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Navn: Gospelkonsulent  
 
Emne: Børn, Konfirmander, Musik, Kor, Sang, Gudstjeneste, Workshops, Koncerter.  
 
Målgruppe: Projektet henvendte sig til præster, organister og musikpædagoger, der arbejder i  
folkekirkeligt regi, men i den grad også til sognebørn – store og små, der havde lyst til at synge.  
 
Tid, sted og aktør: Lars Jochimsen, har som gospelkonsulent afholdt en række arrangementer i år 
2009: 24 Gospelworkshops, 18 gospelworkshops for konfirmander, 10 gospelgudstjenester, 4 
gospelkoncerter, 1 gospelworkshop for børn og 2 stiftskurser. 
 
Opnået støtte: 100.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2009 
 
Projektets formål: Formålet var dels at opstarte gospel for de kirker, som måtte ønske at arbejde 
med denne genre, dels at sparre og videreudvikle det eksisterende gospelmiljø i kirkerne og især 
med gospelmusikken bygge bro mellem kirke og sognebørnene.  
 
Projektets indhold: Gospelkonsulenten skulle fungere frit som en gratis sparringspartner, der ville 
stille sin viden og ekspertise til rådighed for f.eks. gospelinteresserede i folkekirkeligt regi.  
Gospelkonsulenten skulle ligeledes vederlagsfrit f.eks. finde en ny pianist, dirigent eller lign. til et  
gospelkor, som måske manglede dette. Gospelkonsulenten skulle også kaste lys over det 
eksisterende gospelmiljø for de, som måtte ønske en baggrundsviden om f.eks. emnet gospel i 
Danmark. Projektet blev derfor delt op i underkategorier, hvor fokus blev rettet mod præster, 
organister og den brede befolkning. Derfor blev der blandt andet skrevet Gospelhåndbogen, som 
er der den første håndbog om gospel i Danmark, som er en ren skitsebog over de utallige 
gospelarrangementer, gudstjenester, workshops, korarbejde, som dagligt foregår landet over. 
Stiftskurser blev ligeledes afholdt for at gratis kunne videreformidle og belyse gospelmusikken for 
præster og organister landet over.  
 
Erfaringer og resultat: Der er i 2009 blevet bygget broer mellem kirker og sogn landet over. Der er 
blevet besøgt rigtig mange kirker landet over og rigtig mange gudstjenester, workshops, koncerter 
og konfirmandarrangementer er blevet afviklet med stor succes.  
Der er blevet opstartet velfungerende gospelkor, fundet dirigenter og pianister til eksisterende  
Gospelkor, og der har været sparret, diskuteret og snakket med utrolig mange præster og 
organister omkring gospelmusikken og dens berettigelse. Gospelhåndbogen har også været en 
stor succes blandt interesserede i folkekirkeligt regi og især bibliotekerne landet over.  
 
Læs om projektet her: www.jochimsen.nu 
Gospelhåndbogen, ISBN: 978-87-88862-42-3 
 
Øvrige oplysninger: Der blev i 2009 også mulighed for dialog med Sjællands Kirkemusikskole og i  
marts 2010 afholdtes der et gospelkursus for organister og andre interesserede. 

http://www.jochimsen.nu/

