
Den folkekirkelige Udviklingsfond  Projektbeskrivelse 
  Dokument nr. 44709/11 

 

Navn: Sigurd fortæller Bibelhistorier  
 
Emne: Bibelformidling. Projektet består af genfortællinger af 24 centrale beretninger fra Bibelen 
for børn gennem historier og sange af Sigurd Barrett. Alt udgivet i bogform, på cd og dvd, samt 
som sangbog  
 
Målgruppe: Børn i alderen 2-11  
 
Tid, sted og aktør: Udgivelse foråret 2010.  
Bog og dvd udgivet i samarbejde mellem Sigurd Barrett, Danmarks Kirkelige Mediecenter og 
Politikens forlag. Sangbog og cd udgivet af Sigurd Barrett, Danmarks Kirkelige Mediecenter og 
musikforlagene Dansk Sang og MyWay music.  
 
Opnået støtte: Projektet har opnået støtte på 100.000,- kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 
år 2009, og er desuden finansieret med stribe andre samarbejdspartnere og fonde.  
 
Projektets formål: Projektet er et bibelformidlingsprojekt for børn, og målet er at gøre bibelens 
centrale fortællinger tilgængelige for børnene. Bibelfortællingerne og sangene kan bruges både i 
hjemmet og i kirkelige sammenhæng til gudstjenester eller i undervisning.  

Projektets indhold: Historierne, der genfortælles og synges af Sigurd Barrett, er udvalgt i et 
samarbejde mellem et teologisk panel af 6 præster, Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige 
Mediecenter.  

På dvd’en fortæller Sigurd i samarbejde med tøjdyret Snapper de 24 fortællinger, der kan læses i 
bogen, og synger sangene, som også kan høres på dobbelt-cd’en.  
Sangene er udkommet som både koralbog, korhæfte og sangbog så de kan finde anvendelse som 
børnesalmer i kirker og skoler.  
Bibelhistoriebogen og sangbogen er rigt illustreret med tegninger af Jeanette Brandt.  
 
Erfaringer og resultat: Resultatet af projektet er udgivelsen af bog, cd, dvd og sangbog. Materialet 
udgør en stærk helhed, som gør det let at anvende og inspireres af, f.eks. i kirkeligt børnearbejde, 
børnegudstjenester og i de mange hjem, der bruger materialerne.  
En vigtig erfaring er styrken ved at samarbejde med ikke-kirkelige partnere på både produktion, 
distribution og salg. Det har sikret en meget stor udbredelse af projektet.  
 

Læs mere om projektet her: www.sigurdsbibelhistorier.dk 


