
Rapport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond 2004                            KR 31.1/05

kr 9 096 000
kr 3 760 000 

kr 630 000 
kr 550 000 

kr 1 856 000 
kr 2 300 000 

2. Kirkemøtets andel: kr 7 202 000 
kr 2 112 000 

kr 660 000 
kr 400 000 

kr 2 934 000 
kr 1 300 000 

Kr 7 202 000

d) 10 % til søsterkirker

b) Samisk kirkeliv (ved Samisk kirkeråd)
c) Nemndarbeid
d) Pilotprosjekter
e) Eksterne prosjekter

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) Konferanseavgift KV

e) Administrasjonstilskudd

c) Konferanseavgift LVF
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Område Sum
Dåpsopplæring kr 1 969 137
Diakoni kr 1 972 030
Ung i kirken kr 2 698 221
Medarb.skap kr 844 750
Annet kr 5 393 108
Samisk kirkeliv kr 695 000

Fordeling av prosjektmidler

Kommentarer til diagrammet: Diagrammet 
tydeliggjør at kirken i sterk grad prioriterer OVF-
midler til barn og unge. Satsingsområdene 
"dåpsopplæring" og "ung i kirken" utgjør til 
sammen over 35 % av midlene. Flere av prosjektene 
innenfor diakoni, samisk kirkeliv og 
medarbeiderskap har også barn og unge som 
målgruppe. Lokale prioriteringer og nasjonale 
pilotprosjekter medfører at posten "annet" blir svært 
stor. 

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
5 %

Annet
39 %

Medarb.skap
6 %

Ung i kirken
20 %

Dåpsopplæring
15 %

Diakoni
15 %
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Mottager Formål Sum Rapportering
Kirkenes Verdensråd Kontingent 1 500 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariat og valgte representanter
Det Lutherske 
Verdens-forbund

Kontingent 1 500 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Konferansen av 
Europeiske kirker 
(KEK)

Kontingent til KEK kr 310 000 310 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Menneske-
rettighetsfondet

Den norske kirkes bidrag. 40 000 Den norske kirkes bidrag til fondet.

Leuenberg 
Kirkefellesskap

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

Churches 
Commission on 
Migrants in Europe

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

Norges Kristne Råd Kontingent 235 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 
sekretariat og valgte representanter

Formål Sum Rapportering
Konferanseavgift 
LVF

LVFs generalforsamling 630 000 Den norske kirke er forpliktet på å bære sin del av ansvaret for at generalforsamlingene kan 
finansieres og avvikles.

Konferanseavgift KV KVs generalsforsamling 550 000 Den norske kirke er forpliktet på å bære sin del av ansvaret for at generalforsamlingene kan 
finansieres og avvikles.

DEL 1: FELLESTILTAK

Kommentar: Den norske kirke har et ansvar for å betale sin andel av konferanseavgift for generalforsamlingene i KV og LVF i 2004 utgjorde dette kr 1 180 000. 
Dette har tidligere vært dekket over Statsbudsjettet.

1B: Konferanseavgift til LVF og KV

Kommentar: En stor del av bevilgningen over OVF 2004 gikk med til å dekke økumeniske kontingenter. Dette var tidligere dekket over Statsbudsjettet. 
1A: Kontingenter til økumeniske organisasjoner
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Område Sum
Afrika kr 334 400
Asia kr 138 000
Amerika kr 102 000
Europa kr 148 000

Mottager Målsetting (i prosjektsøknad) Sum Rapportering
Kirkenes Verdensråd Bidrag til KVs virksomhet 464 000 Det henvises til årsmelding fra Kirkenes Verdensråd.

Det Lutherske 
Verdensforbund

Bidrag til LVFs virksomhet 464 000 Det henvises til årsmelding fra Det Lutherske Verdensforbund.

Agder bispedømme Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 50 600 Rapport ikke mottatt (frist 1. Mai 2005) på grunn av sykdom ved bispedømmekontoret.

Sør-Hålogaland 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 50 600 Ungdomsutveksling (kr 25 000), Internasjonal dåpsopplæringskonferanse (kr 15 000) og 
Russlandutveksling (kr 10 600)

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 1 856 000 i
2004. Mer fyldige prosjektrapporter finnes på www.kirken.no - gå deretter inn på snarvei for Opplysningsvesenets fond, og deretter på "Prosjektrapporter". Disse 

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

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

Afrika
47 %

Asia
19 %

Amerika
14 %

Europa
20 %
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Tunsberg 
bispedømme

Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 45 000 Besøk av Somsak Wongjay fra Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (kr 14 230 - ved Det 
Norske Misjonsselskap), besøk av ungdommer fra Israel (kr 15 500 - ved Den Norske 
Israelsmisjon - overført til 2005) og besøk av 4 representanter fra Nagada, Egypt (kr 15 270 - 
ved Økumenisk Utvalg Tunsberg BDR), 

Møre bispedømme Bygging av 
vennskapsrelasjoner med 
søsterkirker.

kr 39 400 Har gjennomført besøk fra Kamerun. Dette var til stor glede og takknemlighet fra alle som var 
involvert. Besøk fra Bangladesh ble utsatt til 2005.

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

Gi bistand til Armenias KFUM 
på Ten Sing-arbeid, styrearbeid 
og prosjektledelse.

kr 48 000 Prosjektmidlene ble i henhold til søknaden brukt til to tiltak. Det første var et kurs i styrearbeid 
og prosjektledelse. 20 lokale ledere fra seks ulike regioner i armensk YMCA deltok på kurset. 
Kurset ble lagt opp med respekt for lokale forhold. Armenia har lite demokratiske tradisjoner 
og det ble derfor vektlagt at en demokratisk tankegang skulle stå sentralt, med åpenhet for 
diskusjon og kritikk. Armenerne var svært åpne for en slik tankegang (som er relativt ny i dette 
området), og ønsker å organisere sitt arbeid i forhold til dette. Evalueringen fra kursdeltagerne 
var svært god, og kurset gir en god synergieffekt i det at amernere får anledning til å møtes og 
hente inspirasjon fra hverandre. Dette er ofte vanskelig pga dårlig økonomi. Det andre tiltaket 
besto av besøk av to representanter fra Vanadzor YMCA der formålet var å delta på Oaks 
høstfestival, gjennomføre møter med ledelsen i Oak og besøke lokale ungdomsgrupper i Oak. 
Det ble utvekslet ideer og erfaringer fra arbeidet i begge land, og møtet med en av 
ungdomsgruppene ble svært nyttig og lærerikt for gjestene.

Kirkens Nødhjelp 
(Botswana)

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

kr 48 000 Rapport ikke mottatt - purret 14.04.05. og 04.05.05
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Kirkens Nødhjelp 
(Malawi)

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

kr 50 000 Kapellet har nå blitt bygget. Det eneste som gjenstod på rapporteringstidspunktet var tilbehør 
og fastmonterte møbler. Prosjektet har blitt dyrere enn forutsatt, og det søkes derfor om 
ytterligere midler fra Kirkens Nødhjelp for å kunne ferdigstille prosjektet og få en 
tilfredsstillende innredning. (Prosjektet har også fått støtte fra Mellomkirkelig råd i 2005 til 
innredning og kunstnerisk utsmykning i lokal tradisjon). Prosjektets regnskap er godkjent av 
autorisert revisor.

Det Norske 
Misjonsselskap 
(Sør-Afrika)

Søkte støtte om penger til 
ombygging av lokaler til 
Community Centre i 
Maphumulo for å kunne tjene 
befolkningen i området, i 
hovedsak knyttet til å bekjempe 
hiv/aids/seksuelt overførbare 
sykdommer.

kr 90 000 Senteret er nå i drift og 2004 ble et aktivt år der det bl.a. ble gjennomført skolebesøk på 10 
skoler der hovedmålet var å presentere senteret for rektorer, lærere og styreledere for å 
markedsføre senteret og be om støtte. Det har vært arrangert seks fem-dagers workshops der 20 
personer ble rekruttert fra skolene for å komme til kurset. Disse har dratt tilbake til sine skoler 
og spredd informasjon gjennom samtaler og undervisning der. Det har også vært arrangert 109 
kortere workshops og utstrakt rådgivningsarbeid i forhold til lærere, sykepleiere, ungdommer 
og gårdsarbeidere. Regnskap er levert.

Sør-sør-programmet i ”Mission Evangélique Luthérienne au Mali” (MELM) har i 2004 fortsatt 
etter de retningslinjer og målsettinger som ble satt for prosjektet ved oppstart høsten 2001. De 
to samme misjonærfamilier, Samuel og Dorkas Gouda fra Benin og Idris og Mirjaama Shaaibu 
fra Nigeria, har fortsatt sin tjeneste i et integrert samarbeid med skandinaviske misjonærer. I 
september 2004 ble den planlagte evalueringen gjort, og det var generalsekretæren i MICCAO 
Viking Dietrich (amerikansk misjonær i Senegal) og direktøren for islaminstituttet i Meiganga, 
Kamerun, Nguinda Bassadi Jean, som utførte den. 
Den viktigste målsettingen for evalueringen var å finne ut om en hadde oppnådd det en ønsket 
da en satset på å invitere med afrikanske misjonærer i arbeidet i MELM. Deres rapport er 
entydig i sin konklusjon: Dette partnerskapet har vært en stor suksess! De gratulererer 
misjonene som har gjennomført forsøket og mener at modellen en har funnet i dette 
samarbeidet er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder evangelisering blant fulaniere. Fra 
MELMs side vurderes sør-sør-misjonærenes nærvær og innsats som et svært positivt og 
nødvendig innslag i misjonærkollegiet.

Det Norske 
Misjonsselskap 
(Mali)

Et sør-sør-program der to 
afrikanske familier fra Benin og 
Nigeria virker som misjonærer i 
Mali. Disse ressurspersonene 
blir "utleid" fra deres respektive 
kirker, og det ble derfor søkt 
om støtte til å realisere denne 
nye type arbeidsform

kr 50 000 
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Det Norske 
Misjonsselskap 
(Kamerun)

"Kyrkjeutsmykning i afrikansk 
kontekst" (prosjektleder: Janne 
Eide). Prosjektet hadde som 
hovedmål å integrere afrikanske
tradisjoner i kirken, med 
utgangspunkt i bygging av ny 
hovedkirke i Ngaoundéré. 

kr 46 400 Prosjektet har blitt gjennomført med studietur, 3 dagers seminar, 1 dags workshop og samtaler 
med kirkeledelsen. Prosjektet oppnådde målsettingene ved at det lyktes å få et lokalt 
engasjement innen de ulike fag-grupperingene og det ble gjennomført gode samtaler med 
kirkeledelsen. En lokal arbeidsgruppe, godkjent av kirkestrukturen i EELC, bestående av ulike 
yrkeskategorier har blitt etablert. Det har blitt utarbeidet et ressursdokument som bl.a. 
inkluderer ulike foredrag. Dokumentet har blitt distribuert til kirkens læringsinstitusjoner og 
andre. Gode ressurspersoner fra EELC og andre har blitt knyttet til prosjektet og det er 
opprettet et godt samarbeid med offentlig etat, kultursjefen. Arbeidsgruppen vil arbeide videre 
med utsmykning av kirker. Prosjektregnskap er levert. 

Norges 
KFUK/KFUM 
(TT)

TT:04 er et tenåringstreff / 
ungdomsfestival som Norges 
KFUK-KFUM arrangerer hvert 
4. År. Festival i 2004 var i 
Haugesund 25. - 30. Juni med 
3000 - 4000 deltakere. 
Målsettingen var 10 % 
internasjonal deltakelse. En del 
av disse ble invitert til å delta 
på et internasjonalt lederkurs i 
forkant av festivalen

kr 20 000 TT:04 hadde totalt 2.600 deltakere. Ganske nøyaktig 10% av disse av disse var fra andre land 
og dette var en stor økning fra tidligere TT. 22 land var representerte med deltakere på TT og 
disse var fordelt på alle kontinenter. Arrangøren ønsket at alle hallprogrammene skulle bære 
preg av at TT var en festival med mange internasjonale deltakere. Fra scenen opplevdes Sør 
Afrikansk ”gumboot-dance”, russisk ”Breakdance”, brasiliansk sang og andre spennende 
innslag. De utenlandske deltakerne og lederne bidro også i forhold til aktivitetene på dagtid. De 
hadde minikurs og var ansvarlige for diverse drop-in aktiviteter. De norske deltakerne ble 
kretsvis fordelt på skoler. Her hadde de sin ”basecamp”. Hver basecamp hadde internasjonale 
deltakere. Mange knyttet kontakter og nye vennskap oppstod. I uka før TT:04 deltok mange av 
de internasjonale deltakerne på et lederkurs i regi av kfuk-kfum Global på Rønningen i Oslo. 
Tema for kurset var ”Crossing Borders”. Kurset gav deltakerne faglig utbytte og sjansen til å 
bli bedre kjent før de kom til den store festivalen i Haugesund.

Escola Superior de 
Theologia, Brasil

Målsettingen var å støtte 
undervisning ved EST, og 
dermed i hele IECLB og å 
styrke kontakt og utveksling av 
personlige ressurser mellom 
IECLB og Den norske kirke.

kr 42 000 Arbeidet har vært konsentrert om diakoni og kirkelig undervisning. Flere norske studiegrupper 
har fått tilrettelagt opphold og veiledning. Det er innledet samarbeid med tanke på arbeidet 
med trosopplæringsreformen. Grunnlagsdokument om IECLB er oversatt.
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Mekane Yesus 
Seminary, Etiopia

Målsettingen var at tre 
studenter ved EGST kunne 
fortsette teologistudier i egen 
kulturell kontekst og i nærheten 
av familien.

kr 50 000 Rapport ikke mottatt - purret 14.04.05 og 04.05.05

Institute of Sino-
Christian Studies, 
Hong Kong

Målsettingen var å etablere et 
"Tao Fong stipend" for å 
motivere unge intellektuelle til 
å gå inn i akademiske studier av 
kristendom. 60 
stipendmottagerne ved 12 
universiteter skulle få donert 5 
bøker (kristne klassikere) hver.

kr 20 000 2004 ble for instituttet et år med både utfordringer og muligheter. På den ene siden har 
kinesiske kirkeledere kritisert kristendomsstudier ved Kinas universiteter for å være kritiske til 
"Three-Self". På den andre siden har personer fra myndighetene uttrykt bekymring for hvordan 
kristendommen blir fremmet gjennom kulturflyt og kulturevangelisering. Instituttet er nå under 
overvåkning av myndighetene.  Siden september'04 har en del kinesiske universiteter latt være 
å rekruttere studenter og professorer til religionsstudier. På bakgrunn av dette har prosjektet 
vært viktig for å kunne gi stipender i ulike deler av Kina og for å opprettholde et trykk på at 
kristendom skal bli undervist ved universitetene - ikke nødvendigvis som teologi ("theology"), 
men som studier ("Studies")

Evangelical 
Lutheran Church in 
Jordan

Søkte om støtte til innkjøp av 
offset-maskin og kopimaskin 
slik at de kunne trykke sitt eget 
materiale og få inntekter. 

kr 50 000 Maskinen ble innkjøpt med støtte fra ulike partnere, samt med et tilskudd fra ELCJHL selv. 
Maskinen har vært til stor hjelp og det satses på at maskinen vil kunne gi tilskudd til driften. 
Alt skriftlig materiale i ELCJHL blir nå trykket på denne maskinen, og de ansatte er godt 
fornøyd med kvaliteten. Regnskapsoversikt er levert. 

National Council of 
Churches in the 
Philippines

Ønsket å styrke båndet mellom 
det nasjonale og regionale nivå 
gjennom å organisere 
studierekker fire ganger i året i 
hver av de 17 regionale rådene 
(REC). 

kr 68 000 Midlene har gått til fire konferanser der de regionale råd har vært involvert. Midlene har først 
og fremst gått til å dekke tilrettelegging og deltagelse på disse konferansene.  Det ble ikke 
midler til å arrangere studierekker i alle rådene, men det ble valgt ut noen råd der behovene var 
størst. Temaene for disse konferansene har vært "Ecumenism and Globalization / Terrorism / 
Religious fundamentalism", "Ecumenism and Partnership with Indigenous Peoples / Muslims", 
"Ecumenism and Human Rights" og "Ecumenism and the Search for Peace with Justice". Disse 
tiltakene har bl.a. ført til at det i august 2005 vil være en internasjonal muslimsk - kristen 
solidaritetskonferanse på Fillippinnene. Rådet har også opplevd at tiltakene har ført til videre 
kontakter regionalt, bl.a. med en rekke urfolksrepresentanter. Regnskap er levert. 
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Det Norske 
Misjonsselskap 
(Estland, etablert 
samarbeid m. 
MKR)

kr 100 000 Prosjektet følger oppsatte planer og arbeidet i 2004 har bl.a. innbefattet en strategikonferanse i 
januar 2004 der visjoner og planer for arbeidet i St. Johns kirke ble lagt. Det har også vært fire 
kirkelunsjer med planlegging og det har vært hjelpelederkurs for unge ledere i forsamlingen. 
Det har vært ukentlige møter med koordinator i menigheten og jevnlige møter med lederskapet. 
Det har vært konfirmasjonskurs for unge med 30 deltakere. I Tallinn har de deltatt i utviklingen 
av en kveldsmesse, som har blitt en ukentlig hendelse fra høsten av. Det har også vært avviklet 
en nasjonal ungdomslederkonferanse med 40 ungdomsledere og Kjersti og Bård Norheim har 
deltatt i en rekke konferanser og stevner på nasjonalt nivå. Det har blitt opprettet en 
ressursgruppe på nasjonalt nivå. Det har også vært arbeidet med ten-sing og med utveksling til 
Norge (Nordstrand menighet). Det oppleves som både en utfordring og en mulighet å få lov til 
å jobbe på tre ulike nivåer i kirken (nasjonalt, regionalt og lokalt). Prosjektlederne opplever at 
arbeid på tre nivåer gir gode frukter og ny innsikt. For en omfattende rapport: Se kirken.no.

Igreja Evangelica 
de Confissao 
Luterana no Brasil

Ønsket å videreføre et arbeid 
med å utvikle liturgier og 
liturgisk bevissthet i IECLB. 
Ønsket å utvikle et stedegent 
liturgisk liv med vekt på 
sammenhengen mellom liturgi 
og diakoni.

kr 60 000 Det har vært arbeidet på bred basis med å utvikle liturgier med basis i en diakonal forståelse. 
Dette har bl.a. skjedd gjennom liturgiopplæring av kirkelige ansatte, arbeid med litugiske klær, 
utvikle meningsfulle nasjonale, liturgiske markeringer, koordinere og arbeide med 
liturgiutvalget, rådgivning og finne løsninger for de som har tatt kontakt fra lokalt hold. I 
tillegg har det vært arbeidet med nye bøker som bl.a. rettledningsbok for begravelse, dåpsbok 
osv.  For en mer omfattende rapport: Se Kirken.no. 

Søsterkirkemidler 2004: kr 1 856 000

Mottager Målsetting Sum Rapportering
De sentralkirkelige 
råd

Ivareta tilskuddsordningen. 2 300 000 Ordningen har blitt ivaretatt. Søknads- og rapporteringsskjemaer har blitt utarbeidet og 
sakspapirer og rapporter kom til rådene innenfor tidsfristene. 

1D: Administrasjonsutgifter
Kommentar: Siden Kirkerådet har de administrative oppgaver med hensyn til søknadsbehandling, utbetaling, kontroll og rapportering i forhold til det samlede 

beløp, ble det i 2004 tatt ut kr 2 300 000 (under 10 % av tildelt beløp) i administrasjonsutgifter. (Paragraf 3.3 i retningslinjer for OVF).
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Område Sum
Dåpsopplæring kr 60 000
Diakoni kr 120 000
Ung i kirken kr 554 000
Medarb.skap kr 484 000
Samisk kirkeliv kr 660 000
Annet kr 1 294 000

DEL 2: KIRKEMØTETS ANDEL

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

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

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

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

satsingsområdene.

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

første del av Kirkemøtets andel

Kirkerådets interne prosjekter - fordeling på 
Kirkemøtets satsingsområder

Dåpsopplæring
2 %

Diakoni
4 %

Ung i kirken
17 %

Medarb.skap
15 %

Samisk kirkeliv
21 %

Annet
41 %
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Felt Innhold Sum Rapportering
Dåpsopplæriong Tilskudd til "Konfirmant 2005" kr 60 000 Heftet er sendt ut til alle født i 1990 i 10 bispedømmer. Dette utgjør ca. 60 000 unge. 

Totalbudsjettet for prosjektet var kr 336 000.
Diakoni Konferanse om familievold kr 20 000 Konferansen er avholdt i regi av Kirkens Familievern.

Diakoni Rusmiddelutvalget 100 000 Inspirert og handlekraftig – et todagers tverrfaglig rusforebyggende seminar for Tunsberg og 
Agder og Telemark bispedømmer med blant annet Mia Börjesson. Seminaret er det femte i 
rekken hvor Börjessons foredrag har vært fellesnevneren og programmet ellers har vært lokalt 
tilpasset bispedømmets behov. Tilbakemelding fra deltakerne var svært positiv. 
I hodet på en tenåring – heftet er fremdeles tilgjengelig og etterspørres jevnlig.
Rus og vold- to dagers nordisk fagkonferanse i Oslo med ca. 100 deltakere. Konferansen var et 
samarbeid med Norges Kristne Råd og Diakonhjemmet Høgskole. Konferansen var allsidig 
faglig og kunstnerisk sammensatt hvor blant annet forfatterne Märta Tikkanen og Gro Dahle 
bidro. Programmet ellers var bygd opp  med felles foredrag og flere ulike arbeidsseminar slik at
deltakerne kunne snekre sin egen konferanse. På en skala fra 1–5 med 5 som toppskår, fikk 
konferansen et skår på 4 av deltakerne med hensyn til nytteverdi for egen arbeidshverdag. Det 
ble også utarbeidet et hefte med foredragene – 300 eks. Utgivelse jan. -05. 

Ung i kirken Ungdomskonsulentstilling (100 
% stilling)

364 000 Prosjektet har vært fulgt opp og gjennomført i henhold til gjeldende arbeidsplan (se 
Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2004 for ytterligere opplysninger).

Ung i kirken Ungdommens kirkemøte 190 000 Ungdommens kirkemøte ble gjennomført 21. - 24. Juni 2004 i Drammen.
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Medarb.skap Prosjektstilling Medarb.skap - 
100 % stilling

384 000 Gjennomført nettverksmøter om rekruttering i alle bispedømmer.  Ansvarlig for  to-dagers 
nettverkskonferanse med to fra hvert rekrutteringsnettverk og en kirkemusiker.Opp til hvert 
rekrutteringsutvalg å utarbeide planer for videre rekrutteringsarbeid og satsingsområder. 
Utarbeidet rekrutteringsmateriell med ungdom som målgruppe. Dette ble brukt på 
sommerleirer, Ungdomsting og andre samlinger med ungdom.Opprettet og driftet nettsted. 
Tilbakemeldinger fra ungdom som ønsker informasjon viser at siden blir brukt. Laget materiell 
om å jobbe i kirken inn mot skolerådgivere. Deltatt på rådgiverkonferanse. Opplever at kirken 
som arbeidsplass er lite framme i bevisstheten til de som skal hjelpe ungdom til å velge 
utdanning og yrkesvalg.
Avholdt konferanse "Forum for rekruttering og bemanning"- utdanningsinstitusjonene til 
kirkelig utdanning som målgruppe. Vært med i ei arbeidsgruppe der en har samlet inn data fra 
utdanningsinstitusjonene over hvem som som innehar diakonutdanning. Dette med tanke på at 
Den norske kirke oppretter et kompetanseregister over personer med diakonal utdanning.

Medarb.skap UTU-prosjektet 100 000 Arbeidet videre med UTU-modellen. Prosjektet videreført med seks nye studenter. 
Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere og studenter som er med i prosjektet er god. Men det er 
ofte vanskelig for studentene å prioritere nok tid til studiet. Det er krevende å være både 
student og arbeidstaker. Menighetene har god effekt av at de får ungdom som arbeidere innen 
barne- og ungdomsarbeidet. Dette gir ringvirkninger både i stab og i menighetsarbeid. Svært 
gode tilbakemeldinger på at UTU går over to år. Også i 2004 har det vært jobbet med PR inn 
mot studenter og menigheter. Usikker økonomi og lite tradisjon for å ansette ungdom i 50% 
stilling innen ungdomsarbeidet antas å være grunner for at det fortsatt er få menigheter som 
melder sin interesse. Prosjektleder har hatt administrativt ansvar for UTU, noe som også 
innbefattet sekretærfunksjoner.
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Annet: 
Draktkonsulent

20 % stilling 74 000 Erfaring fra prosedyre for godkjenning av kirkelige tekstiler ved bispekontorene var gjenstand 
for en undersøkelse utført av Kirkerådet våren 2004 og skal følges opp under Fagdag i 
kirketekstil februar 2005. Avtale med skredder / tekstildesigner om uttegning av mønster for 
alba til kvinnelige prester ble inngått i desember 2004, med levering tidlig i 2005. Fordi 
arbeidet med organisering av reformprosessen trakk ut, har ikke Liturgisk Utvalg trådt i 
funksjon: Spørsmålet om ny messehakelform ble derfor behandlet administrativt og spørsmålet 
om sort som liturgisk farge må derfor utstå til neste år. Markert økning er registrert på 
henvendelser fra biskoper for å få Kirkerådets uttalelse i søknader om godkjenning av nye 
kirketekstiler. Egen hjemmeside under www.kirken.no med veiledning og informasjonsstoff 
om kirketekstil er opprettet. Forelesninger for praktikumsstudenter og annen rådgiving og 
formidling om saksfeltet inngikk i løpende oppgaver. Konsulenten deltok som observatør under
Samiske kirkedager. 

Annet: 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Stilling prosjektleder 70 %  - 
Kirkerådets andel

198 000 Stillingens innhold er å være daglig leder av Samarbeidsråd for menighet og misjon. I 2004 har 
det vært lagt vekt på å utvikle kontakt og koordinering i forhold til det regionale arbeidet. 
Misjonskonsulentene i bispedømmene har i større grad enn tidligere vært trukket inn i arbeidet 
i ad hoc grupper i Kirkerådet. Alle konkrete mål som ble satt for arbeidet er nådd.  En to dagers 
formell fellesamling med misjonskonsulentene er avholdt, med  rapportering, saker av felles 
interesse og verksted om utfordringer i møte med menighetene.  Samarbeidsprosjektet med 
Presteforeningen, Pastoral erfaringsutveksling , har kommet opp å stå ved at den første 
utvekslingen er gjennomført  mellom to prester fra Hamar BD  og to prester fra India. Mange 
av misjonskonsulentene  har blitt  aktivt involvert i prosjekt  Menighet i Bevegelse (se 
nedenfor)  gjennom besøk, presentasjon/kurs og innsamling av materiale fra menighetene. 
Prosjektet har skapt betydelig inspirasjon i de regionale SMM-utvalgene, men møter samtidig 
en hindring ved at  ikke alle misjonsorganisasjonene i SMM har ønsket å delta i det.  
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Stillingens innhold er å følge opp Kirkemøtesaken "Kirken i møte med den åndelige lengsel i 
vår tid" (1999).  Både stillingens størrelse og strategiske valg tilsier en arbeidsprofil i nettverk 
med ulike aktører på feltet: spiritualitetsbevegelser, misjonsorganisasjoner, fagorganisasjoner, 
utdanningssteder og kirkelige organer. En særlig viktig partner er Areopagos. Kirkens behov 
for åndelig fordypning ses i sammenheng med dens  oppdrag, hvordan den kan bli i bedre 
stand til å nå dagens mennesker med deres lengsler og søken.  I 2004 har en særlig lagt vekt på 
å finne gode arbeidsformer for samarbeidsprosjektet med Diakonissehuset Lovisenberg m/fl, 
"Menigheter i møte med den åndelige lengsel ,  gjennom deltagelse i prosjektgruppa. Prosjektet 
er gjort kjent for menighetene og har møtt stor respons.  
Prosjektmedarbeideren har gjennomført en rekke besøk i menigheter, prostier og bispedømmer 
og deltatt på diakonisamlinger og kurs for ulike målgrupper , både utenfor og på Lovisenberg.  
Stillingen har ellers omfattet: fellessamling mellom  Kirkerådet og retreatbevegelsen, utvikling 
av og gjennomføring av retreater for kirkelig ansatte, artikkelskriving og foredragsvirksomhet, 
ledelse av Samrådsgruppa for nyreligiøsitet, strategiske kontaktmøter m.m.  

Annet: 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Prosjektmedarbeider SMM 148 000 Stillingens innhold er å være prosjektmedarbeider for prosjekt "Menighet i Bevegelse", et 
samarbeidsprosjekt innenfor rammen av SMM. 2004 er andre år i prosjektet. Vekten har ligget 
på å drive fram en bredest mulig samtale i kirken om hva det betyr å være en "misjonerende 
kirke" i dag. Materiale om dette er innhentet fra menighetene. Det har vært kartlagt hvordan 
ungdom forstår dette. Besøk i menigheter, reportasjer, kurs, foredrag og artikkelskriving er 
gjennomført. Forum for folkekirkelig misjonsteologi er etablert og har hatt en samling med 30-
40 deltagere  og en fagdag med mer enn 100 deltagere, i samarbeid med  andre. Kurs-
samtaleheftet:"Hva i alle dager er det Gud er opptatt av?" ble sendt menighetene i november, 
som en forberedelse til Kirkemøtet 2005 som har "En misjonerende kirke" som tema. P.g.a. en 
ulykke har prosjektmedarbeideren vært sykemeldt store deler av høsten. Dette har satt 
prosjektet noe tilbake. Men bl.a. takket være innleid hjelp har allikevel de konkrete målene for 
prosjektet blitt nådd, bortsett fra en planlagt vandringskonferanse som måtte avlyses. 

Annet: LVF-
delegasjon 
Winnipegg

Delegasjonsutgifter 30 000 Pengene ble brukt til å dekke et underskudd på delegasjonsutgiftene fra generalforsamlingen i 
Winnipegg i Canada.

Annet: Gudstjeneste 
og liturgi

Utgivelse av vigselsliturgi 150 000 Boken er publisert av Verbum og på Kirkerådets bekostning sendt ut til alle prester i tjeneste. 

150 000Annet: 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon 
(SMM)

Stilling åndelig fornyelse - 30 
%. 
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Annet: Forbruk og 
rettferd

Kontingenter til 
Miljøheimevernet, Max 
Havelaar, Forum for utv. og 
miljø.

30 000 Kontingentene er betalt og medlemskapene er fulgt opp fra sekretariatets side.

Annet: Til 
disposisjon for 
Kirkerådet

Til disposisjon for Kirkerådet 
ved direktør

114 000 Støtte til oversettelse av filmen "Tradra" (kr 50 000), støtte til utgivelse av boken "En kirke for 
alle" (kr 16 000), stiftebidrag til Max Havelaar (kr 50 000). Beløpet blir til sammen kr 116 000, 
men det overskytende dekkes av mindreforbruk på posten i 2003.

Samlet sum: 2 112 000

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

Mottager Målsetting Sum Rapportering
De sentralkirkelige 
råd

Opprettholde nemndenes 
virksomhet

400 000 Midlene har gått til drift av de sentralkirkelige råds nemnder og utvalg.

2B: Midler til Samisk kirkeliv

Kommentar: Nemndenes virksomhet ble også i 2004 finansiert gjennom OVF. 

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 2004 kr 660 000,-. Dette gikk til prosjekter og arbeid innen samisk kirkeliv (både egne prosjekter og prosjekter fordelt av Samisk 

kirkeråd)

2C: Nemnder
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Område Sum
Dåpsopplæring kr 400 000
Diakoni kr 900 000
Ung i kirken kr 30 000
Medarb.skap kr 0
Annet kr 2 900 000

Kommentarer til tabellen: I 2004 ble en svært stor sum bevilget 
til "andre satsingsområder". Dette kommer av at Kirkerådet har 

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

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

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

Kommentar: Andre del av Kirkemøtets andel innbefatter oppgaver av mer generell karakter, samt tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende 
organisasjoner. Mer fyldige prosjektrapporter finnes på www.kirken.no - gå deretter inn på snarvei for Opplysningsvesenets fond, og deretter på 

"Prosjektrapporter". Der vil det også være kontaktinformasjon og mer utfyllende om overføringsverdi.

2D: Oppgaver av mer generell karakter og eksterne prosjekter

Fordeling mellom satsingsområder - Eksterne 
prosjekter

Dåpsopplæring
9 %

Diakoni
21 %

Ung i kirken
1 %

Medarb.skap
0 %

Annet
69 %
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Sum Rapportering
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 ytterligere 
informasjon om bruk av midler.

200 000 Tiltakets hovedmål er å få menigheter som er bedre i stand til å vekke, nære og ivareta folks 
åndelige behov og lengsler. Arbeidet har fulgt 4 hovedspor; Bispedømmenivå. Her har 
prosjektleder vært med på fagdager for diakoner og/eller prester i Møre, Nidaros og Tunsberg 
bispedømme. Prostinivå: Prostisamlingene har primært vært møter med prester og/eller 
diakoner for å inspirere, samtale om hvordan legge til rette ”pusterom”.  Kursdager i Nord-
Helgeland prosti inkluderte frivillige medarbeidere og kirkelig tilsatte. Diakonene i Sunnmøre 
har hatt flere besøk. Retreat i hverdagen i Stavanger domprosti. Menighetsnivå: Noen av 
kontaktene er kommet til i etterkant av fagdagene i bispedømmene. Prosjektleder har til 
sammen besøkt et ca. 25 enkeltmenigheter. Disse samlingene har hatt preg av stille aften, stille 
dag, menighetshelg, retreat, stabsmøter, foredrag og gudstjenester. En undervisningsdel og 
erfaringsdel har vært vevd inn i hverandre på disse møtestedene. 4 menigheter med ulik 
karakter har prosjektleder en tettere kontakt med. Flere har uttrykt et ønske om videreføring av 
en første kontakt. + Kontakt med andre forbindelser.

30 000 I begynnelsen ønsket prosjektet i løpet av prosjektperioden å komme ut til alle landsdeler og 
kirkesamfunn. Informasjon om prosjektet ble sendt bredt ut, geografisk og økumenisk. Tidlig 
fikk prosjektet inn henvendelser som både var strategisk viktige og tidkrevende, og det ble 
nødvendig å begrense engasjementet og konsentrere seg om disse. Det har vært viktig å både 
tenke ”utbredelse” og ”fordypelse”. Formidlingen av bønnetradisjonen fra Taizé, inklusivt 
oppbygningen av alterparti/bønnerom på mange av stedene, har stått sentralt. I tillegg til å stå 
sentralt i arbeidet med heftet med Taizésanger på norsk (og noen samisk), tok prosjektleder på 
seg oppgaven å bearbeide en oversettelse av boken En tout la paiz de coeur. Prosjektet har vært 
sentral i distribuering av spesielt sangheftet. Sammen med mange andre aktører har prosjektet 
vært med på å gjøre Taizé mer kjent både som sted og som inspirasjon til bønn, fordypelse og 
solidaritet. Det er blitt mer kjent blant ungdom og ansvarlige i kirker og organisasjoner at Taizé 
er et sted der ungdom møtes og at det kan være en ressurs inn i ungdoms- og menighetsarbeid. S

Diakoni: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep

Diakoni: Diakonissehuset Lovisenberg - Kirkerådet: 
"Menigheten i møte med den åndelige lengsel"

Mottager

Ung i Kirken: Norges Kristne Råd: "Ungdom og Taizé"
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250 000 Prosjektet kom i gang høsten 2004. Nesten 500 familier er nå deltakere i prosjektet. 100 av 
dem blir betalt av sine egne menigheter (Drøbak og Frogn). Med dette tallet har prosjektet 
oppnådd deltakermålet på 400.  Familiene fordeler seg på 16 menigheter og alle menighetene 
har en lokal kontaktperson som det samarbeides med i form av mailer, telefon og samlinger. 
Det er tre ansatte som følger opp disse 16 menighetene. I løpet av prosjektperioden er det 
planlagt utsendelse av 7 pakker til hver familie. De to første pakkene skulle i følge 
prosjektplanen ha kommet ut i 2004. Dette ble ikke gjort da det viste seg at menighetene hadde 
behov for lengre tid til å rekruttere familier. Én medlemspakke gikk ut høsten 2004. For 
prosjektet betyr dette en forskyvning av pakkene slik at det vil gå ut tre  pakker til deltakerne i 
2006 og ikke bare 2 pakker som tidligere skissert. 

150 000 Første målsetting var å utforme rammeplan, lage opplegg for kursene, inkl. plan for lokal 
tilpasning, lage litteraturliste, utforme presentasjonsbrosjyre. Status: Målene er nådd. Selve 
produksjonen av brosjyren skjer våren 2005. Rammeplan og litteraturliste kommer til å justeres 
i tråd med hvordan trosopplæringsreformen utvikler seg. Andre målsetting var å igangsette de 
første kursene. Status: Tilbud om deler av kurset ble testet ut på et utvalg menigheter våren 
2004. Tilbakemeldingene som da ble gitt, tydet på at menighetene ikke er klare til å prioritere å 
sende ansatte og frivillige på denne type kurs ennå. Det viser seg at motivasjon for deltagelse i 
stor grad er knyttet til at menigheten er godt i gang med trosopplæringsreformen, og dermed ser
behovet for et slikt kurs. De første kursholderkursene vil derfor bli lagt til første halvår 2005, 
og fra høsten 2005 vil det avholdes kursholderkurs og deltagerkurs parallelt. 

Dåpsopplæring: Institutt for Kristen Oppseding (IKO): 
"Dåpsopplæring rett hjem"

Dåpsopplæring: Institutt for Kristen Oppseding (IKO): 
"Kurs for dåpslærere i menighetene".
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1 900 000 Se fyldig rapport i Årsmelding 2004 for de Sentralkirkelige råd (vedlegg 1 i årsmeldingen)
1 000 000 Utvalget som ble nedsatt av NKA for å utføre oppdraget, og de to medlemmene fra Kirkerådet 

(i alt 9 stk.), har hatt 10 møter og flere høringer gjennom året. Utvalget deltok blant annet på 
årsmøtet i NKA og høringer i Kristiansund og Kristiansand. Leder, Einar Solbu og flere av 
medlemmene har orientert om arbeidet, i departementet, i kirkeakademiene og andre 
sammenhenger. Utvalget har fungert svært godt sammen. Utvalgsmedlemmene har lagt ned et 
stort arbeid på frivillig basis og de fortjener stor takk. Det er særlig grunn til å løfte fram 
lederen, Einar Solbu, for den imponerande innsatsen han har gjort. Det har også vært helt 
avgjørende for prosessen å ha en dyktig prosjektmedarbeider i Kjartan Leer-Salvesen. Han har 
arbeidet i 100% stilling. Generalsekretær har hatt prosjektansvaret og 25% av hennes stilling 
har vært satt av til dette. Solbu, Sandal og Leer-Salvesen har fungert som koordineringsgruppe 
mellom møtene i utvalget. NKA har inngått avtale med Verbum forlag om trykking av 
meldingen og KRASIS ved Terje Langeggen har fått i oppdrag å stå for design. 

Samlet sum: 4 230 000

Mottager Innhold Sum Rapportering

Norsk Søndagsskole-
forbund

CD-sangbok for førskolebarn 60 000 Prosjektet ble utsatt og overført til 2004. Boken med CD har blitt veldig godt mottatt, så godt at
det har blitt trykt opp et ekstra opplag. Det er tydelig at det dekket et behov. Produktet ble slik 
som forventet, og bruksområdet mer enn forventet, siden det også har blitt solgt til private, selv 
om søndagsskolene var primærmålgruppen. I ettertid ser Søndagsskoleforbundet at noen sider 
kunne vært gjort bedre, som f.eks. en jevnere kvalitet på musikken. Søndagsskoleforbundet har 
også bestemt seg for å lage tilsvarende produkter til deres nye formidlingsredskap. De ønsker 
også å foreslå for andre at fremtidige sangbøker for barn ikke nødvendigvis bare kommer som 
trykte sider mellom to permer, men kanskje like godt som et knippe CD-er med ferdig innspillt 
musikk - med eller uten bok ved siden av. Regnskap levert.

Annet: Prosjektgruppe for kirkelige reformer
Annet: De norske kirkeakademier

Overførte prosjekter fra 2003
På grunn av spesielle omstendigheter var det enkelte prosjekter som måtte overføre midlene til 2004. Disse rapporterer da for prosjekter som mottok støtte i 2003.
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Norges KFUK - 
KFUM

Barn i gudstjenestearbeidet 60 000 Det ble i 2003 søkt om å få overføre OVF-midler fra 2003 til 2004, ettersom søkeren ikke 
hadde fått disponert alle pengene, blant annet på grunn av sykdom i staben. Søknaden ble 
innvilget. Norges KFUM - KFUK er veldig fornøyd med resultatene av gudstjenesteprosjektet 
og rapporterer at de nådde mange med budskapet gjennom kurs og bokutgivelse. De har også 
gledet seg over engasjementet og iveren til ansatte og frivillige som har tatt utfordringen og tatt 
barna med i planlegging og gjennomføring av gudstjenester. Dette krever både mot til å gi slipp
på kontroll, evne til å lage en helhet ut av barnas bidrag og vilje til å gi barna muligheten til 
likeverdig deltakelse. Mange, både barn og voksne, har gitt uttrykk for at ”dette vil vi gjøre 
igjen!”  Søkeren anser derfor dette prosjektet som et kolon og ikke som et punktum. Kolon 
fordi de nå vil jobbe videre slik at enda flere voksne tør prøve, slik at enda flere barn får 
mulighet til å lage gudstjenester, slik at igjen enda flere mennesker får møte Gud.

Normisjon i Mali 
(MPN) / EELOM 
Mali (MKR: 
Søsterkirkemidler)

Undervisningssenter i Bamako, 
Mali

50 000 På grunn av byråkratiske forsinkelser fikk Normisjon i Mali innvilget en utsettelse fra 2003 til 
2004. Det har vært brukt en del til tid på å realisere prosjektet, men i begynnelsen av november 
2004 sto senteret klart. Bygget vil bli brukt av den voksende menigheten til ukentlige 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men primært er det bygget som et 
undervisningssenter (Centre de Formation). Det er allerede blitt brukt til menighetens egen 
opplæringsvirksomhet. Det arrangeres også alfabetiseringskurs for 20 - 25 personer. Prosjektet 
har gitt mye læring med hensyn til fremgangsmåte og tidsbruk i forhold til denne type 
byggeprosjekter. Regnskap levert. 

Den norske kirkes 
presteforening / 
Samarbeidsråd for 
menighet og misjon

Pastoral erfaringsutveksling 67 000 Prosjektet ble overført til 2004 på grunn av utbrudd av SARS i Asia. Til nå er bare et halvt av 
til sammen 4 prosjekter gjennomført, og prosjektledelsen opplever at det er for tidlig å evaluere 
– ikke minst i forhold til måloppnåelse. De noterer imidlertid at de to norske prestene har vært 
veldig utadvendte om sin reise, og på den måten skapt større ringvirkninger i sine lokale 
menigheter og miljøer enn en kunne regne med. Store forventninger til gjenbesøket fra India, 
som skjer i mai 2005.
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Område Sum Antall
Dåpsopplæring kr 1 509 137 55
Diakoni kr 952 030 39
Ung i kirken kr 2 114 221 62
Medarb.skap kr 360 750 18
Samisk kirkeliv kr 35 000 1
Annet kr 1 199 108 21
Kommentar til tabellen: Tabellen viser at det i bispedømmene 
er en hovedvekt på prosjekter innenfor satsingområdene ung i 
kirken, diakoni og dåpsopplæring. Satsningen har vært liten 

på medarbeiderskap i dets siste år som satsingsområde i 
bispedømmene. Annet-posten har i år blitt relativt stor. Dette 

kommer bl.a. av at bispedømmene prioriterer midler til 
prosjekter som har stor lokal betydning som bl.a. prosjektet 

"Gud i Storbyen" i Oslo og feiringen av 200-årsjubileum i Sør- 
og Nord-Hålogaland. I tillegg har det fra bispedømmenes 

tildeling blitt brukt kr 1 089 000 til stillinger og tiltak i regi av 
Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM).

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
19 %

Dåpsopplæring
24 %

Medarb.skap
6 %

Ung i kirken
35 %

Samisk kirkeliv
1 %

Diakoni
15 %

Rapport OVF 2004     21



Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 112 137 3 Voksen menighet: "Integrering av funksjonshemmede konfirmanter" (kr 16 500), Gamle Aker -
Markus og Lovisenberg menigheter: "St. Hanshaugprosjektet" (kr 80 000), Grorud menighet: 
"Ungdoms Alpha" (kr 15 370)

Diakoni kr 40 000 1 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsstøtte" (kr 40 000).
Ung i kirken kr 64 000 2 Oppsal menighet: "Connection" (kr 50 000), Skøyen menighet / SVURR: "Time Out prosti-

Gudstjenester (kr 14 000)
Medarb.skap kr 30 000 1 Helgerud menighet: "Ledertrening" (kr 30 000)
Annet kr 249 267 3 Dialogsenteret Emmaus: "Forumsamling om samisk spiritualitet" (kr 9 000), Oslo 

bispedømme: "Gud i Storby-prosjektet" (kr 200 000) og administrasjonsutgifter (kr 40 267)

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 3

Oslo

kr 495 137

Type tilskuddsmottagere - Oslo bispedømme

kr 100 000
Oslo bispedømme hadde en samlet søknadssum til OVF på kr 2.816.516 for 2004. Oslo bispedømme fikk en økning i tildelingen fra 2003 til 
2004 på 55 933 kr. Oslo bispedømmeråd tar utgangspunkt i Den norske kirkes satsningsområder for  tildelingen av OVF- midler og hadde i 
2004 størst tildeling til prosjekter innen for  trosopplæring.  Følgende andre kriterier ble lagt til grunn for fordelingen: Igangsatte 3- årige 
prosjekter videreføres. Det tas hensyn til prosjekter lansert i forbindelse med visitaser. Med nye prosjekter tas det hensyn til overføringsverdi 
og pionertiltak. Det føres oversikt over tildelingen år for år . De menighetene/ organisasjonen som ikke har fått tildeling før vil bli prioritert. 
Det vil bli gjort en prioritering  forhold til de som har søkt midler over trosopplæringsprosjektet. Oslo bispedømmeråd har hatt en gradvis 
reduksjon i antall søknader  til OVF de siste fem årene. Vi ser allikevel at søknadssummen kontra tildelingen summen er langt fra hverandre

Kirkemøtets satsingsområder
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Diakoni 1
Ung i kirken 2
Medarb.skap 1
Annet 1 2
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Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 200 500 6 KFUK/M - Østfold: "Støtte til barne- og ungdomsarbeid" (kr 95 000), Moss menighet: 
"Utvidet konfirmanttid" (kr 14 250), Hovin og Furuset menigheter: "Integrering av 
konfirmanter i menighetens ungdomsarbeid" (kr 23 750), Strømmen menighet: "Barn i 
menigheten / barn i Gudstjenesten" (kr 9 500), Norges KFUK/M speidere: 
"Konfirmantspeiding og familiespeiding" (kr 38 000), Borg bispedømme: "Konfirmant 2005 - 
informasjonsbrosjyre" (kr 20 000)

Diakoni kr 90 250 5 Eidsberg kirkelige fellesråd: "Ungdomsdiakoni" (kr 4 750), Lørenskog menighet: 
"Internasjonal ungdomsdiakoni" (kr 19 000 - ca. kr 6 000 overført til 2005), Ås og Kroer 
menighet: "Trygg fritid for barn og unge" (kr 38 000 - prosjektet overført til 2005 pga 
manglende respons fra kommunen), Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: 
"Driftsstøtte" (kr 19 000), Kråkerøy menighet: "Nettverksbygging med søstermenigheter" (kr 9 
500)

Borg bispedømmeråd opplever at disse prosjektmidlene er viktige bidrag til å løse etterlengtede tiltak lokalt og regionalt. Vi hadde gjerne sett 
at beløpet at økt, da etterspørselen er stor. Borg bispedømmeråd kunne dette året gi et større beløp ut til menigheter og organisasjoner enn hva 
som hadde vært tilfelle de senere år. Dette med bakgrunn i at bispedømmerådet tidligere år hadde fordelt midler til egne prosjekt. 
Bispedømmerådet ønsker for framtiden å prioritere eksterne prosjekter. Derfor fordelte de i år midler til mange prosjekter, for å gi et signal om 
at nå åpner det seg nye muligheter.   Bispedømmerådet er klar over at noen prosjektene, er dårlige sett i lys av en mer profesjonell 
prosjektnorm. Vi ser at menighetene trenger kompetanse på dette feltet.  Borg bispedømmeråd opplever at det har vært en del svikt i rutinene 
fra OVF i overføring av de aktuelle prosjektmidler. Detter skaper uklarheter for oss som tildeler midlene og for mottagerne. Prosjektene er 
godkjent og gjennomført om ikke annet er anført. 

Kirkemøtets satsingsområder

Borg

kr 580 716

kr 100 000
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Ung i kirken kr 180 500 6 Langhus og Siggerud menigheter: "Taize-prosjekt" (kr 7 600 - delvis igangsatt - overført kr 3 
000 til 2005), Langhus menighet: "Fredagskafe" (kr 42 750 ikke kommet i gang - overført til 
2005), Oppegård fellesråd: "Ung i Greverud" (kr 9 500), Ung Kirkesang: "Seminar for barn og 
unge" (kr 9 500), Øvre Rælingen menighet: "Åpent hus i Blystadlia" (kr 9 500), Nesodden 
menighet: "Lederkurs for unge" (kr 9 500)

Medarb.skap kr 137 750 6 Askim menighet: "Varmestue" (kr 14 250), Lørenskog menighet: "Frivillige medarbeidere" (kr 
9 500), Eidsvoll menighet: "Lokalt medarbeiderskap" (kr 57 000 - arbeidet er igangsatt og det 
overføres kr 41 200 til 2005), Drøbakk og Frogn menigheter: "Medarbeiderskap" (kr 28 500 - 
det overføres ca. kr 4 000 til oppfølging / sluttføring), Lørenskog og Skårer menigheter: 
"Forsangertjeneste og felleskor" (kr 9 500), Nettverk ved Olav Råmundal: "Church Next - 
seminar for medarbeidere" (kr 19 000 - kr 12 000 overføres til 2005 til det nyopprettede 
"Forum for menighetsutvikling")

Annet kr 21 650 1 Borg bispedømmeråd: "Administrasjonstilskudd" (kr 21 650)

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 3 2 1
Diakoni 4 1
Ung i kirken 5 1
Medarb.skap 5 1
Annet

Type tilskuddsmottagere - Borg bispedømme
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Bispedømme

Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling
Tildeling til 
internasjonal 
konsulent
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 225 000 11 Dombås sokneråd: "Bibelkunnskap for 11-åringer" (kr 2 000), Dovre sokneråd: 
"Bibelkunnskap for 11-åringer" (kr 2 000), Våler sokneråd: "Bibelkunnskap for 11-åringer" (kr 
1 000), Soknediakon i Trysil: "Dåpsskole" (kr 2 000), Ottestad menighet: "Storfamiliekor" (kr 
1 500), Lunner menighetsråd: "Dåpslærer i 30 % stilling" (kr 2 000), Folldal menighetsråd: 
"Barnelag med foreldre" (kr 1 000), Trysil menighet: "Babysang" (kr 1 500), Vågå sokneråd: 
"Oppfølging av barn fra 4 år til konfirmasjon" (kr 1 000), Våler menighet: "Kirkeskole" (kr 1 
000), Hamar bispedømmeråd: "Søndagsskole/kirkeskole" (kr 210 000)

Diakoni kr 3 000 2 Nord-Aurdal menighetsråd: "Bli kjent i kirken - psykisk utv.hemmede" (kr 2 000), Biri 
menighetsråd: "Rusfri ungdomscafé" (kr 1 000)

Ung i kirken kr 164 182 3 Prosten i Valdres: "Café for ungdom" (kr 1 000), Hamar bispedømmeråd: "Samarbeidsavtale 
med Hedmark - Oppland KFUK - KFUM" (kr 100 000) og "ung i kirken" (kr 63 182)

Medarb.skap kr 3 000 2 Ottestad menighetsråd: "Årlig weekend for inspirasjon og opplæring i menighetsrådet" (kr 1 
500), Prosten i Valdres: "Kurs for sokneråd i rekruttering av frivillige" (kr 1 500)

Annet kr 302 506 2 Hamar bispedømmeråd: "Den kulturelle vandringsstaven" (kr 232 000) + 
Administrasjonsutgifter (2003 og 2004: kr 70 506)

kr 660 182

kr 100 000
Årets tildeling har gitt mulighet for flere spennende prosjekter. Bispedømmerådets egne satsingsområder er prioritert, og rapporter viser at 
lokale prosjekter er benyttet i henhold til målsettingene.  Prosjektene på regionalt nivå er utviklet/gjennomført, og har hatt som mål om å gjøre 
det lettere å iverksette tiltak lokalt. Prosjektene videreføres i 2005. Det har særlig vært satset på tiltak for 5/6 åringer, opplegg for kirke-skole 
samarbeidet og ungdomsatsingen i bispedømmet. Tilbakemeldingene så langt er positive. Vi avventer evalueringer og rapporteringer i 2005 
for eventuell korrigering i bruk av midlene. Vi viser for øvrig til Hamar bispedømmes årsrapport for 2004. Adminstrasjonsgebyret for 2003 
har vi mottatt i 2004.

Kirkemøtets satsingsområder

Hamar
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Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 10 1
Diakoni 2
Ung i kirken 1 2
Medarb.skap 2
Annet 2

Type tilskuddsmottagere - Hamar bispedømme
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Bispedømme

Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling
Tildeling til 
misjonskons.
Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 158 500 6 Norges KFUK/M: "Nye trosopplevelser 10 - 13 år, leir og ledertrening" (kr 55 000), 
Domkirkens menighet: "Dåpsopplæringstilbud 3. - 5. Klasse" (kr 3 500), ACTA Vestf/Busk.: 
"Dåpsopplæringsplan 7 - 12 år" (kr 40 000), Tunsberg bispedømmeråd: "Konfirmanthefte 
2004" (kr 30 000), Sansvær prestegjelds menigheter: "Kor, barn- og ungdomsarbeid" (kr 5 
000), Menighetene i Stokke: "Org. utv. dåpsbesøkstjenesten i prestegjeldet" (kr 25 000)

Tunsberg bispedømmeråd er svært takknemlig for det viktige bidrag til menighetenes og bispedømmets virksomhet som tilskuddet fra OVF 
årlig representerer. Vi har en utdelingspolicy som gjør at mange av søkerene får et større eller mindre bidrag som andel av søknadssummen. Vi
har erfaring for at en slik utdelingspolicy her i vårt bispedømme virker som stimulans til egeninnsats - slik at mange prosjekter kan realiseres 
helt eller delvis.  Det virker motiverende på menighetens liv og tilskyndende til bispedømmets virksomhet å disponere slike midler som OVF 
tildeler, og ved at de prioriterte formål fra Kirkemøtets bestemmelse etterfølges blir også de fokusert og fulgt opp på behørig vis. Når det 
gjelder tilskudd på kr. 45.000 fra Mellomkirkelig råd - er det et verdifullt bidrag til økumenisk kontakt og relasjoner som bispedømmet kan 
søke etter en ordnet turnus. I det økumeniske arbeidet kommer vi meget langt med små midler, og disse kronene blir derfor "mangfoldiggjort" 
og svært viktige for de relasjoner de brukes i. Den tredje tildelingen gjelder vår Misjonskonsulent. Tunsberg bispedømme har et meget kreativt 
samspill og samarbeid med SMM - samarbeidsrådet for Menighet og misjon. Dette arbeidet har funnet et virkelig godt spor hos oss, og misjons
viktig og integrert del av hele virksomheten knyttet til bispedømmekontor og menighetene lokalt. Dette ville ikke vært mulig å 
opprettholde uten bidraget fra OVF, og vi er derfor inderlig takknemlige for at den tildelingen nå kommer som et fast årlig beløp 
så lenge vi har en avtale med SMM.  Vi håper og tror at dette er virkelig langsiktig.

Kirkemøtets satsingsområder

Tunsberg

kr 544 039

kr 100 000
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Diakoni kr 88 000 9 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Driftsstøtte" (kr 10 000), Kristent 
interkulturelt arbeid (KIA): "Innvandrere ut av isolasjon" (kr 15 000), Lardal krk. Fellesråd: 
"Integrering av innsatte og vanskeligstilte i Våle kirkekor" (kr 5 000), Diakoniutvalg i 
Mjøndalen menighet: "Menigheten som omsorgsmiljø" (kr 5 000), Lier Ten-Sing v/Buskerud 
KFUK-M: "Prosjektorientert diakonal satsing" (kr 12 000), Ål kyrkjelege fellesråd: "Arbeid 
blant flyktninger og asylsøkere" (kr 4 000), Hvarnes menighetsråd: "Alpha-kurs" (kr 3 000), 
Tunsberg bispedømmeråd: "Rusfrie nettverk" (kr 30 000)

Ung i kirken kr 280 039 15 Skoppum menighet v/ Borre menighetsråd: "Integrering av barn og unge i kirkearbeidet" (kr 5 
000), Drammen kirkelige fellesråd: "Rekruttere ungdom til kirkemusikk" (kr 25 000), Sandar 
Prosti: "Sandar prostis tenåringssatsing" (kr 50 000), Sem menighetsråd: "Ungdomsklubben 
STEDET" (kr 15 000), Domkirkens menighet: "Krypten" (kr 15 000) og "Lavransmesse" (kr 5 
000), Tunsberg bispedømmeråd: "Ungdomsting" (kr 30 000) og "Nettsatsing til UBDR" (kr 7 
500), Norges KFUK/M: "Konfirmantmusikalarbeid" (kr 30 539), Buskerud krets av Norges 
KFUK/M: "Barnefestival" (kr 20 000) og "Ung i kirken" (kr 25 000), Tranby menighet: "Natt-
café" (kr 7 000), Tunsberg bispedømmeråd: "Ung i kirken" (kr 40 000), Sang og 
Danseverksted: "Korarbeid i Domkirken" (kr 2 500), Tønsberg Domkirkes Jentekor: "Rytmisk 
korseminar" (kr 2 500)

Medarb.skap kr 5 000 1 Svelvik menighet: "Frivillighet - ledertrening" (kr 5 000)
Annet kr 12 500 2 Glokerakademiet: "Sekretærstilling 50 %" (kr 10 000), Pilgrimskomiteen i Tønsberg: 

"Pilgrimsseminar, Mikkelsmesse" (kr 2 500)

Satsingsområde Menighet Org. Bispedømmeråd
Dåpsopplæring 3 2 1
Diakoni 6 2 1
Ung i kirken 9 3 3
Medarb.skap 1   

Type tilskuddsmottagere - Tunsberg bispedømme
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Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 198 000
Diakoni kr 196 780
Ung i kirken kr 186 500
Medarb.skap kr 25 000

Annet kr 5 000

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring
Diakoni
Ung i kirken
Medarb.skap
Annet

Type tilskuddsmottagere - Agder bispedømme

kr 100 000
Ikke rapportert på grunn av sykdomsforfall ved bispedømmekontoret.

Kirkemøtets satsingsområder

Agder og Telemark
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Bispedømme

Tildelt sum fra 
Kirkerådet til 
fordeling

Tildeling til misjons-
konsulent (SMM)

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 81 500 7 Ølen sokneråd: "Oppstart av Tripp- Trapp- treff i Ølen og dåpsskole for 6-åringer" (kr 10 000), 
Bogafjell sokneråd: "Oppstart og drift av barne- og ungdomsceller i menigheten" (kr 20 000), 
Randaberg menighet: "Dåpsskole for 6-åringer" (kr 4 500), Helleland menighet: "Dåpsskole for
6-åringer" (kr 7 000), Frøyland-Orstad kyrkjelyd: "Promiseland Willow Creek for 10 - 14-
åringer" (kr 20 000), Gausel menighet: "Barne og familiekonsulent i 100 % stilling" (kr 15 
000), St. Johannes og Varden menigheter: "Dåpsskole for 6-åringer" (kr 5 000)

Diakoni kr 30 000 1 Stiftelsen Utstein Stiftsgård: "Retreatsted" (kr 30 000)
Ung i kirken kr 270 000 5 Stavanger bdr: "Ungdomskonsulenter i bispedømmet - 3 stillinger av 20 %" (kr 150 000), 16. 

Mai-komitéen: "16. Mai-arrangement" (kr 5 000), Domkirken menighet: "Satsing på barn og 
unge" (kr 50 000), Torvastad menighet: "Oppfølgingsarbeid mot konfirmanter" (kr 50 000 - 
ikke satt i gang etter tanken med prosjektet), KFUK-KFUM-speiderne i Rogaland: "KFUM - 
KFUK-speiding som konfirmantspeiding i menighetene" (kr 15 000)

Søknadene som er kommet til Stavanger bispedømmeråd øker i størrelse og omfang. Det vil si at flere av dem ikke er realiserbare med et 
symbolsk tilskudd som tidligere er gitt. Derfor ønsket Stavanger bispedømmeråd å gi større tildelinger til enkeltprosjekter med potensiale og 
dertil flere avslag til andre. En ønsker å prioritere enkeltprosjekter. En har i tillegg prioritert søknader som allerede er inne i en 3-års 
prosjektperiode.  Samtidig har bispedømmerådet avslått søknader som ensidig har finansieringen rettet mot et forventet tilskudd fra 
Opplysningsvesenets fond. Alle prosjektene er gjennomført etter forutsetningene, unntatt der det er markert. 

Kirkemøtets satsingsområder

Stavanger

kr 446 234

kr 100 000
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Medarb.skap kr 50 000 2 Kirkevergelaget / Stavanger bdr: " Verdibasert stabsutviklingsprosjekt" (kr 25 000), Bærland 
menighet: "Kompetanseutvikling og veiledning av frivillige medarbeidere i menigheten." (kr 
25 000)

Annet kr 18 000 2 Norsk orgelfestival: "Festival 2004" (kr 8 000), Klepp sokneråd: "Oppstart av menighetsarbeid 
på Klepp stasjon" (kr 10 000)

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 7
Diakoni 1
Ung i kirken 2 2 1
Medarb.skap 2
Annet 1 1

Type tilskuddsmottagere - Stavanger bispedømme
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Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 185 000 9 Aurland og Lærdal kyrkjelege fellesråd: "Nye vegar" (kr 60 000), Kyrkjelydane i Sveio: 
"Dåpsopplæring" (kr 20 000), Fjell KFUK / KFUM: "Tiltak for born og unge" (kr 25 000), Eid 
kyrkjelege fellesråd: "Minikonfirmant" (kr 20 000), Austevoll sokneråd: "Babysong" (kr 20 
000), Biskopshavn menighet: "Ungdomsarbeider" (kr 20 000), Lindås sokneråd: 
"Dåpsopplæring" (kr 20 000 - ikke igangsatt pga permisjon for kateket), Jondal, Eidfjord og 
Ullensvang menigheter: "Undervisningsmateriell til minikonfirmanter" (kr 10 000), 
Kyrkjelydane i Sveio: "Inkl. gudstjeneste" (kr 5 000)

kr 770 000

kr 100 000
Stort sett her midlane ført til eit godt lokalt arbeid, to har ikkje levert rapport og eit prosjekt vart ikkje sett i gang grunna morspermisjon. Innan 
diakoni er det mange gode prosjekt, og t.d. samarbeidet sjukehus-menighet på Haraldsplass diakonale sjukehus omkring besøksteneste viser 
korleis ein institusjon kan spre kompetanse om besøksteneste ut i kyrkjelydane.Under ung i kyrkja er det mange prosjekt som har stor 
overføringsverdi t.d. Kristuskransen i Austrheim som er vorte til ei bok med konfirmatopplegg. Ungdomsprosjektet i Midthordland er komen 
så langt at ein kan byrja å ha kurs for ungdomsarbeidarar. Under medarbeidarskap vil eg særleg trekka fram leiartreningsprosjektet til NKSS 
for styremedlemer. Me ser at dåpsopplæringsprosjekta med KM-kluss i Fjell og Babysong i Austevoll no fører til at fleire kyrkjelydar vil starta 
med liknande tiltak. Konklusjonen vert at midlane både har vorte igangsetjande lokalt og har ført til utvikling av arbeidsformer som har 
overføringsverdi. Fleire av prosjekta har fungert som pilotprosjekt for trusopplæringaprosjektsøknader som har vorte innvilga. Alle prosjekt er 
rapportert og godkjent foruten der det er markert.

Kirkemøtets satsingsområder

Bjørgvin
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Diakoni kr 170 000 7 Bjørgvin bispedømeråd: "Miljø og rettferd" (kr 50 000), KIA: "Interkulturelt arbeid" (kr 30 
000), Bergen int. menighet: "Drift IBM" (kr 30 000), Haraldspl. Dia. Sykehus: "Samarbeid 
sykehus - menighet" (kr 10 000), Åsane menighet: "Klubbarbeid i forhold til ungdom" (kr 15 
000), Slettebakken menighetsråd: "Pust i bakken" (kr 10 000), Birkeland menighet: 
"Diakonstilling" (kr 25 000)

Ung i kirken kr 325 000 12 Bjørgvin bispedømeråd: "Ungdomskonsulent" (kr 125 000), Bergen Domkirkes menighet: 
"Barnas katedral" (kr 75 000), Austrhaim sokn: "Kristuskransen" (kr 15 000), Olsvik menighet: 
"Ungdomsklubb / café" (kr 25 000), Salhus menighet: "Ungdomsarbeider" (kr 15 000), KFUK 
/ KFUM: "Team" (kr 20 000 - midlene er omdisponert til støtte på barnesektoren pga lite 
etterspørsel), Stord prestegjeld: Ungdomsklubb / café (kr 20 000), Sælen menighet: 
"Ungdomsarbeider" (kr 25 000 - ikke rapportert), Bremanger prestegjeld: "Barn og 
gudstjeneste, lage stolaer" (kr 5 000 - ikke rapportert), Etne nattcafé: "ungdomsklubb / café" 
(kr 10 000), Husnes kyrkjekontor: "Ungdomsarbeid, spesielt konfirmanter" (kr 7 000), Eidsvåg 
og Åsane kyrkjekontor: "Fellesarr. kor" (kr 5 000)

Medarb.skap kr 63 000 4 Norges kristelige student- og ungdomslag: "Leiartrening" (kr 30 000), Holmely: "Utvikling 
retreat" (kr 25 000), Davik prestegjeld: "Kor - dans - drama" (kr 5 000), Osterfjorden 
prestegjeld: "Trusforteljing gjennom maling" (kr 3 000),

Annet

Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 8 1
Diakoni 4 2 1
Ung i kirken 10 1 1
Medarb.skap 2 2
Annet

Type tilskuddsmottagere - Bjørgvin bispedømme
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Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 128 000 7 Kyrkjelydana i Edøy: "Utstyr til dåpsopplæring" (kr 5 000), Nordmøre søndagsskulekrets: 
"Aksjon søndagsskulevekst" (kr 3 000), Vanylven kyrkjelege fellesråd: "Barne og 
ungdomsarbeid" (kr 40 000), Tingvoll sokneråd: "Åpen kirke for skolens mellomtrinn" 
(prosjektet er forsinket - kr 20 000), Kristiansund menighetsråd: "Dåpsperm" (prosjektet er 
forsinket - kr 20 000), Møre bispedømeråd: "Kyrkjemusikalsk arbeid som del av kyrkjelydane i 
Møre si trusopplæring" (kr 20 000), Ørskog sokneråd: "Byggje relasjonar mellom kyrkja og 
ungdomsarbeidet" (kr 20 000)

Diakoni kr 3 000 1 Rauma Gospelkor: "Diakonalt arbeid i kyrkja og blant konfirmantane" (kr 3 000). 
Ung i kirken kr 220 000 5 Rauma krk fellesråd: "Styrking av konfirmantplan i Grytten" (kr 30 000), Møre bispedømeråd: 

"Ung i Møre" (kr 60 000), Spjelkavik sokneråd: "Ungdom - sorg, tap og håp" (kr 50 000), 
Stangvik og Surnadal fellesråd: "Ungdom på tvers" (kr 30 000), Norges KFUK-KFUM: "Ung 
og aktiv i kirka" (kr 50 000)

Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 83 009 3 Kristiansund kirkelige fellesråd: "Kirke-, kunst- og kulturfestival" (kr 10 000), Møre 

bispedømmeråd: "Misjonskonsulent" (i tillegg til SMM-bevilgningen - kr 32 000) + "Adm. 
utg" (kr 41 009).

Tildelinga frå opplysningsvesenets fond er til stor oppmuntring for tilskotsmottakarane. Den gjev mottakarane høve til å sette igang nye tiltak 
og til å prøve ut nye arbeidsformer. Dei fleste prosjekta er godt planlagt og er gjennomført etter planen. 13 av 16 prosjekt var retta mot barn  
og unge. Desse prosjekta var innanfor satsingsområda dåpsopplæring, diakoni og ung i kyrkja.

Kirkemøtets satsingsområder

Møre

kr 434 009

kr 100 000
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Satsingsområde Menighet / fellesråd Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 5 1 1
Diakoni 1
Ung i kirken 3 1 1
Medarb.skap
Annet 1 2

Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 98 000 4 Sakshaug KFUK - KFUM: "Dåpsopplæring" (kr 8 000), Tempe menighetsråd: "6-årsfasen" (kr 
10 000), Teater Teofilus: "Bibelformidling i skolen" (kr 10 000), Norges KFUK- KFUM 
speidere - Trøndelag krets: "Speiding som dåpsopplæring" (kr 40 000), Byneset og Leinstrand 
menighetsråd: "Barne- og ungdomsarbeider" (kr 30 000)

kr 605 167

kr 100 000
Prosjektene har stort sett hatt progresjon som planlagt.   De som har vært ett-årige har gjennomført sine tiltak. Noen flerårige prosjekter har 
måttet endre arbeidsform pga. samarbeidspartnere, mens andre har måttet legge om tidsplanen pga mangel på folk. Bispedømmets egne 
prosjekter har blitt fulgt opp i tråd med de planer som er lagt for flere år. Den samlede søknadsummen var kr. 1.832.556 med hovedvekt av 
søknadene innenfor områdene, diakoni, ung i kirken og dåpsopplæring.  Det har ved fordeling blitt tatt hensyn til de rettningslinjer som er gitt 
fra OVF sentralt.  I tillegg er det lagt vekt på geografisk spredning og lokale initiativ.  Der hvor organisasjonene har fått tildeling er det lagt 
vekt på deres arbeid rettet mot lokale menigheter og grupper.  Det har vært et mål å gi flest mulig et positivt svar, samtidig som den innvilgede 
sum skulle være stor nok til å realisere prosjektene.  Tilbakemeldingene går ut på at midlene ikke bare har blitt godt brukt, men at de ut over 
det har fungert som en inspirasjon inn i det enkelte prosjekt.  

Kirkemøtets satsingsområder

Type tilskuddsmottagere - Møre bispedømme

Nidaros
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Diakoni kr 90 000 9 Flatanger menighetsråd: "Støttegruppe Hvitveistunet" (kr 5 000) og "besøkstjeneste" (kr 5 
000), KIA- Trondheim: "Familiekor" (kr 20 000), Hegra menighetsråd: "besøkstjeneste" (kr 10 
000), Rennebu og Oppdal KF: "kirkelig nettverksarbeid" (kr 20 000), Meråker menighetsråd: 
"Ungdomsdiakoni" (kr 10 000), Charlottenlund menighetsråd: "Ungdomsdiakoni" (kr 15 000), 
Trondheim familiekor: "opplæringsseminar" (kr 5 000)

Ung i kirken kr 295 000 8 Nidaros bispedømmeråd: "Ung i Nidaros" (kr 120 000) og "Konfirmantblad" (kr 25 000), 
Student-KRIK - Tronheim: "Ungdomsskole-KRIK" (kr 20 000), Klinga - Vemundvik og 
Namsos menigheter: "Musikallederprosjekt" (kr 30 000), Snåsa menighetsråd: 
"Ungdomsarbeider" (kr 30 000), Stiklestad sokneråd: "Barabbas - konfirmantmusikal" (kr 20 
000), Norges KFUK- KFUM - Trøndelag krets: "Lederkurs" (kr 20 000), Strindheim 
menighetsråd: "Kirke for unge" (kr 30 000)

Medarb.skap kr 47 000 2 Trondheim Kommunale musikk- og kulturskole: "Rekruttering" (kr 40 000), Levanger 
menighetsråd: "Seminar" (kr 7 000)

Samisk kirkeliv kr 35 000 1 Nidaros bispedømmeråd: "Sør-samisk kirkeliv" (kr 35 000)
Annet kr 40 000 1 Nidaros bispedømmeråd: "Administrasjonsutgifter" (kr 40 000)

Satsingsområde Menighet, fellesråd, prosti Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

Dåpsopplæring 2 3
Diakoni 6 2 1
Ung i kirken 4 2 2
Medarb.skap 1 1
Annet   

Type tilskuddsmottagere - Nidaros bispedømme
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Bispedømme

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

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 122 500 2 Røsvoll menighet: "Oppstart av 4 - 6 årsklubb" (kr 2 500), KFUK/KFUM speiderne i Nord: 
"Konfirmantspeiding og familiespeiding" (kr 120 000)

Diakoni kr 156 000 3 Buksnes menighet: "Arbeid blant asylanter og flyktninger" (kr 55 000), Saltdal menighet: 
"Integreringsarbeid utviklingshemmede" (kr 55 000), Brønnøy menighet: "Helgetilbud for 
funksjonshemmede" (kr 46 000)

Ung i kirken kr 65 000 3 Bodø krets av KFUK - KFUM: "Ledertrening, LIV-kurs" (kr 50 000), Lødingen menighetsråd: 
"Oppstart av ten-sing" (kr 5 000 - har ikke klart å starte opp arbeidet enda), Mosjøen menighet: 
"Oppstart av KRIK-arbeid" (kr 10 000)

Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 127 176 3 Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: "Tiår mot vold" (kr 15 000), 

Bispedømmerådet: SMM (kr 10 000 - bispedømmets egen andel i tillegg til SMM-
beviligningen på kr 100 000) og overførte midler til fordeling i 2005 (kr 102 186).

kr 100 000
Sør-Hålogaland bispedømme ble tildelt vel 470 000 pluss midler fra Mellomkirkelig råd i 2004.  I behandlingen av OVF-fordelingen i BDR 

ble ikke hele summen fordelt da det måtte innhentes mer informasjon fra en søker. Den resterende summen skulle fordeles på et senere 
tidpunkt, men det ble aldri gjort. BDR fikk svært få søknader som gikk på vennskapsmenighet og utveksling. Der måtte vi gå aktivt ut å 

utfordre råd/tiltak om å søke. Vi tror at det ikke kom godt nok fram på søknadspapirene for 2004.
Kirkemøtets satsingsområder

Sør-Hålogaland

kr 470 686
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Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

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

Type tilskuddsmottagere - Sør-Hålogaland bispedømme
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Bispedømme

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

Satsingsområde Beløp på feltet Antall 
innvilget

Prosjekter

Dåpsopplæring kr 0 0
Diakoni kr 85 000 1 Skånland kirkelige fellesråd: "Diakoniarbeider" (kr 85 000)
Ung i kirken kr 64 000 3 Norges KFUK - KFUM Finnmark: "Utvikling og drift av barne- og ungdomsarbeid i 

Finnmark" (kr 26 000), Kvaløy menighetsråd: "Friluftsliv for barn og unge i kirkelig regi" (kr 8 
000 - utsatt pga at aktivitetene har vært væravhengige), Nord-Hålogaland bispedømmeråd: 
"Ungdomstinget" (kr 30 000)

Medarb.skap kr 0 0
Annet kr 340 000 4 Kåfjord kommune: "Kirkemusikkprosjekt" (kr 60 000), SKKB - Samarbeidsråd for kristne 

kirker i Barentsregionen: "Møteplass for folk og kirker i Barentsregionen" (kr 50 000), Nord-
Hålogaland bispedømmeråd: "Jubileet i Hålogaland bispedømme 200 år" (kr 200 000) og 
"Urfolkskontakt" (kr 30 000)

Annhild Fyhn har vært ansatt i 30% stilling som misjonskonsulent. Hun har jobbet utadrettet, med nær kontakt til lokalmenighetene. 
Bispedømmerådet, ved Finn Helland har vært sekretær for SMM i Nord-Hålogaland.

Bispedømmets 
vurdering av årets 
tildeling

kr 100 000
I 2004 fikk vi gjennom OVF-midlene være med å støtte noen gode prosjekter i den lokale menighet i tillegg til å støtte større arrangement og 
samarbeid over landegrensene.Sammen med Sør-Hålogland bispedømme arrangerte vi jubileet Hålogaland bispedømme 200 år. Jubileet ble 
markert hele året med hovedvekt i pinsa 2004. Jubelmesse ”Ei åpna dør” dannet en flott inngangsport til jubileumshelga. Musikere, sangere, 
joiker og prester fra landsdelen gjennomførte sammen med menigheten en fantastisk gudstjeneste. Totalopplevelsen etter hovedmarkeringen 
av Hålogaland bispedømmes 200 årsjubileum er at arrangementet var meget vellykket. Kirken framsto som en åpen og inkluderende 
folkekirke,  en kirke som har hentet og henter impulser fra Nord Norsk kultur og folk, en kirke med røtter i gode tradisjoner i vår landsdel, 
med blikk for kirken som verdensvid og med åpenhet for nye impulser. En kirke for framtida. Ungdomstinget som bispedømmet var med å 
støtte gjennom ovf-midlene var knyttet sammen med 200-års jubileet. 

Nord-Hålogaland

Kirkemøtets satsingsområder

kr 489 024
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Satsingsområde Menighet Organisa-
sjon

Bispedømmeråd

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

Type tilskuddsmottagere - Nord-Hålogaland bispedømme

Rapport OVF 2004     41


