
Den folkekirkelige Udviklingsfond   Projektbeskrivelse 

Dokument nr.: 98001/11 

 

Navn: Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 2 
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: Afholdelse af to store U2 gudstjenester i Viborg Domkirke ifm. Danske 
Kirkedage 2010, arrangeret af Jens Carl Moesgård Nielsen. Afholdelse af to seminarer om U2 og 
kristendommen på Danske Kirkedage ved Jens Carl Moesgård Nielsen og Jørgen Lasgaard og 
arbejdet med bogen ”Himmel og hav i eet”, skrevet af Jens Carl Moesgård Nielsen og Jørgen 
Lasgaard. 

Opnået støtte: 60.000 kr. bevilget af Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2010. 

Projektets formål: Det er andet halvdel i et projekt, der fokuserer på at bruge og hente inspiration 
i U2s sange og musik til brug ved forkyndelsen – ved gudstjenester, undervisning og samtaler.  U2 
er et af verdens største rockbands, og de har gennem deres karriere gennem mere end 30 år 
beskæftiget sig med livet som en Jakobskamp. 
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, der kunne danne baggrunden for at gennemføre 
anden halvdel.  

Fremgangsmåde og ressourcer: ’Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 2’ består af 3 dele:  
- U2 gudstjeneste i Viborg Domkirke, Kirkedage 2010,  
- Seminar på Kirkedage  
- samt arbejdet med udgivelse af en bog om U2 og kristendommen. 
Arbejdet med U2gudstjenesten involverede et væld af frivillige i både planlægning og udførelse. 
Desuden var der en betragtelig medfinansiering fra en række andre instanser (i alt 144.000 kr.) 
Arbejdet med bogen er færdiggjort i 2011, og forventet udgivelse i 2012. 

Erfaringer og resultat: U2gudstjenesten: U2 gudstjenesterne i Viborg Domkirke indeholdt et 
samarbejde med det professionelle U2kopiband Die Herren. Der var udviklet et storslået lysdesign 
til gudstjenesterne, så Joachim Skovgaards malerier og kirkerummet i det hele taget i høj grad var 
inddraget i gudstjenestefejringen. Endvidere medvirkede Herning Kirkes Drengekor med to 
nyskrevne arrangementer, hvor to U2 sange (Gloria og Magnificent) var omskabt til klassisk 
kirkemusik. Temaet til gudstjenesten var det samme som Danske Kirkedage 2010: ”Himmel og jord 
i bevægelse”. Der var gratis adgang, da det var en gudstjeneste, og knap 1500 deltagere var med 
ved de to gudstjenester, og knap tusind gik forgæves. Efter gudstjenesten har Die Herren mere 
end 15 gange medvirket ved U2gudstjenester o.l., ligesom andre har arrangeret U2gudstjenester.  

U2seminaret: U2seminaret samlede ca. 30 deltagere til to forskellige workshops om U2 og 
kristendommen og U2gudstjenester. Der var tale om både inspiration og diskussion. 
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Bogen: Bogen ”Himmel og hav i eet” er en teologisk, eksistentiel udlægning af U2 med 
udgangspunkt i deres album fra 2009 ”No Line On The Horizon”, og med talrige referencer til 
andre U2 sange, koncertoptrædener og interviews. Bogens tema handler om livet som spændt ud 
mellem nærhed og afstand, mellem tro, håb og kærlighed og fortvivlelse, afmagt og ondskab. 

Læs om projektet her: Kontakt Jens Carl Moesgård Nielsen: jcmn@km.dk  
eller Jørgen Lasgaard: lasgaard@vip.cybercity.dk . 

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

Øvrige oplysninger: ’Udvikling, undervisning og udsyn: U2 – del 2’ er en opfølgning af ’Udvikling, 
undervisning og udsyn: U2 – del 1’, som modtog støtte i 2009 af Den Folkekirkelige Udviklingsfond.  
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