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4

111547/12

Måle Fortælleteater v. 

Anette W. Jahn

Askepot og opstandelsen - et 

tværkulturelt teater-kirke-skoleprojekt
      260.000     260.000 

Med projektet ønsker Måle Fortælleteater at producere to 

fortælleteaterforestillinger over eventyret Askepot, som henvender sig til 

forskellige aldersgrupper. Udgangspunktet for begge forestillinger er historien 

om, hvordan Askepots mor transcenderer døden og genopstår symbolsk som en 

due, som beskytter Askepot. Med et efterfølgende forløb i kristendomskundskab 

lægger projektet op til et tæt samarbejde mellem teater, kirke og skole, og 

projektet placerer sig således indenfor årets indsatsområde med inddragelse af 

påsken både i og ikke mindst udenfor det traditionelle kirkerum. 

22

125157/12

Bangsbostrand 

Menighedsråd
Påskens stemtheder udsat for BIGBAND         30.000       30.000 

Bangsbostrand Sogn søger opstartsmidler til et anderledes projekt, hvor et 

bigband afholder holder en påskekoncert. Projektet er lokalt, men det er en 

mulighed, at projektet - for få midler - kan inspirere til udbredelse af påskens 

betydning på en anderledes måde.

27

125874/12

Åben Himmel - Forening til 

Kirkespillets Fornyelse v. 

Hanne Davidsen

Et halvfyldt rum: en mosaik af ord og 

billeder om tro og fornuft
        50.000       50.000 

Et halvfyldt rum: en mosaik af ord og billeder om tro og fornuft er et teaterprojekt 

om forholdet mellem tro og fornuft. Projektet er lokalt, men en anderledes og 

fornyende formidling af påsken, hvis idé kan bruges af andre.

30

126700/12

Diakonhøjskolen v. Jens 

Maibom Pedersen

Påsken på spil         65.000       65.000 

Projektet vækker nysgerrighed ved sin ide. Udviklingen af et brætspil om påsken 

er nyskabende og relevant for oplysning om og refleksion over for årets 

indsatsområde. Inddragelsen af unge i spillets udviklingsfase er ligeledes 

interessant.  Projektet vil have et stort udbredelsespotentiale, da det kan 

downloades gratis fra Diakonhøjskolens hjemmeside. 

36

127672/12

Helligåndskirken, Århus Påskens fortælling - det' for børn         50.000       50.000 

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende erfaringer fra Helligsåndskirken i 

Aarhus, hvor børn fra de omkringliggende institutioner inviteres til fortællinger 

om folkekirkens juletraditioner. Projektet støttes nu i dets bestræbelser på at 

gennemføre et lignende forløb omkring påsken. Det vurderes, at Helligåndskirken, 

med dens store kontaktflade, positivt kan bidrage til oplysning om kulturelle 

forskelle og herigennem styrke den gensidige forståelse for forskellige traditioner 

i et multietnisk område.

44

128266/12

Christine Hjort Bjerre Fejring af reformationen       180.000     180.000 

Projektet skal ved afviklingen af musikgudstjenester belyse gudstjenestens 

udvikling fra før reformationen til efter reformationen. Hermed kan projektet 

engagere og oplyse frem mod reformationsfejringen i 2017. Projektet er endvidere 

nyskabende og spændende i sin form og kan gennem sit eksempel, publikation og 

formidling heraf inspirere til lignende projekter og nye tiltag.  

Økonomi

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Bedømmelse af ansøgninger 2013 (dok. nr. 9300/13)



45

128268/12

Christine Hjort Bjerre
Indvandrerkoret: kultur og 

religionsmøde gennem påskens budskab
30.000              30.000 

Oprettelse af et lokalt indvandrerkor, som skal synge danske salmer. Projektet 

omfatter undervisning i teksterne samt sproglig og vokal støtte. Projektet bygger 

bro via musikken og er nyskabende ved at tage afsæt i den kirkemusikalske 

tradition. Projektet er lokalt, men idéen kan let spredes ud, hvis det viser sig at 

være en succes.

48

128166/12

Domprovst Thomas Frank, 

Viborg

Færdiggørelse af konceptet "Outdoor - 

Konfirmander"
        34.000       34.000 

Projektet nytænker konfirmandundervisningsforløbet. Ved at lade undervisningen 

ske udendørs åbner projektet for nye pædagogiske muligheder for 

konfirmandundervisningen, som forventes at kunne bidrage med nye aspekter og 

engagere særligt drenge i undervisningsforløbet.  Projektet formidles elektronisk i 

materiale og billeder via Konfirmandcenteret, og hermed er der mulighed for, at 

projektet kan genbruges andre steder.  Den pågældende præst har kompetencer 

og erfaring til at anvende og inddrage naturen på en spændende og fængende 

måde.

52

128565/12

Marianne Kardel Knutz
Alt og intet: et undervisningsmateriale 

om betydning i relation til romanen Intet
        40.000       40.000 

Sigtet med projektet er at udarbejde et undervisningsmateriale for 7.-10. 

klassetrin, som introducerer og problematiserer værdibegrebet i romanen Intet. 

Bogen står centralt i undervisningen af folkeskolens ældste elever, og dens 

referencer til påskens indhold og betydning er et godt udgangspunkt for samtale 

og refleksion om eksistentielle spørgsmål. Ved behandlingen af påsken i 

folkeskoleregi lægger projektet sig i forlængelse af årets indsatsområde. 

56

128618/12

Danmarks Kirkelige 

Mediecenter

Snapper fortæller om påsken, så børn 

forstår
        65.000       65.000 

Projektet bygger videre på successen omkring Snapper (fra Sigurd fortæller 

bibelhistorier) ved at udarbejde tre kortere videoklip med formidling af påskens 

fortællinger, budskaber og historier. Resultatet kan bruges til minikonfirmander 

og børneaktiviteter under prædikenen, ligesom de vil kunne tilgås gratis på 

Snapperklubben.dk. Tidligere projektet med Snapper har vist et stort potentiale i 

formidlingen af kirkelige traditioner for børn, og erfaringer herfra kan tænkes at 

være til gavn for videreudviklingen af et stærkt koncept.  

61

128737/12

Timring-Tiphede 

Menighedsråd
Påske i fokus         75.000       75.000 

Projektet er et lokalt sogneprojekt, men vil forsøge på en ny måde at inddrage hele 

sognet i flere forskellige påskearrangementer. Projektet er i overensstemmelse 

med årets indsatsområde og har potentiale til at inspirere andre.

62

128792/12

Tværkulturelt Center

Den migrantåbne folkekirke - 

inspirationsmateriale til 

sognemenigheder

      100.000     100.000 

I en undersøgelse af nydanskeres brug af folkekirken tager projektet fat i et emne 

af stigende interesse og relevans for folkekirken. Der udarbejdes efterfølgende 

materiale, som kan inspirere til at invitere nydanskere ind i menigheden og styrke 

samspillet mellem dem og den danske menighed. Undersøgelsens resultater 

offentliggøres i en mindre publikation samt via en hjemmeside, hvilket vil bidrage 

med en klar nytteværdi for folkekirken. 



64 128796/12

Vesterbro Sogn v/ Sabine 

Kleinbeck
VesterbroPassionen 2013 90.000       90.000 

Folkekirken på Vesterbro vil afvikle et anderledes passionspil med inspiration fra 

flere forskellige genre spændende fra middelalderens mysteriespil over 

radiodramatik  til moderne lyskunst. Projektet har potentiale for at skabe 

opmærksomhed om påsken, og dermed inspiration til andre fremtidige projekter 

uden for bydelen.

72 128923/12

Center for Ungdomsstudier
At skabe rum for eksistentiel og religiøs 

refleksion og dialog
97.000       97.000 

Projektets ambition er at udvikle redskaber for voksne til at kunne indgå i en 

dialog med de unge omkring religiøse temaer til gavn for alle parter. Specielt i 

forbindelse med konfirmandundervisning eksisterer der et behov for sådanne 

værktøjer.

74 129029/12

Folkekirkens Ungdomskor 

v/ Maria W. Jørgensen

Udgivelse af ny "Påskekantate" for lige 

stemmer og orgel
90.000       90.000 

Folkekirkens Ungdomskor yder en væsentlig indsats i at udbrede og styrke 

interessen for den danske salmetradition. Projektet trækker på erfarne og 

kompetente kræfter og præsenterer her et forfriskende tiltag for de danske 

børne– og ungdomskor. Projektet kan formidles til børne– og ungdomskor landet 

over til opførelse i påsken 2014 og fremover.

84

129132/12

Mission og Messer v/ 

sognepræst Pia Mi Ran 

Poulsen

Mission og Messer 550.000     275.000 

Til trods for ændringer i danskeres kirkegang identificerer projektet et fortsat 

behov for samtale og dialog mellem danskere og folkekirken om livets store og 

småbegivenheder. Ved at opstille standere til baby – og småbørnsmesser samt 

bryllupsmesser ønsker projektet at rykke samtalen ud af det traditionelle 

kirkerum og møde folk der, hvor de færdes. Der er tale om et toårigt projekt, som 

støttes med halvdelen af det ansøgte beløb. Messer af denne type er i stigning, 

særligt i hovedstadsområdet, hvorfor det vurderes, at projektet kan hente den 

resterende støtte andetsteds i folkekirken.

89

127970/12

Christian Høeg og Lene 

Bekhøi

Rundt om Rødhalsen - et sang - og 

fortælleprojekt for 3.-4. klassetrin
80.000       80.000 

Der er tale om et tværfagligt projekt, som på dygtig vis skaber forudsætninger for 

et samarbejde mellem fagene kristendom, dansk og musik, ligesom projektet 

fremmer samarbejdet mellem skole og kirke. Selma Lagerlöfs fortælling 

Rødhalsen  er et alternativ til lidelseshistorien, og med det dertilhørende 

undervisningsmateriale og samarbejde er der rig mulighed for at lade påskens 

fortælling nå ud over kirkerummet. 

90

129936/12

Anne-Mette Gravgaard Påsken på nudansk 210.000     135.000 

Der er tale om et spændende og nyskabende projekt, som ved fem kulturelle 

arrangementer skal sætte påskens begivenheder ind i en ny og aktuel 

sammenhæng. Projektet appellerer bredt til mange aldersgrupper og ved at 

formidle påskebudskaber udenfor det traditionelle kirkerum er det forventningen, 

at projektet via sin fortælling kan engagere omkring påsken, også blandt folk som 

ikke er interesserede i folkekirkens påskefejring. Projektet har endvidere et stort 

formidlingspotentiale via medierne.  

91

129933/12

Provstikoordinatorbestyrels

en v/ Martin Elvstrøm-Vieth
Vind i sejlene 292.000     114.000 

Projektets formål er ved sejlads gennem Københavns havn og kanaler at give børn 

kendskab til og en oplevelse af påsken på en anderledes måde. Sejladsen og 

aktiviteterne er en anderledes tilgang, men er tydeligvis bygget på accepterede 

pædagogiske principper. 



93

129917/12

Kirkernes Integrations 

Tjeneste

Migrantmenigheder og 

folkekirkebygninger, som tages ud af 

drift i Kbh [forkortet]

100.000     100.000 

Projektet møder opbakning i en tid, hvor kirkelukninger er på dagsordenen i 

folkekirkeligt regi og i den bredere offentlighed. At lade migrantmenigheder 

anvende de lukkede kirke indgår allerede i overvejelser for kirkernes fremtidige 

brug, hvorfor pilotprojektet og den efterfølgende rapport vurderes at være 

nyskabende, tidssvarende relevant og med en klar nyttevirkning for folkekirken.  

97

129925/12

Teologiens Døgn v/ P. H. 

Bartholin

Et døgn med mening, tilværelsestolkning, 

forsoning, fylde og livsfornyelse
40.000 40.000

Teologiens Døgn er en tilbagevendende begivenhed, som har oplevet stor succes. 

Teologiens Døgn støttes i år med et mindre beløb for udviklingen af konceptet til 

alle stifter. Der er tale om et projekt, som i sin form imødekommer folkelige og 

kirkelige interesser. Projektet sætter rammen om et døgn med alsidig debat og 

samtale om almene samfundsspørgsmål, ligesom projektet gør opmærksom på 

uddannelser med teologi. 

Tildeling i alt: 2.000.000


