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Tildeling av rekrutteringsmidler 2020 

 

Søknadsfrist var 25.06.2020  

Det kom inn sju ulike søknader til rekrutteringsprosjektet på til sammen kr 865 000,-  

I tillegg ble i alt fem søknader oversendt rekrutteringsprosjektet fra trosopplæringsfeltet og 

diakonifeltet. 

Til utdeling: 1 mill.   

Søknadene og søknadskriteriene 

Et tilfang på åtte søknader representerer en stor nedgang i antall søknader sammenlignet med 

de to foregående årene. To av de åtte søknadene har også samme avsender, men er ført i 

pennen av to ulike personer, så i realiteten har Kirkerådet mottatt søknader fra kun sju ulike 

prosjekter. I tillegg til de sju søknadene har rekrutteringsteamet også fått oversendt fem 

søknader som opprinnelig var knyttet til andre utlysninger i Kirkerådet, inkludert en søknad 

på diakonimidler og fire til trosopplæringsmidler. Rekrutteringsteamet har behandlet 12 ulike 

søknader, og foreslår at åtte av disse tildeles midler fra Kirkerådet.  

 

Følgende kriterier ligger til grunn for rekrutteringsteamets innstilling:  

1 Tiltaket bidrar til økt lokalt rekrutteringsarbeid   

2 Tiltaket bidrar til at flere unge får ta del i kirkefaglige profesjonspraksiser 

3 Tiltaket tilfører noe nytt til rekrutteringsarbeidet i Den norske kirke  

 

Det varierer i hvilken grad prosjektene som foreslås i innstillingen tilfører noe nytt til 

rekrutteringsarbeidet i Den norske kirke. Noen av prosjektene er mer nyskapende enn andre, 

men alle de foreslåtte prosjektene oppfyller kriteriene. Prosjektene har det til felles at de 

videreutvikler og foredler arbeid som allerede har vist seg å fungere godt.  

   

Hele utlysningsteksten kan leses her:   

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/utlysning-

rekrutteringsmidler/ 

  

Rekrutteringsmidler innvilges til følgende prosjekter: 

 

Søker Tema – prosjekt  Beløp søkt om 

(NOK) 

Beløp innvilget (NOK) 

NMSU Regionale 

ledertreningskurs 

150 000 60 000 

KFUK-KFUM Norge Lederkurs for 

ungdommer 16-17 år  

200 000 80 000 

Øvre Telemark prosti 

v/Seljord sokn 

Ønsket og elsket 80 000 80 000 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/utlysning-rekrutteringsmidler/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/utlysning-rekrutteringsmidler/


   

  2 av 3 
   

 

2 
 

Bergen kirkelige 

fellesråd i samarbeid 

med Bjørgvin 

bispedømme 

Praktikantordning for 

musikere 

200 000 over 

to år 

70 000 

Menighetene i 

Lillestrøm kirkelige 

fellesråd 

Orgelskole i Lillestrøm 70 000 60 000 

NestenPresten NestenPresten-

konferansen 2021 

45 000 I stedet for ordinære 

prosjektmidler gis 

flerårig prosjekttilskudd  

Fana sokn i 

samarbeid med 

KFUK-KFUM 

UFO – Unge forbilder 

– 10-25 år 

20 000 pr. år i 

tre år 

60 000 

HEKTA Ledertrening etter 

konfirmasjonen 

600 000 over 

tre år 

200 000 

SUM   610 000 

 

 

Beskrivelse av prosjektene som får rekrutteringsmidler 

NMSU 

NMSU søker om støtte til regionale ledertreningskurs for ungdommer etter fullført 

konfirmasjonstid, og ønsker å videreutvikle lederkurset med fokus på kirkelig tjeneste. 

Gjennom kurset skal deltakerne få grundig opplæring i lederskap og kirkelig tjeneste, og de 

får veiledet praksis i menighet. 

Lønnsmidler ligger utenfor rammen av utlysningen, derfor foreslår 

rekrutteringsteamet et lavere støttebeløp enn det er søkt om. 

 

KFUK-KFUM 

KFUK-KFUM søker om støtte til et lederkurs for ungdommer i alderen 16-17 år, med fokus 

på lederferdigheter, med praksis i arrangementer for lokalmenighet og 

krets/region/bispedømme. Kurset utvider KFUK-KFUMs tilbud for denne aldersgruppen, og 

fungerer som en overgang fra eksisterende Minilederkurs (MILK) til Ledere i vekst (LIV). 

Lønnsmidler ligger utenfor rammen av utlysningen, derfor foreslår 

rekrutteringsteamet et lavere støttebeløp enn det er søkt om. 

  

Øvre Telemark prosti v/Seljord menighet 

Øvre Telemark prosti søker om støtte til videreutvikling av Ønsket og elsket, et prosjekt 

Kirkerådet støttet med midler også i 2018. Ønsket og elsket er et felles ungdomsarbeid for 

hele Øvre Telemark prosti, og inkluderer administrasjon og gjennomføring av 

konfirmantleirer for alle konfirmantene i prostiets 21 menigheter, samt et 

lederoppfølgingsprogram for ungdomsledere fra konfirmasjonsalder og oppover. Nytt er 

utviklingen av to fordypningsretninger for de frivillige ungdomslederne, der de kan velge 

mellom praksisbasert og forskningsbasert fordypning. 

 

Bergen kirkelige fellesråd i samarbeid med Bjørgvin bispedømme 

Bergen kirkelige fellesråd søker om støtte til en praktikantordning for musikere, med mål om 

at praktikanten får et godt og realistisk bilde av hva det vil si å arbeide som kirkemusiker i 

Den norske kirke. Fem musikere kan delta pr. år. Musikerne får veiledning av en 

kirkemusiker i fellesrådet som de jobber sammen med, kan gjennom praksisperioden bli 

motivert til å ta relevant utdanning for å bli kantor. Inngår i prostiets vikar-pool og får attest 

som bekreftelse på fullført praktikantperiode. 
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Lønnsmidler ligger utenfor rammen av utlysningen, det samme gjør flerårige 

prosjekter. Derfor foreslår rekrutteringsteamet et lavere støttebeløp enn det er søkt om. 

 

Menighetene i Lillestrøm kirkelige fellesråd 

Menighetene i Lillestrøm kirkelige fellesråd søker om støtte til et tidsavgrenset prosjekt for 

ungdommer som spiller orgel. På sikt er målet å utvikle en egen orgelklubb for barn, i regi av 

Lillestrøm kirkelige fellesråd. Det tidsavgrensede prosjektet inkluderer tilbud om gratis 

firedagers sommerskole for ti ungdommer som spiller orgel, og med en påfølgende studietur 

til Trondheim og Nidarosdomen. 

Lønnsmidler til vikar ligger utenfor rammen av utlysningen, derfor foreslår 

rekrutteringsteamet et lavere støttebeløp enn det er søkt om. 

 

NestenPresten-konferansen 

Kirkerådet har tidligere støttet NestenPresten-konferansen med rekrutteringsmidler, og ser at 

dette er et prosjekt det er mer naturlig å støtte gjennom et flerårig tilskudd. I år søker 

NestenPresten om et tilskudd på kr 45 000.  

Det anbefales at denne støtten ikke gis direkte fra Kirkerådets rekrutteringsmidler i år, 

men at det heller inngås en avtale med NestenPresten på noe mer fast basis, for å gi 

arrangøren mer forutsigbare rammer for konferansen. 

   

Fana sokn i samarbeid med KFUK-KFUM 

Fana sokn søker om støtte til prosjektet UFO – Unge forbilder – 10-25 år. 

Prosjektet er en videreutvikling av ledertreningsarbeidet som allerede er i gang, 

Og skal gi en enda mer helhetlig tilnærming til rekrutteringsarbeidet i Fana. 

Soknet søker om kr 20 000 pr. år i tre år, og søknaden var i utgangspunktet utformet 

med tanke på tildeling av midler innenfor trosopplæringsmidler som bidrar til å realisere Den 

norske kirkes satsninger. Søknaden passer imidlertid godt inn under kriteriene for tildeling av 

rekrutteringsmidler for 2020, derfor tildeles UFO fra rekrutteringsmidlene i stedet for 

trosopplæringsmidlene, med forbehold om at Fana sokn vil kunne justere prosjektplanen for 

UFO i tråd med at den økonomiske rammen vil gjelde for en kortere periode enn de tre årene 

de opprinnelig søkte om støtte til. 

 

HEKTA – trosopplæring for barn og unge 

Søknaden er i utgangspunktet utformet med tanke på tildeling av midler innenfor 

trosopplæring. Siden Hekta ikke ville nå opp i den tildelingen, søknaden handlet om 

ledertrening og det var ledige midler innen rekruttering, ble Hekta tilbudt at søknaden skulle 

behandles innen rammene av rekrutteringsmidlene. Hekta takket ja til dette.  

Hekta søker om støtte til et prosjekt som vil få flere ungdommer til å engasjere seg i kirkens 

arbeid etter konfirmasjonen. Hekta ønsker å utvikle og utvide det allerede eksisterende 

ledertreningsarbeidet, og å bidra til at flere små bygdemenigheter i sju ulike bispedømmer 

kan utvikle et ledertreningsarbeid som kan stå på egne bein. Ungdommene deltar i 

ledertrening både lokalt, i prostier og i større felles samlinger. 

 

Det er fremdeles rekrutteringsmidler igjen etter at midler er innvilget til disse åtte 

prosjektene. De resterende midlene overføres til utviklingsmidler for trosopplæring, og 

tildeles ett eller flere prosjekter som har søkt om utviklingsmidler, og som er relevante for 

rekruttering. 

 

 

 

 


