
Utlysning av avregnede trosopplæringsmidler 2016 

Til menighetene i Nord-Hålogaland bispedømme. 

 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene 

forvalter mindreforbruket av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnede midler 

fra fellesrådene forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i 

bispedømmet. Alle menigheter kan søke på disse midlene.  

Det kan søkes om støtte til tiltak som fortrinnsvis planlegges gjennomført i løpet av 

første halvår 2017. 

Vi vil i år prioritere støtte til tiltak innen følgende temaområder: 

1. Stimuleringstilskudd til menigheter for igangsettelse av planlagte tiltak i henhold til 

trosopplæringsplanen eller videreutvikle et eksisterende tiltak.  

 

2. Tiltak som stimulerer til økt dåp og konfirmantoppslutning.  

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har fokus på dåp og konfirmasjon og ønsker å styrke tiltak i 

denne fasen. Målet med tiltaket er å stimulere til økt dåp- og konfirmantoppslutning.  

 

3. Samarbeidstiltak mellom menighet og organisasjon, tiltak og materiell som sikter mot 

bredden og som kan brukes av flere.  

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid mellom menighetene og 

barne- og ungdomsorganisasjonene. Menighetene må være tilskuddsmottaker og tiltaket må 

være et samarbeid mellom en eller flere menigheter og organisasjon. Tiltaket skal ha som mål 

å nå bredden av et eller flere årskull. Dette gjelder både ved utadrettet breddetiltak eller 

materiell.  

 

4. Kurs- og kompetanseheving for frivillige medarbeidere. Frivillige medarbeidere er en 

viktig ressurs i menigheten. Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å legge til rette for at 

frivillige medarbeidere verdsettes ved at de får mulighet til å delta på kurs- og 

kompetansehevende tiltak som rettes inn mot menighetens trosopplæringsarbeid.  

 

Vi ber om en kort beskrivelse av tiltaket med redegjørelse for bruk av midlene og 

gjennomføringstidspunktet. 

 

Søknadsskjema lastes ned her. 

Søknadsfrist: 20.oktober 2016 

Vi gjør oppmerksom på at dersom det ikke er rapportert på tidligere utlyste midler innen 

avtalt tidsfrist vil ikke søknaden bli tatt i betraktning. Det forutsettes at revisors beretning for 

2015 foreligger uten vesentlige merknader. 

 

Søknaden sendes elektronisk til: nord-haalogaland.bdr@kirken.no med kopi til: 

ak384@kirken.no 

Spørsmål vedr avregnede trosopplæringsmidler kan stilles til rådgiver Anne Kirsti Kjenne, 

ak384@kirken.no, 
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