
Godkendte projekter

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tilsluttede ansøgninger 2008 (dok. nr. 356242)

Ansøger Navn Titel på projekt Ansøgt beløb 
i kr.

Samlet budget 
i kr. Beskrivelse Begrundelse Andre 

tilskudsydere Tidshorisont Bevilliget 
beløb i kr.

Brønderslev 
kirke

Grøn fisk 150.000,00 200.000,00

Udvikle nye 
samspilsformer og 
netværk mellem 
kirken og unge via 
gudtjenester, events, 
blogs og mobil.

Brug for en 18-20 årig 
kirkepilot. Dennes 
kenskab og netværk til 
unge vil give os den kirke 
de unge vil have til 
inspiration for sogn, 
provsti og stift.

Ingen anført
1. august 2008 til 
1. juni 2010

100.000

Danmarks 
Kirkelige 
Mediecenter

Kommunikazion.dk 225.000,00 225.000,00

Brug af 
mobilteknologi i 
forbindelse med 
gudstjenester, 
andagter, dialog om 
tro og undervisning af 
unge.

Grundet interesse og 
behov fra både sogne og 
folkekirkelige 
organisation, for at få 
værktøjer der gør det 
muligt, at inddrage den 
mobile teknologi i 
kommunikationen til 
mange forskellige 
målgrupper.

Abonnements-
betaling.

Sommer 2008 til 
vinteren 2009.

225.000

Frivilligt Drenge- 
og Pigeforbund, 
Højbjerg

Rollespils-
gudstjenester

30.000,00 30.000,00

Udvikling af en række 
nye rollespil til brug 
for 
ungdomsgudstjenester 
i folkekirken.

Rollespil er oplagt til 
brug for arbejdet med 
bibelske historier og det 
bibelske univers, men 
materiale mangler.

Ingen anført 2008 30.000

Arken
Århus Stiftscentral for 
Kristendoms-
undervisning

250.000,00 475.000,00

Et formidlingsprojekt, 
som vil forny 
konfirmations-
forberedelsen ved at 
lade konfirmanderne 
indgå i rollespil. 

Den krævede faglighed i 
kombination af 
dramaturgi, teologi og 
pædagogik forusætter 
imidlertid en 
professionalitet, som 
ligger ud over det enkelte 
sogns mulighededer.

20.000 kr. søges 
fra Religions-
pædagoisk Centers 
Udviklingsfond og 
20.000 kr. fra 
Stiftsfondene.

September-
oktober 2008 og 
tre år frem.

125.000
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Præsidiet bag 
etableringen af et 
Bibliarium c/o 
Det Danske 
Bibelselskab.

Etablering af et 
Bibliarium - et 
formidlingscenter for 
Bibelens historier og 
univers

750.000,00

1,5 mio. kr. det 
første år - 4,5 

mio. kr. i hele 1. 
fase (3 år).

Etablering af et sted, 
hvor Bibelens 
historier og univers 
åbnes og formidles på 
måder, der indrager 
alle sanser, bl.a. ved 
brug af IT.

Der er brug for et sted, 
hvor mange forskellige 
grupper kan nærme sig og 
få indblik i den 
grundlæggende del af 
kulturarven, som Bibelen 
udgør, på en oplysende, 
udfordrende og 
spændende måde.

Der er ansøgt hos 
Ole Kirks fond.

3 år for 
etableringen, 
forventet åbning i 
2012.

500.000

Line Hage
Gensyns-
Gudstjenester - en 
arbejdsbog

15.000,00 15.000,00

Udgivelse af 
arbejdsbog til kirker 
og præster i hele 
landet, som 
omhandler korte 
gudstjenster.

Succes for den type af 
gudstjenester for de i 
menigheden, som normalt 
føler sig fremmedgjort.

Ingen anført
Ca. 2 måneders 
arbejde.

15.000
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