
Særskilt tilskudd til  
frivillighetens innsats  
for inkludering av nyankomne fra

UKRAINA
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I 2022 fikk Kirkerådet et engangstilskudd 
fra Kultur- og likestillingsdepartementet 
på 2,5 millioner kroner til arbeid med  
inkludering av ukrainske flyktninger. 

En støtteordning til glede for mange

Her er noen av tiltakene som det ble 
søkt og innvilget støtte til:

 – Ukentlige samlinger med språk trening, 
måltid og fellesskap

 – Sommerleir for ukrainske flyktninger

 – Ungdomskvelder

 – Språkkafé

 – Måltidsfellesskap

 – Familietreff og familiemiddager

 – Fristilling av ansatte med språk
kompetanse

 – Turgrupper med turmat

 – Høyt og lavt – aktivitetspark

 – Familietreff Ukraina – et psykososialt 
tilbud til flyktninger fra Ukraina

 – Språk og arbeidstrening

 – Malegrupper for ukrainske  flyktninger

 – Kirkerom til ortodokse gudstjenester og 
samlinger

 – Åpne kirker

 – Arrangere julegudstjeneste på ukrainsk

 – Sykkeltur langs pilegrimsrute

Kirkerådet opprettet en tilskuddsordning for 
disse midlene, som menigheter og kirkelige 
fellesråd kunne søke på. Det ble delt ut tilskudd 
til 47 forskjellige menigheter og fellesråd. Til
skuddsbeløpet varierte fra 10 000 kroner til 200 
000 kroner.

Den norske kirke finnes i alle lokalsamfunn, og 
tilbyr åpne og tilgjengelige samlingssteder for 
alle. Tilskudd som dette gjør det mulig å skape 
mer aktivitet, og blir derfor tatt veldig godt imot. 
Her rapporterer fem sokn om hvordan de brukte 
pengene de fikk tildelt. 
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Øksnes menighet

Øksnes menighet fikk tildelt 45 000 kro
ner. For disse pengene gjennomførte de to 
familiesamlinger. Den første var en tur med 
grilling hvor menigheten sto for transport, 
matinnkjøp og leie av lokalet.

Til den andre samlingen hadde gruppa 
tenkt å leie lokaler av kommunen for å feire 
alle de flotte menneskene de har fått til 
kommunen sin. Da de kontaktet dem om 
leien, ønsket Frivilligsentralen å samarbeide 
om arrangementet. Menigheten, Frivillig
sentralen og Integreringstjenesten gikk 
sammen om en komité. I oktober markerte 
de FNdagen med en minifestival kalt Mat 
og Prat på rådhuset, der sju grupper stil
te med retter fra sitt land. Gruppene fikk 
dekket utgifter til innkjøp, og det ble tatt en 
symbolsk inngangsbillett for dem som kom 
for å smake. Barn fikk komme inn gratis. 

Gjengen som bidro fikk mye skryt for maten 
sin, og ønsker å gjenta dette til neste år. De 
kronene som kom inn, er tenkt som en buffer 
for å kjøpe inn varer til neste års arrange
ment. På evalueringen med Integrerings
tjenesten og Frivillighetssentralen ble de 
enige om at de skulle booke samme tid til 
 festival neste år. 
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Ålgård menighet
Ålgård menighet fikk 25 000 kroner. Pengene har 
de brukt på Global kafé, som gjennomføres ukentlig 
i Ålgård kirke. Her treffes flyktninger fra ulike land 
og lokalbefolkningen til god prat, vafler, kaffe og 
forskjellige tema og aktiviteter. Dette er et sam
arbeid med Flyktning tjenesten i Gjesdal kommune. 
Noen av flyktningene er med i ansvars teamet. 

Ukrainske flyktninger som er bosatt i Gjesdal deltar 
på Global kafé. I november gjennomførte de en 
egen «ukrainsk aften» med presentasjon av landet, 
fram føring av klassisk musikk, folkemusikk og nyde
lig mat.
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Forsand kyrkjelyd
Forsand kyrkjelyd fekk 40 000 
kroner i støtte. Etter haustferien 
starta dei opp språkkafé saman 
med Flyktning tenesta i kommunen. 
Språkkaféen er open kvar måndag. 
Her møtest flyktningar frå Ukraina, 
andre i bygda som treng språk
trening og mange frivillige kaféver
tar. 

Pengane vart òg brukt til jule
verkstad. Der var både ukrainarane 
og folk frå bygda invitert, slik at dei 
kunne knyte kontaktar og bli kjen
de med kvarandre. Det var ein flott 
kveld. Deltakarane åt julegraut og 
pepperkaker og laga mengder av 
julepynt. Praten gjekk godt. 
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Gol og Herad sokn
Gol og Herad sokn fikk til sammen 30 000 
kroner fra kirkerådet til aktiviteter og tiltak for de 
ukrainske flyktningene. 

De arrangerte velkomstmiddag med besøk av 
ordfører Heidi Granli, der det ble servert lokal 
småmat og lefsekling. På en annen samling fikk 
flyktningene lære norsk folkedans, og det ble 
servert ukrainsk mat. Alle de ukrainske flykt
ningene som er bosatt i kommunen fikk også en 
julegave. 
. 
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Austad Fjell menighet
Austad Fjell menighet fikk tildelt 50 000 
kroner fra støtteordningen. Sammen med 
med Flyktningtjenesten og diakoner fra 
andre menigheter arrangerte de aktiviteter 
for en gruppe voksne flyktninger på Intro
duksjonsprogrammet. Gruppen møttes hver 
fredag fra midt i oktober til midt i desember. 
De fikk blant annet oppleve byvandring i 
Drammen, historieundervisning, gårdsbesøk, 
matlaging, fellesskap, bading i Drammens
badet, besøk hos organisasjoner og institu
sjoner i byen, hyttetur og julevandring.
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MOTTAKER TILSKUDD

Alver kirkelige fellesråd  kr 95 000

Asker kirkelige fellesråd  kr 50 000

Bergen kirkelige fellesråd  kr 50 000

Bjerkreim sokn  kr 10 000

Egersund sokn  kr 70 000

Førresfjorden sokn  kr 50 000

Forsand sokn  kr 40 000

Fredrikstad kirkelige fellesråd  kr 120 000

Frøyland og Orstad sokn  kr 40 000

Gol og Herad sokn  kr 20 000

Greverud sokn  kr 15 000

Grimstad kirkelige fellesråd  kr 100 000

Hareid kyrkjelege fellesråd  kr 20 000

Heimdal sokn kr 30 000

Hemsedal sokn kr 15 000

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd kr 75 000

Nannestad kirkelige fellesråd kr 100 000

Midtre Namdal kirkelige fellesråd kr 30 000

Osen sokn kr 28 000

Sogndal kyrkjelege fellesråd kr 20 000

Sokndal sokn kr 10 000

Sømna sokn kr 20 000

Stange kirkelige fellesråd kr 25 000

Stavanger kirkelige fellesråd kr 200 000

Tinn kirkelige fellesråd kr 25 000

Tønsberg kirkelige fellesråd kr 100 000

Ullensaker kirkelige fellesråd kr 40 000

Ullensvang kyrkjelege fellesråd kr 15 000

Ulstein sokn kr 80 000

Utsira sokn kr 25 000

Volda kyrkjelege fellesråd kr 50 000

Øksnes kirkelige fellesråd kr 45 000

Ølen og Bjoa sokn kr 60 000

Ørsta kyrkjelege fellesråd kr 70 000

Ålgård sokn kr 25 000

Årstad og Fridalen sokn kr 50 000

Ås sokn kr 140 000

MOTTAKER TILSKUDD

Austad Fjell menighet kr 50 000

Birkenes menighetsråd kr 20 000

Bjerkreim sokn kr 20 000

Bremnes sokneråd kr 18 000

Fredrikstad kirkelige fellesråd kr 73 000

Gol og Herad sokn kr 10 000

Grimstad kirkelige fellesråd kr 34 000

Hareid sokn kr 10 000

Hustadvika kirkelige fellesråd kr 15 000

Kongsberg og Jondalen sokn kr 20 000

Lenvik menighet kr 65 000

MidtreNamdal kirkelige fellesråd kr 50 000

Rælingen menighet kr 80 000

Tolga kirkelige fellesråd kr 10 000

Uranienborg sokn kr 40 000

Vegårshei menighet kr 27 000

Søkere og innvilget støtte

Runde 1 Restmidler



I 2022 fikk Kirkerådet et engangstilskudd fra Kultur- og like-
stillingsdepartementet på 2,5 millioner kroner til arbeid med  
inkludering av ukrainske flyktninger. 

Kirkerådet opprettet en tilskuddsordning for disse midlene, som 
menigheter og kirkelige fellesråd kunne søke på. Det ble delt ut 
tilskudd til 47 forskjellige menigheter og fellesråd. Tilskudds-
beløpet varierte fra 10 000 kroner til 200 000 kroner.

Her rapporterer fem sokn om hvordan de brukte  
pengene de fikk tildelt. 
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