
Støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2007

Ansøger Titel på projekt Beskrivelse Ansøgers begrundelse
Andre 

tilskuds-
ydere

Tids-
horisont

Projektets 
samlede 
budget

Ansøgt 
beløb

Bevilget 
beløb

Folkekirkens 
Ungdomskor            
att.: Inge Marie 
Andersen Klostervej 
32, 7620 Lemvig

Strategisk og 
praktisk udvikling af 
FUK's børne- og 
ungdomskorarbejde

Udarbejdelse af håndbog, 
herunder indsamling og 
udbredelse af gode 
erfaringer, og udbredelse af 
FUK's læseplaner

Fremme og udvikle koret som 
en del af menigheden

Kunstrådet og 
tipsmidler 
210.000, fonde 
180.000, 
stiftsmidler 
60.000

2007-2009 - 
(Til håndbog 
og udbredelse 
af læseplaner)

2.100.000 1.500.000

500.000 
(Til to af 
flere del- 
projekter)

Danmarks kirkelige 
Mediecenter, 
Finlandsgade 27, 8200 
Århus N.

Konfirmazion.dk
Et it-konfirmandlokale på 
nettet

Give præster et værktøj til at 
benytte den nyeste 
kommunikationsteknologi - at 
skabe fremtidens 
komfirmationsundervisning

Ingen anført 2007 165.000 165.000 165.000

Søren Østergaard, 
Center for 
ungdomsstudier og 
religionspædagogik

"Mere end blot 
forberedelsen til en 
fest" - perspektiver 
på konfirmand-
forberedelsens 
betydning for unges 
religiøse dannelse

Roskilde stift har indgået et 
samarbejde med CUR med 
henblik på at foretage en 
systematisk afdækning af 
konfirmand-undervisningens 
betydning for den enkelte 
konfirmands 
identitetsprojekt og religiøse 
dannelse.

Udbygge de eksisterende 
sparsomme evalueringer af 
konfirmandundervisningen i 
Danmark

RPC 60.000,00 
CUR 75.000,00 

2007-2008 280.000 85.000 85.000

Sognepræst Eigil Saxe, 
Chr. X's Alle 118, 
2800 Kongens Lyngby

Betydningen af 
ledelse for skabelse 
af folkekirken som 
attraktiv 
arbejdsplads

Sætte fokus på betydning af 
ledelse og skabe fornuftig 
balance mellem 
medarbejderens arbejdsliv 
og øvrige liv

I folkekirken er der som 
arbejdsplads udstrakt 
selvledelse, hvordan god ledelse 
kan bidrage til udvikling af 
arbejdspladsen og begrænse 
negative konsekvenser ved 
selvledelse

Ingen anført 2007 - 2009 40.000 40.000 40.000

Side 1 af 4



Støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2007

Ansøger Titel på projekt Beskrivelse Ansøgers begrundelse
Andre 

tilskuds-
ydere

Tids-
horisont

Projektets 
samlede 
budget

Ansøgt 
beløb

Bevilget 
beløb

Kerteminde Provsti, 
Skellerup Byvej 44, 
5540 Ullerslev

Udbygning af 
Kertemindeordning - 
med assistance til 
menighedsrådenes 
kontaktpersoner

En stiftsmedarbejder 
tilknyttes til provstiet, stå til 
rådighed for provstiets 
kontaktpersoner, sørge for 
hele provstiets apv, etablere 
en central afløserdatabase

Frivilligt for MR at gøre brug af 
ordningen, derfor svært at 
begrunde.

Kontorhold 
finansieres af 
PU-kassen

to årig 85.000 70.000
35.000 

(bevilling  
for et år)

Kirkefaglig 
videreuddannelse, 
Diakonissestiftelsen, 
Peter Bangs Vej 1, 
2000 Frederiksberg

Bibeleventyret - et 
pædagogisk 
udviklingsarbejde

Bearbejde og videreudvikle 
svensk bibeleventyr

Kan bruges af 
sognemedhjælpere, præster som 
folkeskolelærere

Egen 
finansiering 
50.000

2007 125.000 75.000 75.000

Folkekirkens 
Dåbshilsen v/formand 
Spr. Birgitte Thyssen 
Mørkhøjvej 177A 
2730 Herlev

Manual om 
dåbsoplæring til 
menighedsråd, 
sognemedhjælpere 
og præster i 
folkekirken

Samling og formidling af 
arbejdsgruppes arbejde om 
dåbsoplæring

Bred satsning på dåbsoplæring 
for de døbtes forståelse af 
dåbens og 
folkekirkemedlemskabet

Støtte med 
arbejde til 
udsendelse

Forår 2007 - 
efterår 2007

160.750 82.250 82.250

Forum for Rytme i 
Kirken, v/ Leif 
Rasmussen, Viborgvej 
30, 8882 Fårvang

Salmeværksted
Salmeværksted på Silkeborg 
Højskole

Folkekirken har brug for at der 
hele tiden laves nye salmer

Ingen anført 2007 35.000 35.000

Informationstjenesten 
Aalborg stift, C/O 
Formand, sognepræst 
Karin Kristensen, 
Sankt Peders Gade 20, 
9400 Nørresundby

Folkekirken - 
Ungdomsskolerne - 
Kristendomsunder-
visning, samarbejde 
om fremstilling af 
multimedieklip til 
sognets hjemmeside

Skabe fælles og gensidigt 
udviklingsforløb mellem 
ungdomsskoler, 
konfirmationsunder-visning 
og folkekirken

Kendskab hos de unge om 
folkekirken samt sognenes 
hjemmesider udvikles, hvorved 
fælles mål skabes og gensidigt 
kenskab

Ingen anført 2007 - 2009  240.000 240.000 120.000
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Teatret Kimbri v/Gitte 
Kielberg, 
Karlslundevej 2B, 
8330 Beder

Må jeg åbne et 
vindue

Støtte til produktion af 
kirkeforestilling

Publikum vil gennem dette 
møde kunne opleve en åbning af 
religiøse vaner

Århus 
kommune 
40.000,00, 
ansøgt fra 
diverse fonde 
30.000,00

2007 - samt 
turné så længe 
efterspørgsel 

findes

179.000 109.000 55.000

Samtaleforum Unge og 
Kirke, v/ Jens Maibom 
Pedersen, Platanvej 2, 
8600 Silkeborg

Kirkepiloter 2007
Uddannelse af unge til 
kirkepilotkandidater

Skabe både et landsdækkende 
og lokalt kirkeliv for de unge og 
vænne en ny generation til 
tanken om kirken som en 
menighedens

Ingen anført 2007 - 2008 60.000 60.000 60.000

Kirkefondet, Peter 
Bangs Vej 1F, 2000 
Frederiksberg

Oprettelse af 
netværk for unge 
menighedsrådsmedle
mmer

Oprettelse af et netværk samt 
erfa grupper for unge 
menighedsrådsmedlemmer

Bibeholde de unge 
menighedsrådsmedlemmers 
interesse og mindske frafald.

Ingen anført forår 2007 100.000 100.000 100.000

Apostelkirkens 
menighedsfællesskab 
v/sognepræst Niels 
Nymann Eriksen, 
Saxogade 13, 1662 
København V.

Fængselskirken i det 
fri

Følge op på det kirkelige 
arbejde der foretages i 
landets fængsler

Genopfriske kirkens 
kerneydelser værdifællesskabet - 
Samt ønsket om financiering af 
en særpræstestilling

Tips og lotto 
2007, 
Socialministeri
et 100.000,00, 
Kirkens 
korshær 
40.000,00

2-årig opstart 
hvorefter det 

vil blive 
forsøgt gjort 
permanent

240.000 100.000 100.000

Danske Kirkedage 
2007 i Haderslev

Kirke over grænser, 
belyst ved Danmark 
i verden / verden i 
Danmark, Grænser 
for religion? 
Fordybelse og 
spiritualitet, mellem 
mennesker

Et økumenisk projekt
Bidrager til at vedgå, vise og 
udvikle det folkelige og kristne 
kirkelige engagement

Der er søgt 
fondsstøtte for 
500.000, 
betaling fra 
deltagere og 
deltagende 
kirker, 
sponsorstøtte 
til enkelte 
foredrag, rejser 
og musikere.

17-20 maj 
2007

920.000 100.000 50.000
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Samtalegrupper for 
børn og unge efter 
forældredød - v/Jens 
Rønn Sørensen, Ved 
Kirken 5, 5210 Odense 
NV.

Samtalegrupper for 
børn i krise

At forebygge og afhjælpe 
personlige og sociale følger 
af sorg såsom ensomhed og 
isolation

De indhøstede erfaringer vil 
blive videregivet bredt til 
folkekirken og medvirke til at 
styrke dens diakonale profil i det 
danske folk

Diverse fonde 
og legater, dog 
ingen tilsagn på 
nuværende 
tidspunkt.

2007-2008 489.405 125.000 35.000

Center for Idræt og 
Arkitektur, 
Kunstakademiets 
Arkitektskole, Phillip 
de Langes allé 10, 
1435 København K.

Nyt liv i kirkerne
Idekonkurrence om ny brug 
(kombinations-brug) af 
kirkerne.

Behov for udvikling af nye 
måder at skabe kontakt mellem 
folk og kirke

Der bliver søgt 
diverse fonde

2007 - 2008 1.000.000 500.000 100.000

Tværkulturelt center, 
Ryesgade 68 C, 2100 
København Ø.

Lyst til verden - 
smag på verden

På 14 måneder afholdes 8 
arrangementer i samarbejde 
med lokale sogne udover 
landet.

Mad, musik og oplæsning 
skaber et positivt rum omkring 
kulturer og religionsmødet. 

Ingen anført
Marts 07 - Maj 

08
100.000 60.000 30.000
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