
 

Religionspædagogisk Forlag (RPC) – Gud, ro og orden – 19.000 kr.  

 
Med udgivelsen af bogen Gud, ro og orden ønsker RPC at imødekomme det behov, der er for 
inklusion af børn med særlige behov i konfirmationsforberedelsen. Bogen henvender sig til 
præster og andre, som underviser børn med særlige behov i kristendom. Bogens fokus er 
forudsigelighed, genkendelighed og struktur, hvilket særligt påtænkes at kunne hjælpe børn 
med ADHD og autisme. Projektet vil for relativt få midler kunne hjælpe mange børn og 
undervisere i mødet med kristendommen.  
 
Tværkulturelt Center – Diakoni over grænser: Folkekirkens møde med asylansøgere – 100.000 kr. 
 
Med projektet Diakoni over grænser: Folkekirkens møde med asylansøgere ønsker Tværkulturelt 
Center, at undersøge igangværende folkekirkelige tiltag i relation til asylcentrene landet over. 
Projektet er tænkt som et inspirationsmateriale til brug for sognemenigheder. Udgangspunktet 
for undersøgelsen vil være en kortlægning af igangværende tiltag kombineret med en 
kvalitativ undersøgelse, hvor der foretages interviews med præster/menigheder, som allerede 
har kontakt til asylcentre. Undersøgelsen vil særligt fokusere på typiske faldgrupper i arbejdet.  
 
Kirkefondet – Landsbykirken som et aktiv – ideer til udvidet brug af middelalderkirker – 265.000 
kr. 
 
Kirkefondet ønsker med projektet at undersøge muligheder for at bruge middelalderkirken til 
anden kirkelige aktivitet, end den vi kender i dag. Projektet skiller sig særligt ud, da det modsat 
tidens trend ikke omhandler lukning af kirker men aktiviteter i kirker og videreudvikling af 
kirken, hvilket må siges også at være ånden i dette års fokusområde ”Kirken på landet”.  
 
KFUKs Sociale Arbejde: Nye veje til diakonalt samarbejde imellem sogne på landet og KFUKs 
Sociale Arbejde repræsenteret ved Reden Aalborg – 226.540 kr. 
 
Reden Aalborg, der til dagligt arbejder med prostituerede, ønsker med projektet at udvikle nye 
samarbejdsformer og tiltag, der kan styrke den diakonale indsats for prostituerede. Projektet 
består bl.a. af at klæde præster og andre i sognet på til at identificere og støtte prostituerede og 
handlede kvinder. Projektet er et pilotprojekt og skiller sig særligt positivt ud da, der ved 
projektstart etableres en national følgegruppe med deltagelse af præster fra stifterne. 
Endvidere afsluttes projektet med et idekatalog til brug i øvrige stifter i Danmark.  
 
Egvad Sogns Menighedsråd v. Inge With – Kend din nabo, også de udenlandske naboer! Kan vi 
mødes i kirken? – 10.000 kr. 
 
I Egvad Sogn har de et ønske om at komme i kontakt med nogle af deres udenlandske naboer. 
Dette ønsker de at gøre på en naturlig og lavt profileret måde. De vil invitere til spisning i det 
lokale forsamlingshus, hvor formålet er, at gøre opmærksom på lokale aktiviteter og skabe 
kontakt på tværs af etnicitet. 
 
Landsforeningen Kirke Care Danmark – Kirke Care – 100.000 kr. 
 
Kirke Care har i en længere periode været til stede i Hillerøds aften- og nattemiljø, hvor de har 
været med til at skabe tryghed og omsorg for unge og andre sårbare. Dette projekt ønsker 
Kirke Care Danmark at videreudvikle, så projektet kan bredes ud til hele landet. Konceptet er 



hovedsageligt drevet af frivillige, som har været igennem 30 timers oplæring for at været 
rustet til at gå på gaden.  
 
Danske Kirkers Råds Klima- og Miljøarbejdsgruppe (Grøn Kirke) – Brug af kirkens jorde til 
diakonale formål – 235.400 kr. 
 
Projektet vil undersøge og fremme brugen af kirkens jorde til sociale og diakonale formål. 
Inspirationsmaterialet, som projektet har til formål at udvikle, vil kunne fungere som et 
anvendeligt redskab på et område hvor mange i dag savner et formål med den jord, som i dag 
står ubrugt hen.  
 
Aalborg Stifts Diakoniudvalg – Folkekirkens Familiestøtte – 200.000 kr. 
 
Folkekirkens Familiestøtte har til formål at yde støtte til den diakonale indsats i de enkelte 
hjem hos sårbare familier i seks sogne i stiftet. Projektet er stort og har et samlet budget på 6,5 
millioner.  
 
KFUM-spejderne i Danmark – Miljøskaber – Kirke for børn og unge på landet – 212.500 kr. 
 
Med projektet Miljøskaber - Kirke for børn og unge ønsker KFUM-spejderne i Danmark at sætte 
fokus på de menneskeskabte klimaudfordringer og gennem en indsigt i skabelsesberetningen 
skabe en tættere relation mellem kirken og de inddragne 10 landsognes børn og unge.  
 
Vesterbro Sogn – Kirke for asylansøgere – 180.000 kr. 
 
Apostelkirken i Vesterbro Sogn vil gennem kristendomsundervisning på farsi skabe kontakt til 
sårbare asylansøgere og flygtninge. Gruppen vil dernæst blive forsøgt integreret i den 
folkekirkelige menighed.  
 
Tingbjerg Sogn– Mad til alle – 50.000 kr. 
 
Projektet Mad til alle består i at uddele overskudsmad til mennesker med en smal økonomi. I 
samarbejde med Fødevarebanken, lokaludvalget i Brønshøj-Husum-Tingbjerg og 
sundhedshuset i Vanløse ønsker Tingbjerg sogns menighedspleje at sikre, at alle har adgang til 
friske madvare samt at fremme det lokale netværk af frivillige på tværs af religion og etnicitet.  
 
Center for Ungdomsstudier (CUR) – Konfirmander fra 8-16, hjælp! – 75.000 kr. 
 
På baggrund af folkeskolereformen ønsker CUR, at udvikle en række metoder til brug for et 
anderledes konfirmandforløb. Metoderne udvikles i samarbejde med 20 sogne, 30 præster og 
stiftskonsulenter i fire stifter. Formålet er, at kunne hjælpe præsterne i den udfordring det er, 
at omlægge konfirmandundervisningen fra ugentlige mødetidspunkter til få hele 
konfirmanddage.  
 
Kirkens Korshær i Århus – Decentral Diakoni – en styrket lokal kirke – 100.000 kr.  
 
I en tid hvor arbejdspladser og servicefunktioner forsvinder fra landsbyerne, ønsker dette 
projektet at arbejde på at få kirken til at fungere som sammenhængskraft i landsognene. 
Projektet har mange samarbejdspartnere, der alle vil tage del i at udvikle en model, som skaber 
en ny vej for det at være kirke på landet.  
 



Tingbjerg og Bellahøj-Utterslev Sogne – Åben socialrådgivning i Bispebjerg-Brønshøj Provsti – 
100.000 kr. 
 
De to samarbejdende sogne ønsker at tilbyde socialrådgiverbistand i kirken. I kirken vil der 
være tid til, at sætte sig ind i komplicerede problemstillinger i en ramme, hvor 
socialrådgiveren ”er på konfidentens side”. Tilskuddet går til at ansætte to socialrådgivere på 
deltid. Med tilskuddet følger et krav, om at en del pengene skal anvendes til en evaluering, 
således at projektet på sigt vil kunne videreformidles til andre interesserede sogne.  
 
Natkirken i Vor Frue Kirke – Forfatterskolen PS – 150.000 kr. 
 
I samarbejde med Læseforeningen i DK ønsker Natkirken i Vor Frue Kirke at skabe et nyt 
diakonalt tilbud til mennesker med psykisk sygdom. Midlerne skal være med til at realisere 
”Forfatterskolen PS”, der vil tilbyde skrivekurser og læsegrupper for psykisk sårbare. Ud over 
skrivekursusforløbet tilbydes de psykisk sårbare også at deltage i læsegrupper i en støttende 
kirkelig kontekst.  
 
Grønt partnerskab ved Tebstrup og Snepstrup Præstegård – Fortælle-, Motion- og Oplevelsessti – 
et grønt partnerskab ved Tebstrup og Snepstrup præstegård – 200.000 kr.  
 
De to præstegårde ønsker, at etablere en motions- og oplevelsessti mellem præstegårdene, 
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj og Ovsted kirke. Stien skal både være en genetablering af den 
gamle kirkeski mellem Snepstrup Præstegård og Ovstedkirke og en kultur- og bibelhistorisk sti 
rundt om præstegården. De nye rammer på kirkens jorde skal være med til at styrke borgernes 
interesse for at lære, lege og motionere i naturen.  

 


