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Identifikation Økonomi

Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger

4

95929/11 Flemming Chr. Hansen Ny orgelmusik til 

meditative gudstjenester

                63.000 63.000 Projektet er nyskabende i sit indhold 

og sigte. Det skaber musik særligt 

tilegnet meditative gudstjenester, der 

vinder frem i folkekirken. Projektet er 

et alternativ til ikke-folkekirkelige 

religiøse meditative tilbud og udgør 

derfor en nytteværdi for kirken. 

7

104838/11 Grundtvig-akademiet i samarbejde 

med Studentermenigheden i 

København, Religionspædagogisk 

Center og sognepræst Michael 

Hemmingsen

Laboratorium: Sprog for 

tro - et udviklingsprojekt 

om etablering og 

facilitering af samtaler om 

tro og kristendom

              100.000 100.000 Projektet vil med laboratorier åbne 

muligheder og rum for samtaler om 

tro og eksistens. Det er det første af 

sin art og er gennemarbejdet i alle 

dets faser. Projektets resultater 

opsamles og videreformidles til 

inspiration og anvendelse i lokale 

sogne . 

16

110805/11 Egil Hvid-Olsen Udgivelse af bog med 

teologisk tolkning af 

Esbjerg-evangeliet

                70.000 70.000 Vægmaleriet Esbjerg-evangeliet har et 

forkyndelses-potentiale og en 

gennemslagskraft, der taler til alle 

aldersgrupper. En teologisk tolkning 

heraf vil udnytte dette potentiale og 

støtte dets spredning til nytte og brug 

for kirken.



24

112170/11 Center for Ungdomsstudier og 

Religionspædagogik

Mere end blot ord: 

Anvendelse af "Det 

udvidede læringsbegreb" i 

konfirmationsforberedels

en blandt præster

              217.000 217.000 Projektet vil fokusere på nye 

indlæringsformer til gavn for 

konfirmander og præster. Dets 

initiativtagere kendetegnes af kvalitet 

og forventes at kunne bidrage med et 

relevant og inspirerende materiale til 

gavn for folkekirken.

27

111492/11 Sognepræst Kirsten Jørgensen i 

samarbejde med sognepræsterne 

Christian Larsen, Rikke Aagaard 

Nielsen, Mogens Winther Hvidring 

og provst Lone Wellner

Længsel efter hjem: et 

folkekirkeligt 

udviklingsprojekt om 

identitet som folk og kirke 

i et samarbejdende 

sognefællesskab

              125.000 125.000 Projektet vil gennem forskellige 

modeller arbejde på at etablere fælles 

menighedsidentitet for et 

samarbejdende sognefællesskab uden 

at tilsidesætte det enkelte sogns egen 

identitet og særpræg. Projektet kan i 

sit eksempel virke til inspiration andre 

steder i landet

33

113932/11 Folkekirkens Ungdomskor Syng for Livet! Den 

levende gudstjeneste. 

FUK's Landsstævne 2012

              150.000 150.000 Folkekirkens Ungdomskor yder en 

væsentlig indsats i at udbrede 

salmetraditionen, bl.a. gennem sit 

landsstævne. De lokale kor udgør et 

betydeligt vækstgrundlag for kirken, 

og et landsstævne vil skabe inspiration 

og energi, som efterfølgende bliver til 

gavn for korenes sogne



34

113940/11 LandB v./ Lise Thorsen & Bettina 

Lamm

39 utypiske gravhaver, frit 

efter C. Th. Sørensen

                75.000 75.000 Projektets bogudgivelse vækker 

nysgerrighed ved sin nytænkning i 

brugen af kirkegårde i en tid, hvor det 

lokalt iagttages, at gravstedets 

udsmykning får et mere personligt 

præg. Projektet kan inspirere de 

kirkegårde, der ønsker at lave en 

udviklingsplan for kirkegården. Der er 

et stort behov for at nytænke 

gravstedsformer pga meget store 

friarealer på kirkegårdene samlet set.

38

113955/11 Religionspædagogisk Forlag med 

Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens 

Korshær og Grøn Kirke

Gør Noget! Diakoni i 

konfirmandundervisninge

n

                45.000 45.000 Projektet repræsenterer en ny 

indgangsvinkel til konfirmander i sit 

fokus på diakoni. Projektets 

initiativtagere sikrer en nuanceret 

skildring af arbejdet med fokus både 

på det lokale og det globale. 

43

114021/11 Bente Lybecker Erhvervsretræter               442.220 120.000 Projektet imødekommer en stigende 

efterspørgsel i erhvervslivet i 

personaleplejesammenhænge for 

kurser til fordybelse i åndelige 

spørgsmål. Det synliggør folkekirken 

som aktør på området og aktualiserer 

den kristne tradition og arv for 

spirituel fordybelse.



52

114041/11 Lene Langballe Så vælg da livet: 3 

musikworkshops for 

familier

                60.000 60.000 Dette lokalforankrede projekt 

(Tingsted Sogn) skaber et kirkeligt 

tilbud målrettet den travle 

børnefamilie. Her skabes en ramme 

for kontakt og workshops vil engagere 

både børn og voksne i musik, sang og 

fortælling og skabe gode, fælles 

oplevelser på tværs af alder

54

114054/11 Samvirkende Menighedsplejer Diakonal håndbog for 

menighedsråd. Vejledning 

i at integrere 

sognediakonien i 

menighedsrådets arbejde.

              200.000 200.000 Projektet vil lette menighedsrådenes 

tilgang til den lokale diakonale indsats 

ved at give dem konkrete redskaber til 

at imødekomme aktuelle behov i 

sognet. Det fremhæves, at 

organisationen bag projektet har et 

indgående erfaringsgrundlag på 

området.

56

114058/11 Århus Stift med Jyllands biskopper Teologiens Døgn: 24 

timer med teologiske, 

kirkelige, kulturelle og 

folkelige arrangementer

              100.000 100.000 Et spændende projekt, der med et 

alsidigt program imødekommer 

folkelige og kirkelige interesser. 

Programmet vil både i form og 

indhold appellere til mange grupper. 

65

114088/11 Danske Sømands - og 

Udlandskirker

Forundersøgelse af 

mulighed for en kirkelig 

betjening af danskere i 

Thailand med henblik på 

diakonal indsats

              296.000 150.000 Projektet vil undersøge behov og 

muligheder for en kirkelig, diakonal 

indsats for danskere i Thailand og 

sætter hermed fokus på en meget 

relevant problemstilling. Projektet 

lægger op til samarbejde med de 

andre nordiske udlandskirker i 

Thailand



66

114089/11 Kridtfilm Aps Kierkegaard for 

konfirmander: en 

undervisningsdvd med 

Johannes Møllehave

              150.000 150.000 Projektet møder opbakning i kirkelige 

kredse og bidrager til fejringen af 

Kierkegaard-året 2013. Projektet 

forventes at kunne gøre 

sværttilgængeligt stof forståeligt for 

den unge modtagergruppe gennem 

valget af en anerkendt og dygtig 

formidler.

68

114091/11 Kirkefondet Lokal kirkeudvikling               200.000 120.000 Projektet er geografisk bredt og lokalt 

forankret. Det sætter fokus på kirkens 

indholdsmæssige og åndelige 

dimensioner i udviklingen af lokale 

kirkers visioner og ideer, som sparres 

med andre kirker i halvårlige 

læringsnetværksmøder

71

114094/11 Tværkulturelt Center Migrantmenigheder og 

folkekirken: Det gode 

samarbejde

                95.000 95.000 Projektet fokuserer på samarbejde 

mellem lokale kirker og 

migrantmenigheder gennem en 

undersøgelse af muligheder og 

konkrete eksempler. Der udvikles 

værktøjer til et gensidigt inspirerende 

samarbejde, og projektets resultater 

præsenteres i en lettilgængelig 

publikation



72

114095/11 Syngedrengene ved Vor Frue Kirke 

i Assens

Kantategudstjenester                 60.000 60.000 Projektet omhandler fremførelsen af 

en Bach-kantate i gudstjenstlig 

sammenhæng i et bredt samarbejde 

mellem kirke, skole og musikskole. 

Med projektet skabes der 

opmærksomhed om kirkens 

musikalske sprog og tradition, og 

projektet vil være til interesse både 

lokalt og i en større geografisk ramme.

73

114096/11 Kirkens Korshær Diakonalt 

udviklingsarbejde i 

folkekirken. 

Videreudvikling af 

arbejdsformer på basis af 

erfaring fra pilotprojekt

              100.000 100.000 Projektet vil med en række tiltag 

inspirere til kirkelig handling, der vil 

gavne marginaliserede grupper i 

samfundet. Projektet synliggør kirken 

ikke blot som forkyndende, men også 

som en handlende kirke

I alt, kr. 2.000.000


