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Utlysning av stimuleringsmidler til rekrutteringstiltak for unge på 
festivaler og leirer i 2021 

Deltakelse på festivaler og leirer er en viktig arena for utvikling av kristen tro og identitet hos 
unge. For mange unge er disse arenaene også viktige skritt på veien til kirkelig tjeneste. Kirkerådet 
ønsker at det utvikles programinnhold, som workshops og seminarer, som ungdom kan delta 
på som en del av en festival eller leir.  
 

Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste peker på at mange unge har en svak forståelse for 
innholdet og fagkunnskapen i de kirkefaglige profesjonene. En viktig del av arbeidet 
med rekruttering av unge til kirkelig tjeneste er derfor å la unge ta del i de 
kirkelige profesjonspraksisene. Videre peker forskingen på betydningen av at aktuelle kandidater gis 
en personlig oppfordring om å søke seg til kirkelig tjeneste, og at ansatte er nærværende i 
ungdomsarbeidet. Disse praksisene har en naturlig plass innenfor et lokalt ungdomsarbeid, men kan 
også brukes i andre sammenhenger som samler flere og på tvers av lokalt arbeid, som på festivaler 
eller leir. Her kan praksisene foregå gjennom ulike aktiviteter, som for 
eksempel workshops, seminarer, eller annet programinnhold.   

  
Formål  
Kirkerådet tildeler midler til programutvikling av rekrutteringstiltak for unge på nasjonale eller 
regionale festivaler og leirer i 2021. Hensikten med utlysningen er at mange unge skal få en større 
forståelse av innholdet og utfordringene i de kirkefaglige profesjonene, ved å lære om de kirkelige 
fagstillingene, og i særlig gjennom selv å få delta i profesjonspraksisene. I en situasjon hvor mange 
unge ikke har kunne delta i kirkelig aktivitet lokalt på grunn av smitteverntiltak, kan et slikt 
programinnhold være et viktig supplement til det lokale ungdomsarbeidet.  
  
MÅLGRUPPE:   

- Ungdom i alderen 15-20 år.   
  
MÅL:   

o Ungdom deltar på aktiviteter integrert i kristne festivaler og leire som bidrar 
til at flere aktuelle kandidater ønsker å søke utdanning til kirkelig tjeneste.   
o Flere unge ser at kirken også er en arbeidsplass.  
o Flere unge opplever kirken som en attraktiv arbeidsplass, med spennende yrker som 
krever både teoretisk og relasjonell profesjonskompetanse.  

  

Rammer   
 Det tildeles midler inntil 80 000 per prosjekt. Hver søker kan få midler til flere tiltak.   
 Prosjektet gjennomføres på nasjonalt eller regionalt nivå innen utgangen av 2021. Om 
arrangementet må utsettes til 2022 får man innvilget overføring av midlene.  
 Støtte gis på bakgrunn av prosjektskisse og budsjett.   
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 Tiltaket skal dokumenteres ved å sende en kort beskrivelse.   
  

Frister  
Utlysning innen 15. april 2021.  
Søknadsfrist 20. mai 2021.  
Bekreftelse sendes på e-post til søkere innen 30.juni. 
Tilskuddsbrev sendes innen 1. september.  
  

Hvem kan søke?  
Kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.  
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