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Dok.nr.

Ansøger navn

12347/10

Udgivelse af salmeEgil Hvid-Olsen,
/nodebog samt CD med
Lone Andersen og
et udvalg af Hans
Hans Thimes
Thimes Kristiansens
Kristiansen
salmer

16404/10

16812/10

16825/10

Taarnborg, v.
Torben og Bente
Bramming

Projekttitel

Salmernes hus

Dansk Bibelskole,
ReligionsMin salmeregn
pædagogisk
center

Projekt beskrivelse
Udgivelse af CD og
nodehæfte samt afholdelse
af gudstjenester og
foredragsaftner

Udgivelse af 15 bøger af
forsk. kunstner/forfatterpar; hver bog om en
central salme

Materiale til skole/kirkesamarbejde om
salmetilegnelse gennem
sang og billedkunst

Holger Lissner og
salmegruppe samt Nyt om det gamle - nye Produktion af nye salmer til
Unitas Forlag v.
salmer til de gammel- udgivelse i salmebog og
Henrik Bundgaard testamentlige læsninger CD-indspilning
Nielsen

Ansøgt
Samlet
Begrundelse
beløb i kr. budget i kr.

60.000

200.000

36.240

361.600

Projektets resultat er et
produkt med stor
nytteværdi for
90.000
folkekirken, og i projektet
indgår et samspil af flere
elementer
Projektet imødekommer
årets indsatsområder i
formidlingen den
kirkemusikalske arv og
1.500.000
salmetradition, og er
inspirerende i sin
nytænkning af
formidlingen
Projektet resulterer i et
anvendeligt og
tilgængeligt produkt, der
med kreative kræfter vil
79.000 lette tilegnelsen af
salmeuniverset for børn.
Projektet vil f.eks. være til
glæde for skole/kirkesamarbejde.
Projektets resultat
imødekommer et behov
blandt præster i
folkekirken for flere
451.100
gammeltestamentlige
salmer, og vil have en
stor nytte- og
inspirationsværdi

Bevilget
Tids-horisont beløb i kr.

1 år

60.000

4 år

100.000

1 år

36.240

1½ år

75.000

17021/10

Erfaringsopsamling i
katalog over arbejde med
Anne Ehlers,
Opsamling af erfaringer
Påske-optaktsLangenæs-kirken med "Påske-optakter"
gudstjenester med vægt
på kor og sang

60.000

60.000

17124/10

Vesterbro Bykirke,
Ny dansk messe for kor Produktion af ny messe til
v. Sabine
og orgel
brug for kor landet over
Kleinbeck

110.000

110.000

17490/10

Jens Carl
Moesgaard
Udvikling, undervisning,
Nielsen og Jørgen udsyn og U2
Lasgaard

Afholdelse af U2gudstjeneste ved Danske
Kirkedage, samt udgivelse
af bog om U2s tekster og
seminar om brugen af U2 i
undervsining

120.000

217.500

17499/10

Danmarks
Kirkelige
Mediecenter

Produktion af bibelsk
musical - manuskript og
vejledning - inspireret af
"Sigurd fortæller
Bibelhistorier"

125.000

175.000

Sigurd Barrett's
Bibelmusical

Projektets produkt er et
idekatalog med
gennemprøvede ideer og
liturgier, der vil sprede
inspiration og kan
anvendes i hele
folkekirken
Projektet tegnes af
dygtige kræfter, der
garanterer et solidt og
godt produkt til
genanvendelse og
inspiration over hele
landet. Det
imødekommer
indsatsområdet:
Anvendelsen af musik og
kor i gudstejensten.
Projektet er en
videreudvikling af et
allerede støttet projekt.
Nu bringes
inspirationsværdien af
projektet videre og gøres
tilgængelig på landsplan.
Brugen af U2 i
gudstjenstlige
sammenhæng vil tale til
nye kirkegængere
Projektet vil resultere i et
solidt og letanvendeligt
produkt, der kan
udbredes til hele
folkekirken.

1 år

60.000

1 år

110.000

½ år

60.000

1 år

125.000

17542/10

17544/10

17549/10

Lene Langballe,
Tingsted Kirke

Ung kirke i
Guldborgsund

Line og Livet - dansk
Familieforlaget, v.
salmetradition
Cecilie Conrad
præsenteret for børn

Folkekirken.dk og
Folkekirkens
Ungdomskor, v.
Ellen Aagaard
Petersen

Udgivelse af CD med
salmer indsunget af
børne- og ungdomskor,
samt tilgængelighed af
dette for alle gennem
database

Liturgisk performance om
livet med brug af salmer,
opført af børne- og
ungdomskor i
Guldborgsund kommune

Produktion af 3 letlæste
børnebøger, der formidler
hver en salme. Salmerne
indsynges til gratis
download

Samarbejde mellem om
indspilning af 200 salmer
med børne og unge kor,
som kan findes gratis på
internettet

50.000

Projektet besvarer
indsatsområdet:
Anvendelsen af kor i
gudstjenesten. Det
50.000 fremhæves for sin
omsættelighed og
inspiratoriske værdi, og
vil engagere mange
frivillige kræfter

1½ år

50.000

204.750

Projektet imødekommer
indsatsområde:
Udbredelsen af
kendskabet til den
kirkemusikalske arv og
204.750
salmetradition, og er
særligt udviklet til børn.
Projektet er opbygget af
flere elementer og har
stort potentiale

½ år

204.750

415.000

Projektet har indbygget
en stor tilgængelighed og
derved en stor geografisk
dækning. Det besvarer
475.000 indsatsområdet:
Udbredelsen af
kendskabet til den
kirkemusikalske arv og
salmetradition.

2 år

225.000

17550/10

17559/10

17567/10

Konfirmander skal udvikle
Center for
egen liturgi ud fra
Liturgisk
Ungdoms-studier
forståelse og tolkning af
eksperimentarium og Religionshøjmessen. Der udgives
projekt for konfirmander
pædagogik, V.
hæfte med erfaringer
og teenagere
Dorte Kappelgaard
herfra og afholdes
temadage

Genklang v.
Indspilning af
Nicolai
Natkirkeværket "Lyden
Abrahamsen (CD
af en pige"
vedlagt)

Samvirkende
Menigheds-plejer

Indspilning af Natkirkekorværk til brug for andre
(via download), samt til
formidling af Natkirkens
form, indhold, identitet og
særlige liturgi

Udvikling og
Nye veje i Folkekirkens
markedsføring af ældreældrearbejde netværk baseret på
udvikling af netværk og
undervisning samt
undervisning
omsorgsarbejde

97.000

Projektet udmærker sig
ved sin nyskabende og
inspiratoriske karakter.
Det opstiller rammer for
122.000 særligt teenagevenlige
liturgier, så unge kan få
en bedre tilegnelse og
medejerskab af
gudstjenesten.

½ år

97.000

40.000

En indspilning af
korværket vil øge
værkets
inspirationspotentiale og
67.500 dets mulighed for at
kunne omsættes til andre
kirker. Det kan desuden
fungere som afsæt for
særlige korgudstjenester.

½ år

40.000

80.000

Projekt har fokus på en
trofast del af folkekirkens
menighed. Projektet er
580.000 nyskabende og
sandsynliggør en klar
nyttevirkning for
folkekirken.

1 år

50.000

Informationstjenesten i Aalborg Hele kirken synger - et
18100/10
stift, v. Christian
tv-projekt
Roar Pedersen

Optagelser af salmesangsundervisning og
arrangementer, der vil
dokumentere kirkens rolle
som formidler af
salmetraditionen

40.000

Projektet har en
indbygget
spredningseffekt og
besvarer indsatsområdet:
Udbredelse af
kendskabet til den
80.000 kirkemusikalske arv og
salmetradition. Som
formidlingsprojekt rækker
projektet endvidere ud
over den kirkelige
interesse-sfære ind i den
folkelige.

1 år

40.000

