
 
 
  Modtager Tilskud 
3 Fonnesbæk og Isenvad Kirker 75.000 
10 Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg 100.000 
14 Teater Wunderbar 60.000 
20 Brylle menighedsråd 30.000 
21 Odense Provstierne, Regina Ljung 90.000 
22 Aalborg Stift 300.000 
23 Kirken på landet i Fyens Stift, Vita Andersen 150.000 
27 Christianskirken – Den Danske Kirke i Berlin 16.000 
28 Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift 150.000 
37 Samvirkende Menighedsplejer  210.000 
39 Dansk Bygningsarv 250.000 
43 Religionspædagogisk Center 200.000 
44 Haralds Sogns Menighedsråd 50.000 
48 KFUMs Sociale Arbejde 250.000 
  I alt 1.930.000 

       

       Fonnesbæk og Isenvad Kirker – Hoppekirke – 75.000 kr.  

 
Der produceres en hoppeborg udformet som en landsbykirke. Hoppekirken tænkes brugt til 
byfester, friluftsgudstjenester, skole-kirkesamarbejder og vil fungere som blikfang og 
trækplaster for børnefamilier og synliggøre kirkens engagement i samfundet.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at hoppekirken på kreativ og 
utraditionel vis sætter fokus på kirkens engagement i lokalsamfundet. 
 

       Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg – Konference om dåb og dåbsoplæring for ansatte i 
kirken – 100.000 kr. 

 
I samarbejde mellem Roskilde og Helsingør Stifter arrangeres en konference om dåb og 
dåbsoplæring for præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkens øvrige personale. De øvrige 
stifter er inviteret til at deltage. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet griber fat i en af 
folkekirkens store udfordringer omkring det faldende dåbstal, og dermed på sigt kan bidrage 
til at styrke kirken i samfundet.  
  
 

      Teater Wunderbar – ”Hvad tror du selv?” – 60.000 kr. 

 
Teaterprojektet handler om tro og henvender sig til unge og deres forældre. I Danmark har vi 
ikke samme tradition for at tale om tro og eksistentielle spørgsmål som i andre lande, og ved i 
dialog med publikum at sætte fokus på tro og konfirmation, søger projektet at styrke de unges 
sprog omkring livets store spørgsmål.   
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at teaterstykkets tema og idé virker 
gennemarbejdet, samt at stykket vil nå bredt ud og sætte fokus på kirkens rolle i samfundet. 



 
 

      Brylle Menighedsråd – Staudehaven – 30.000 kr.  

 
Brylle Menighedsråd stiller et stykke jord til rådighed for etableringen af en staudehave, der 
skal drives af frivillige kræfter i lokalsamfundet. Kirkens personale vil supervisere etablering 
og drift, og menighedsrådet har sat penge af til projektets videreførelse.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en meget konkret, 
praktisk og original måde er med til at gøre kirken synlig i lokalsamfundet.  
 

      Odense Provstierne ved sognepræst Regine Ljung – Dåbsmesse – 90.000 kr.  

 
På dåbsmessen i Odense skal en række stande og aktiviteter med oplysning og information 
sætte fokus på dåben. Konfirmander fra de to store Odense-provstier inddrages i forløbet. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en meget konkret, 
praktisk og original måde er med til at aktualisere dåben og gøre kirken synlig i 
lokalsamfundet.  
 

      Aalborg Stift – ”Hvad er meningen?” Fælles AT forløb om skabelse og menneskets rolle i naturen – 
300.000 kr. 

 
I et samarbejde mellem Aalborg Stift, Aalborg Universitet og teologi på Aarhus Universitet 
skabes et AT-forløb i form af tværfagligt samarbejde omkring naturvidenskab og humanisme 
for landsdelens gymnasier. Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet 
på en konkret og praktisk måde er med til at aktualisere livets store spørgsmål og på 
kompetent vis synliggøre kirkens rolle i samfundet.  
 

       Kirken på landet i Fyens Stift, Vita Andreassen – Kirke og landsby: Udvikling gennem skabelse – 
150.000 kr. 

 
Der er tale om et pilotprojekt i tre provstier og seks sogne/pastorater/landsbyer, der vil 
arbejde med en kendt model for lokal mobilisering og samskabelse mellem kirke og lokale 
aktører i civilsamfundet.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en meget konkret og 
praktisk måde er med til at udvikle og styrke kirkens rolle i lokalsamfundet. 
Budgetfølgegruppen ser gerne, at den resterende finansiering tilvejebringes lokalt eller på 
stiftsplan.  
 

       Christianskirken – Den Danske Kirke i Berlin – Kaffe med kage og dåb, tak! – 16.000 kr.  

 
Christianskirken ønsker at skabe et bedre miljø omkring kirken, der kan tiltrække 
børnefamilier og skabe større tilknytning for denne gruppe til kirken og dens aktiviteter. Målet 
er at hæve den meget lave dåbsprocent blandt børn i danske familier i Berlin. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at der er tale om et godt initiativ, der 
på det længere sigt er med til at styrke kirken blandt danske familier i Berlin. 
Budgetfølgegruppen finder dog, at udgifter der har karakter af drift (forplejning og lønmidler), 
må afholdes af kirken eller deltagerne. 



 
 
 
 
 
 

       Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift – Sprog-café i 20 sogne i Ribe Stift – 150.000 kr. 

 
I Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC) i Ribe Stift har man gjort sig gode erfaringer med 
at skabe kontakt til flygtninge gennem afholdelse af sprogcaféer. FTC vil gennem ansættelse af 
en koordinator udbrede sprogcaféerne til 20 sogne i stiftet. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet er med til at udbrede 
kendskabet til folkekirken og skabe dialog med flygtninge på tværs af religiøse skel. 
 

       Samvirkende Menighedsplejer – Kirken som lokal ressource – 210.000 kr.  
 
       Projektets formål er at motivere ansatte og frivillige ved kirkerne til at involvere sig i      
lokalsamfundet. Frivillige skal bl.a. tilbyde at komme ud i hjemmene og være en støtte for 
personer, der er ensomme eller på anden måde dårligt stillede. Støtten skal organiseres af 
menigheden, gerne i tæt kontakt med kommunen. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en konkret og praktisk 
måde er med til at styrke og udvikle kirkens rolle i samfundet, bl.a. gennem samarbejdet med 
kommunen. 

 

       Dansk Bygningsarv – Folkekirken og landsbyklynger – 250.000 kr.  

 
Projektets formål er at undersøge mulighederne for, at folkekirken på landet kan spille en aktiv 
rolle i de nye landsbyklynger. Med udgangspunkt i ”Landsbyen de 7 sogne” på Mors og de 
lokale menighedsråd, vil projektet bl.a. afsøge hvordan kirken kan være med til at 
imødekomme nye behov for fællesskab og mødesteder.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en meget konkret og 
praktisk måde er med til at udvikle og styrke kirkens rolle i lokalsamfundet i samarbejde med 
andre aktører. Da projektet af rent budgettekniske årsager ikke har kunnet opnå støtte fra 
provstiudvalget, indstiller Budgetfølgegruppen, at der tildeles 250.000 kr. svarende til 
projektets samlede omkostninger. Budgetfølgegruppen betingede sig, at provstiet involveres i 
projektet og i fornødent omfang bidrager til at koordinere sognenes engagement. 
 

      Religionspædagogisk Center (RPC) – Oplysningskampagne om dåb – 200.000 kr. 

 
RPC vil udvikle oplysningsmateriale omkring dåb henvendt til forældre til nyfødte og bruge 
Folkekirken.dk som platform for distributionen, bl.a. ved at udbygge sektionen omkring dåb på 
hjemmesiden og ved at udarbejde en folder.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet vil være med til at 
synliggøre folkekirken i samfundet på nationalt plan, og samtidig udarbejde en række 
værktøjer, der kan bruges af såvel sogne som forældre. Da Folkekirken.dk er finansieret af 
fællesfonden, gives der jf. normal praksis ikke midler fra udviklingsfonden. Støtten gives 
således målrettet til RPCs udarbejdelse af materialet, og såfremt Folkekirken.dk har behov for 
midler til deres andel af projektet henvises til omprioriteringspuljen. Budgetfølgegruppen 



bemærkede desuden, at foldere bør gøres tilgængelige formenighedsrådene på hjemmesiden, 
så de selv kan trykke og distribuere efter behov.  
 

       Harald Sogns Menighedsråd – Skur2: Et diakonalt værksted – 50.000 kr. 

 
Projektet søger at opprioritere den diakonale indsats i værestedet Skur2, der drives i 
samarbejde mellem kirken og kommunen, bl.a. i form af hverdagsgudstjenester på brugernes 
niveau og café med mulighed for samtale med præsten og sognemedhjælperen. Endvidere skal 
samarbejde med andre sogne med lignende udfordringer udvides. 
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en konkret og praktisk 
måde er med til at styrke kirkens rolle i lokalsamfundet, bl.a. gennem samarbejdet med 
kommunen 
 

       KFUM’s Sociale Arbejde – Kirken i det lokale samfund: Diakonale muligheder mellem kirke og 
kommune – 250.000 kr. 

 
Projektet vil gennem workshops og research undersøge og beskrive, hvordan kirker kan 
bidrage til at løfte velfærdsopgaven i deres nærmiljøer i samarbejde med f.eks. kommuner og 
andre parter. Projektets resultater vil blive præsenteret i en rapport, i forbindelse med en 
konference og som konkrete initiativer i de samarbejdende kirker og kommuner.  
Budgetfølgegruppen lagde i deres begrundelse vægt på, at projektet på en konkret og praktisk 
måde er med til at styrke og udvikle kirkens rolle i samfundet, bl.a. gennem samarbejdet med  
kommunen. 


