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Navn: Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 1  
ved Jørgen Lasgaard og Jens Carl Moesgård Nielsen 
 
Emne: U2, musik, inspiration, gudstjenester, undervisning, samtaler og forkyndelse 

Målgruppe: Målgruppen for hele satsningen er meget bred – primært voksne mennesker, der 
umiddelbart kender U2, sekundært andre grupper – f.eks. konfirmander og unge, samt 
mennesker, der er optaget af eksistentielle spørgsmål og moderne kultur. 

Tid, sted og aktør: Konferencen fandt sted på North Carolina Central University i Durham, North 
Carolina 2-4. oktober 2009. Deltagere var Jens Carl Moesgård Nielsen og Jørgen Lasgaard 

Opnået støtte: 23.082 kr. bevilget af Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2009. 

Projektets formål: Et led i et projekt, der fokuserer på at bruge og hente inspiration i U2 sange og 
musik til brug ved forkyndelsen – ved gudstjenester, undervisning og samtaler. Første del af 
projektet bestod af deltagelse i verdens første akademiske U2 konference, oktober 2009 i North 
Carolina, USA. Deltagelsen i konferencen i USA havde til formål at dygtiggøre og inspirere os, og 
medvirke til at skabe et netværk.  

Fremgangsmåde og ressourcer: Deltagelsen i konferencen var et afgørende led i forberedelsen af 
Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 2, der indebærer U2 gudstjeneste i Viborg Domkirke, 
Kirkedage 2010, Seminar på Kirkedage samt arbejdet med udgivelse af en bog om U2 og 
kristendommen. Hvor del 1 (konferencen) kun berørte de to deltagere direkte og blev fuldt 
finansieret af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, har del 2 (U2gudstjeneste, seminar og bog) 
involveret et væld af frivillige og indebåret en betragtelig medfinansiering fra en lang række andre 
instanser. 

Erfaringer og resultat: Konferencen var i den grad udbytterig og har givet et væld af kontakter til 
ligesindede fra hele kloden og et stort rygstød til vores daglige beskæftigelse med teologi og 
mødet med mennesker og naturligvis også til både arbejdet med bogen og U2gudstjenester  
fremover 

Læs om projektet her: Kontakt Jens Carl Moesgård Nielsen: jcmn@km.dk eller Jørgen Lasgaard: 
lasgaard@vip.cybercity.dk Man kan få en fyldigere evaluering af konferencen tilsendt. 

Læs om U2 gudstjenesten i Viborg 2010 på www.u2gudstjeneste.dk 

Øvrige oplysninger: Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 1 er fulgt op af Udvikling, 
undervisning og udsyn: U2 – del 2, som modtog støtte i 2010 af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, 
og løber 2010 (U2gudstjeneste i Viborg Domkirke mv.) samt 2011 (forventet udgivelse af bog om 
U2). 
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