
Tildeling av kulturmidler 2021 
 

Kirkerådet utlyste 2 mill. kroner som en engangsbevilgning til kultur i 2021. Summen ble utvidet med 

kr. 500.000,-. Samlet sum for tildelte kulturmidler 2021 ble 2,5 mill. kroner. Disse er fordelt slik: 

 

a) Litteratur som kunstnerisk uttrykksform i kirken hvor barn og unge får medvirke 

til å utvikle tiltaket 
 

Kirkerådet lyste ut kr. 250.000,- til kunstnerisk uttrykksform i kirken hvor barn og unge får medvirke 

til å utvikle tiltaket. Øvre grense for tildelingsbeløp var kr. 50.000,-. Det kom inn 10 søknader med en 

samlet søknadssum på kr. 354.000,-. Den totale tildelingssummen ble kr. 190.000,-. Resterende 

midler (kr. 60.000,-) ble overført til tiltak b) Kompetanseheving og utøvelse av musikkprogram hvor 

de unge selv medvirker til utforming av tiltaket. Følgende fem tiltak ble tildelt midler: 

 

Menighet Tiltak Tildelt sum 

1. Haslum menighet Kirkeleir med temaet kristendommen som 
bokreligion. Bibelen som litterært utgangspunkt 
for barn 9-12 år. De oppfordres til å produsere 
tekst selv. 

Kr. 30.000,- 

2. Strømsø menighet Skrive- og kreativitetsverkssted knyttet til 
utstillingen Fuglene av Katrine Køster-Holst. Et 
kirke- skolesamarbeid. 

Kr. 25.000,- 

3. Trefoldighets kirkens 
menighet i Oslo 

Bruker prosjektet UTPUST – AVTRYKK – 
AVBRUDD (utstilling, forestilling og 
formidlingsprogram) som utgangspunkt for 
skriveverksted og samtaler for ungdom 3. 
vg.skoler.  

Kr. 50.000,- 

4. Mysen sokn Låtskriverskole over tre kvelder med 
undervisning. 

Kr. 35.000,- 

5. Nore, Uvdal og 
Tunhovd menigheter 

Juleforestilling for og med barn og unge. 
Tilrettelagt tiltak. Leser julefortellinger som 
dramatiseres (oppleve litteratur på en ny måte). 

Kr. 50.000,- 

Totalt tildelt sum  Kr. 190.000,- 

 

 

b) Kompetanseheving og utøvelse av musikkprogram hvor de unge selv medvirker 

til utforming av tiltaket 
 

Kirkerådet lyste ut kr. 250.000,- til musikkprogram hvor de unge selv skulle medvirke til utforming av 

tiltaket. Øvre grense for tildelingsbeløp var kr. 50.000,-. Det kom inn 24 søknader med en samlet 

søknadssum på kr. 1.054.586,-. Kirkerådets tildelingssum ble utvidet med kr. 255.000,-. I tillegg 

overførte man kr. 60.000,- fra tiltak a) Litteratur som kunstnerisk uttrykksform i kirken hvor barn og 

unge får medvirke til å utvikle tiltaket. Den totale tildelingssummen ble kr. 565.000,-. Følgende 14 

tiltak ble tildelt midler: 

 

 

 



Menighet Tiltak Tildelt sum 

1. Domkirkens menighet i 
Kristiansand 

Opprettelse av klassisk korsang for barn og unge Kr. 50.000,- 

2. Vega menighet Opplæring i å initiere, programmere og utøve 
kirkekonsert for og med barn og unge 

Kr. 37.000,- 

3. Kragerø menighet Konsert for ungdom og konfirmanter som 
medvirker foran og bak arrangementet 

Kr. 50.000,- 

4. Bø sokn Orgelkids, fire samlinger med undervisning og 
konsert med barn som utøvere 

Kr. 50.000,- 

5. Knarvik menighet Lydstudio (rom for musikk) som møteplass for 
ungdom i lokalmiljøet, et samarbeidsprosjekt 
med kommunen. 

Kr. 50.000,- 

6. Oslo domkirkes 
menighet 

Øvingsseminaret Advent i fokus for guttekoret Kr. 50.000,- 

7. Rollag og Veggli 
menighet 

Igangsetting av lokalt utviklet musikal hvor barn 
og unge får lære å utvikle seg som solister 

Kr. 25.000,- 

8. Modum menighet Adventskonsert med barnegospel – inkl. 
undervisning 

Kr. 50.000,- 

9. Domkirkens menighet i 
Fredrikstad 

Mentorarbeid i jentekoret 10-19 år. Kr. 25.000,- 

10. Nore, Uvdal og 
Tunhovd menigheter 

Oppstart av barnekor i samarbeid med et 
teaterprosjekt. 

Kr. 15.000,- 

11. Hauketo-Prinsdalen 
menighet 

Grønt show. Ungdom 14-19 år i programkomite 
med kreative undergrupper/workshops 

Kr. 50.000,- 

12. Elverum menighet Konsert med jente- og guttekoret (musikk fra 
Sør-Amerika). Veiledning i tradisjonsmusikk. 

Kr. 50.000,- 

13. Fana menighet Bandkurs for ungdom Kr. 13.000,- 

14. Olsvik menighet Musikklab. for barn og unge (musikkproduksjon) Kr. 50.000,- 

Totalt tildelt sum  Kr. 565.000,- 

 

 

c) Opprettelse av kirkelige kultursentre 
 

Kirkerådet lyste ut kr. 400.000,- til opprettelse av kirkelige kultursentre. Det kom inn tre søknader 

med en søknadssum på kr. 1.000.000,-. Bø sokn fikk tildelt kr. 400.000,- til opprettelse av  Kirkelig 

kultursenter Sør. Senteret skal ha fokus pedagogikk og metodikk for barn og unge og ha et bredt 

nedslag i regionen.  

 

d) Utprøving av profesjonelle sangere ved domkorene 
 

Kirkerådet lyste ut kr. 600.000,- til utprøving av profesjonelle sangere i domkorene. Øvre grense for 

tildeling var kr. 150.000,- pr. kor. Det kom inn 10 søknader med en søknadssum på kr. 1. 429.366,-. 

Kirkerådets tildelingssum ble utvidet med kr. 245.000,- slik at den totale tildelingssummen ble kr. 

845.000,-. Følgende seks domkor ble tildelt midler: 

 

Domkor Tildelt sum 

1. Stavanger domkor Kr. 150.000,- 

2. Hamar domkor Kr. 110.000,- 

3. Tromsø domkor Kr. 150.000,- 



4. Molde domkantori Kr. 135.000,- 

5. Oslo domkor Kr. 150.000,- 

6. Nidaros domkor Kr. 150.000,- 

Totalt tildelt sum Kr. 845.000,- 

 

 

e) Arbeidsstipend til salmediktning og melodikomposisjon 
 

Kirkerådet lyste ut kr. 300.000,- i arbeidsstipend med en øvre grense kr. 50.000,- pr. stipend. Kvinner 

og unge utøvere ble særlig oppfordret til å søke. Det kom inn totalt 46 søknader. Følgene personer 

ble tildelt stipend (8 kvinner og 6 menn.): 

 

Navn på kunstnerisk utøver Stipendets størrelse 

1. Kim Andre Arnesen Kr. 18.000,- 

2. Elina Karpinska Kr. 18.000,- 

3. Kristine Hovda Kr. 18.000,- 

4. Hedda Kathtrine Brekke Aronsen Kr. 18.000,- 

5. Kristian Hernes Kr. 18.000,- 

6. Emil Skartveit Kr. 18.000,- 

7. Klemet Anders Buljo Kr. 25.000,- 

8. Lise Knudsen Kr. 18.000,- 

9. Marie Løvås Kr. 18.000,- 

10. Marthe Haaland Wang Kr. 22.500,- 

11. Ingrid B. Melve Kr. 45.000,- 

12. Hans Olav Baden Kr. 18.000,- 

13. Øyvind Skjerdal Kr. 22.500,- 

14. Hilde Trætteberg Serkland Kr. 25.000,- 

Totalt tildelt sum Kr. 302.000,- 

 

Tildelingen viser at 5 av 8 kvinner er under snittalder på 37 år, og 4 av 6 menn er under snittalder på 

46 år. 

 

Oppdragsmidler 
1. Kirkemusikalsk senter Nord er gitt kr. 100.000,- i oppdrag for å etablere et allment tilgjengelig 

kirkemusikalsk arkiv for notemateriell. 

2. Samisk kirkeråd er gitt kr. 100.000,- i oppdrag til ferdigstilling av spillebok for nord-samisk 

salmebok. 

 


