderne Nordre Nordland og Helgeland krets: "KFUK/M-speiding som 
dåpsopplæring i menighetene med vekt på familiespeiding og konfirmantspeiding" - kr 80 000.

Diakoni kr 190 000 4 Saltdal kirkelige fellesråd: "Etablering av diakonalt samarbeid i Saltdal" - kr 80 000, Stiftelsen 
Kirkens ressurssenter: "Driftsstøtte" - kr 20 000, Gruben menighetsråd: "Forsterkning av 
diakonien i tilknytning til arbeidsstuen i Gruben menighet" - kr 40 000, Brønnøy menighetsråd: 
"Integrering av funksjonshemmede i menigheten - kr 50 000.

kr 494 444

kr 100 000

Sør-Håloglaland BDR mottok 11 søknader til OVF.  Søknadene til OVF er blandet av lokale menigheter, regionale organisasjoner og prosjekter 
i regi av bispedømmerådet. Det merkes også i år at bispedømmet har  en lang tradisjon med å fordele ledige lønnsmidler innen diakoni og 
undervisning. Dette tar mye av det lokale behov i menighetene og organisasjonene for tilskudd til mindre og kortvarige prosjekter og det tar bort 
mye av presset på OVF-søknadene. Årets tildeling har gått veldig greit. I og med at Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd har bevilget mye 
penger til forsoningsprosjektet, har  årets tildeling  prioritert tiltak rettet mot barn og unge og diakonale prosjekter. Det er vanskelig å skille 
mellom trosopplæring, Ung i kirken og diakoni, da to av prosjektene er mer eller mindre diakonal trosopplæring rettet inn mot ungdom.  

Kirkemøtets satsingsområder

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler

Sør-Hålogaland
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Ung i kirken kr 150 000 1 Nordland KFUK/M: "Samarbeid med lokale menigheter om trosopplæring for aldersgruppen 15 
- 18. år." - kr 150 000.

Gudstjenesteliv kr 0 0
Annet kr 74 500 2 Sør-Hålogaland bispedømmeråd: "Samarbeid menighet og misjon" (tillegg til vanlig tildeling) 

og "Miljø, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland  - kr 12 500 og kr 62 000.

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 0 1 0
Diakoni 3 1 0
Ung i kirken 0 1 0
Gudstjenesteliv 0 0 0
Annet 0 0 2

kr 0
kr 174 500
kr 420 000

kr 0
kr 594 500

Bispedømme

Tildelt sum fra 

Kirkerådet til 

fordeling

Tildeling til misjons-

konsulent (SMM)

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 

innvilget

Prosjekter

Trosopplæring kr 125 000 2 Lenvik menighet: "Rekrutteringsprosjekt ungdom til kirkemusikk" - kr 50 000 (Avventer 
rapport pga sykdom), Kåfjord menighet og kommune: "Rekrutteringsarbeid og fremme av 
kirkemusikk" - kr 75 000.

Nord-Hålogaland

Type tilskuddsmottagere - Sør-Hålogaland bispedømme

Tildelingen av OVF midler i 2006 har gjort det mulig å videreføre gode prosjekter i regi av både lokale menigheter, og i  det kirkelige 
samarbeidet over landegrensene i Barentsregionen. I tillegg vil vi spesielt trekke fram tildeling som ble gitt Vardø menighet  for å styrke 
arbeidet blant barn og unge. Vardø sliter med en rekke problemer som følge av blant annet stor arbeidsledighet. Det diakonale arbeidet blir 
stadig viktigere her, noe midlene fra OVF har gitt anledning til. 

Samlet utgjør dette for bispedømmet:
Administrasjonstilskudd
Interne prosjekter
Eksterne prosjekter
Søsterkirkemidler

Kirkemøtets satsingsområder

kr 513 700

Bispedømmets 

vurdering av årets 

tildeling

kr 100 000
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Diakoni kr 172 700 2 Vardø menighet: "Diakonalt arbeid blant barn og unge" - kr 162 700 (Rapport ikke mottatt), 
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsstøtte" - kr 10 000. 

Ung i kirken kr 20 000 1 Elverhøy KFUK - KFUM: "Rekruttering av unge ledere" - kr 20 000 (Rapport ikke mottatt).
Gudstjenesteliv kr 0 0
Annet kr 148 000 3 Nord-Hålogaland bispedømmeråd: "Mandelamarkering" - kr 63 000, Alta kirkelige fellesråd: 

"Etablering av samisk kirkesenter" - kr 35 000 (Prosjektet avlyst, midlene returneres til 
bispedømmerådet for ny fordeling), tildeling til SKKB (Samarbeidende kristne kirker i 
Barentsregionen) - kr 50 000 (rapporteres gjennom årsmeldingen).

Satsingsområde Menighet Organisa-

sjon

Bispedømmeråd

Trosopplæring 2 0 0
Diakoni 1 1 0
Ung i kirken 0 1 0
Gudstjenesteliv 0 0 0
Annet 1 1 1

kr 46 570
kr 163 000
kr 402 700

kr 0
kr 612 270

Samlet utgjør dette for bispedømmet:

Type tilskuddsmottagere - Nord-Hålogaland bispedømme

Søsterkirkemidler
Eksterne prosjekter
Interne prosjekter
Administrasjonstilskudd
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