
* Siste Nyhetsbrev fra NKrS!! 
HUSK at fra og med 1. januar fusjonerer Frikirkelig studieforbund (FSF) og 
Norske Kristelig Studieråd til Kristelig studieforbund, forkortet: K-stud. 
Virksomheten til NKrS videreføres gjennom K-stud og vi håper at denne 
forandringen går greit for dere brukere! Vi ber om at dere tar kontakt hvis 
dere får problemer. 

* K-Stud - nye søknadsrutiner  
- Fra og med 1. januar 2012 sendes søknader til:  Kristelig studieforbund, 
Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo, eller post@k-stud.no.  
NB! Bruk post@nkrs.no fram til 1.1.2012. 
Telefonnummer som før: 23 08 14 70 
- NETTSØKNAD: Medlemmer av nåværende NKrS kan bruke nettsøknader 
via det tidligere systemet. Dere vil finne en link på www.k-stud.no. 
- Det blir noen endringer i både tilskuddsordninger og -regler. Følg med, fra 
1. januar finner du mer opplysninger på den nye nettsiden: www.k-stud.no  

* Reisestipend 2012  
Også i år fikk representanter fra våre medlemsorganisasjoner (Frikirken, 
KRIK, NLM og Normisjon, på vent) innvilget søknader på departementets 
reisestipend. 3 personer fikk til sammen kr. 23 000 og en til står på 
venteliste.  

* Søknadsfrist for statsstøtte 2011 
Vi minner om at siste frist for å søke statsstøtte for 2011 er 15. jan. 
2012! Jo, raskere dere er til å sende inn søknadene, jo, raskere får 
dere utbetalt støtten! Se våre hjemmesider 

* Våren 2012 – husk søknad FØR kursstart 
Når dere nå planlegger vårsemesteret – tenker dere da på mulig-
hetene for støtte gjennom K-Stud?? Det gjelder å kjenne reglene når 
dere planlegger – det gir best uttelling! Se våre hjemme-sider eller ta 
kontakt. Studieplaner må sendes inn før kursstart for studietiltak 
som ikke er forhåndsgodkjente. Bruk  gjerne skjemaer for 2011 for 
innsending før 1. jan. 

* Gi vitnemål 
Kursdeltagerne skal iflg. lovverket ha tilbud om å få dokumentasjon for 

gjennomført kurs/opplæring. Vi ber dere som er arrangører å huske på dette! 

 
Vi ansatte ønsker dere en god julefeiring og takker for samarbeidet i 2011 

med Rom. 15 13: ” Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, 

så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.”. 

Oslo, 19. des. 2011 

Lajla Dahl, Ingebjørg Kransvik og Ingvar Lyche 

(DERE TREFFER OGSÅ OSS I DET NYE K-STUD)

 

NYHETSBREV 
N r .  7  –  2 0 1 1  

Aktuell informasjon til 

medlemsorganisasjonene i 

Norsk Kristelig Studieråd 

 

Tenk etter om det er andre 

som kan ha nytte av dette 

brevet i kretser, regioner, 

lokalt, menigheter etc. 

SEND DET VIDERE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det offentlige setter pris på 

ditt studiearbeid ved å tildele 

midler gjennom NKrS! Men 

du må søke! 
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NKrS, Rådhusgt 1–3, 

0151 OSLO, 

post@nkrs.no 

Telefon 23 08 14 70 

E-post post@nkrs.no 

Internett www.nkrs.no 
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