
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 
 

 

Den folkekirkelige Udviklingsfond 2020 

 

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden har holdt møde den 28. 
november 2019, hvor ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond 2020 
blev drøftet. I samråd med repræsentanterne Ole Bjerglund Thomsen og Signe 
Kølbæk Høg fra Den danske Præsteforening fremsættes følgende indstilling 
vedrørende Den folkekirkelige Udviklingsfond. 

Budgetfølgegruppen indstiller, at der tildeles støtte for i alt 2.193.500 kr. 
fordelt på 12 projekter fra årets pulje. Idet puljen størrelse er på 2.202.103 kr. 
medfører dette, at puljen for 2020 udviser et overskud på 8.603 kr., der 
videreføres til 2021. 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

  

  

Dato: 3. december 2019 

Akt-id: 80235 

Sagsbehandler 

Johanne Schilling 

 

Budgetfølgegruppen indstiller overfor kirkeministeren, 

1. At ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond nr.  2, 4, 7, 8, 9, 
13, 17, 18, 19, 23, 24 og 34 tildeles det i ansøgningen fuldt ansøgte 
beløb. 
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Nr.  Projekt Tilsagn 
2 Den himmelske historie 2. årgang 10.000 kr. 
4 Åben himmel - Foreningen til kirkespillets fornyelse 20.000 kr. 
7 Kreativitet, fællesskaber på indersiden og diakoni for unge 79.000 kr. 
8 Åndehuller for udsatte unge - et udviklingsprojekt 242.000 kr. 
9 Gud blandt godtfolk og grever - kirkeligt og kulturelt triumvirat i Norddjurs kommune 347.000 kr. 
13 Rollespil for konfirmander med udgangspunkt i Paulus. Spillet kaldes "Vejen" 150.000 kr. 
17 DinTro-MinTro nu også til provinsen 190.000 kr. 
18 Konfirmanddåb? Ja tak! 273.000 kr. 
19 Evaluering af konfirmandtræf i Roskilde domkirke. 60.000 kr. 
23 Når dåben bliver udskudt. 402.500 kr. 
24 Udvikling af tilbud på sociale medier for unge kristne med anden sproglige eller 

kulturel baggrund. 220.000 kr. 
34 Konfi To Go 200.000 kr. 
 Tilsagn i alt       2.193.500 kr.      

 
 
Baggrund 
Den folkekirkelige Udviklingsfond yder økonomisk støtte til initiativer, der 
fremmer udvikling af folkekirkens arv og virke. Udviklingsfonden er finansieret 
som en fast bevilling på fællesfonden. Udviklingsfondens pulje for 2020 er på 
2.202.103 kr. Midlerne udmøntes til relevante projekter efter ministerens 
vurdering og beslutning. 
 
Den folkekirkelige Udviklingsfond har til uddeling af tilskud i 2020 modtaget 
34 ansøgninger. I behandling af ansøgningerne er der lagt vægt på de kriterier, 
der fremgår af fondens formål om at støtte projekter og initiativer til udvikling 
af folkekirkens arv og virke. Vurderingen af ansøgninger har taget højde for 
følgende fem primære faktorer: 
 
 - nyskabende værdi 
 - nytteværdi for folkekirken 
 - geografisk udstrækning 
 - inddragelse af frivilligt arbejde 
 - omsættelighed til andre dele af folkekirken 
 
Budgetfølgegruppen og Præsteforeningens repræsentanter har haft særlig 
opmærksomhed på projekter, som opfylder det særlige fokusområde for årets 
tildelinger. Den folkekirkelige Udviklingsfond 2020 har haft Unge og Kirken, 
herunder særligt unge der bliver døbt i konfirmationsalderen, som det særlige 
fokusområde for årets tildelinger.  
 
Med indsatsområdet vil Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2020 særligt støtte 
projekter, som har til formål at bygge bro mellem folkekirken og de unge i 
aldersgruppen 13-25.  

Der er i årets vurdering blevet taget forbehold for, at Den folkekirkelige 
Udviklingsfond generelt ikke støtter rene driftsudgifter og udgivelser af bøger 
og cd’er, medmindre de vurderes at være særligt nyskabende og inspirerende. 
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Desuden anbefales det normalt, at ansøgninger fra faste bevillingsmodtagere 
på fællesfonden henvises til omprioriteringspuljen på fællesfondens budget. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 12 ansøgninger tildeles det fuldt ansøgte beløb. Når projekter i 
udgangspunktet tildeles det fulde beløb, sker det, for at projekter ikke skal 
forsinkes unødigt af at skulle rejse ekstra midler. 
 
Følgende projekter indstilles til tildeling fra Den folkekirkelige 
Udviklingsfond 2020: 
 
Nr. 2: Torben Iversen – Den himmelske historie 2. årgang – 10.000 kr. 

Projektet retter sig mod elever på folkeskolens ældste klassetrin samt det 
brede publikum på H.C. Andersen Festival i Odense. To præster, en skuespiller 
og en organist går sammen om at bringe det kirkelige budskab ud i det fri med 
udgangspunkt i H.C. Andersens mange eventyr med religiøse temaer.  
   Budgetfølgegruppen indstiller projektet til at modtage støtte på 10.000 kr. 
svarende til det fulde ansøgte beløb. Ved behandling af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet skaber møde mellem præster, 
kirkelige budskaber og unge mennesker uden for kirkerummet på en 
uhøjtidelig og anderledes måde.  
 
Nr. 4 – Hanne Davidsen – Åben himmel - Foreningen til kirk spillets fornyelse – 
20.000 kr. 

Ansøgningen omhandler støtte til opførelse af et nyt kirkespil om H.C. Ørsted 
med fokus på tro og viden – og med inddragelse af unge fra Langelands 
Efterskole. Forestillingen vises for efterskolens unge og alle konfirmander på 
Langeland. Forestillingen kan også opleves af alle andre på øen og Sydøstfyn.  
   Budgetfølgegruppen indstiller projektet til at modtage støtte med 20.000 kr. 
svarende til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet inddrager unge i målgruppen og 
samtidig er til glæde for mange konfirmander.  

Nr. 7 – Steen Andreassen – Kirkernes Sociale arbejde i Viborg – Kreativitet, 
fællesskaber på indersiden og diakoni for unge – 79.000 kr. 

Projektet vil skabe en række tilbud til konfirmander og unge i alderen 13-25 år: 
Et konfirmandkjoleprojekt, netværksgrupper for unge med ondt i livet og 
diakonalt engagement, hvor unge kan opleve at gøre en forskel for andre.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 79.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I begrundelsen af støtten lagde budgetfølgegruppen 
særlig vægt på at projektet rummer et bredt udvalg af aktiviteter og initiativer 
med fokus på målgruppen og med stor inddragelse af frivillige kræfter både 
med og uden kirkelig baggrund.  
 

Nr. 8 – Mette Madsen – Samvirkende menighedsplejer – Åndehuller for udsatte 
unge – et udviklingsprojekt – 242.000 kr. 
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Projektet har til formål at udvikle en model for weekendforløb, hvor udsatte 
unge fra socialt og økonomisk belastede familier tilbydes et åndehul og et 
alternativt fællesskab med fokus på sunde relationer, sund kost og gode fysiske 
aktiviteter (natur, sport og kultur) samt mulighed for lektiehjælp faciliteret af 
frivillige rollemodeller.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 242.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet involverer evaluering og 
rapportering, der kan tjene som inspiration og værktøj for andre dele af 
folkekirken, og at der dermed skabes grobund for lignende tiltag målrettet 
årets indsatsområde om unge og kirken.  

Nr. 9 – Anders Sinding – Gammel Estrup – Gud blandt godtfolk og grever – 
kirkeligt og kulturelt triumvirat i Norddjurs kommune - 347.000 kr.  
Igennem et målrettet arbejde med oprettelsen af formidlingstiltag 
skræddersyet unge i alderen 13 til 25 år, ønsker Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum i samarbejde med Norddjurs Provsti og Norddjurs 
Kommune, at skabe vedkommende kulturhistoriske oplevelser med 
kommunens kirker som omdrejningspunkt og ”escape room”-lignende 
problemløsnings scenarier.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 347.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet er nytænkende, målrettet den unge 
målgruppe og vil udvikle et sæt værktøjer, som kan komme den øvrige 
folkekirke til gavn.  
 

Nr. 13 – Sarah Bach la Cour – Hyltebjerg sogn – Rollespil for konfirmander med 
udgangspunkt i Paulus – Spillet kaldes ”Vejen” – 150.000 kr. 

I samarbejde med to spiludviklere, som har lavet rollespillet ”Luthers Nøgle” i 
14 år, er præster fra Valby-Vanløse Provsti ved at udvikle et nyt rollespil for et 
helt provstis konfirmander. Formålet med projektet er at kropsliggøre centrale 
budskaber i Paulus’ breve og forkyndelse gennem drama, interaktive øvelser, 
leg og samarbejde. Rollespillet spilles på Vestvolden med omkring 400 
konfirmander og i fællesskab med 100 frivillige og ansatte fra alle provstiets 
sogne.  
   Budgetfølgegruppen indstiller at projektet støttes med 150.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på projektets store berøringsflade og inddragelse af 
frivillige i mødet med målgruppen i utraditionelle rammer uden for 
kirkerummet.  

Nr. 17 – Lars Ulrik Jensen – DinTro-MinTro – 190.000 kr. 

Projektet er en videreudvikling af et eksisterende koncept, hvor unge fra 
forskellige trossamfund (kristne, jødiske og muslimske) besøger skoler, hvor 
de som gæstelærer fortæller og går i dialog med elever i folkeskolens 
overbygningsklasser om religiøsitet, gudsopfattelse, samt forskelle og ligheder 
mellem religioner. Formålet med videreudviklingen er at sikre større 
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geografisk udbredelse af projektet ved at uddanne nye gæstelærerkorps og 
støtte oprettelse af nye lokale bestyrelser.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 190.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen særlig vægt på projektets mulighed for at møde 
målgruppen, hvor de er, skabe konstruktiv og reflekteret dialog og engagere 
unge studerende som frivillige i tværreligiøse netværk. 

Nr. 18: Suzette Munksgaard – CUR – Konfirmanddåb? Ja tak! – 273.000 kr. 

Projektet vil gennem en undersøgelse og et udviklingsforløb sætte fokus på, 
hvorfor et stigende antal unge siger ja tak til konfirmanddåb, og hvilken 
betydning det har i dag.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 273.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på projektets besvarelse af Den folkekirkelige 
Udviklingsfonds indsatsområde i 2020, og den videndeling og inspiration 
projektet kan bibringe folkekirken. 

Nr. 19: Stinna Ahrenst – Roskilde religionspædagogiske udvalg – Evaluering af 
konfirmandtræf i Roskilde domkirke – 60.000 kr. 

Roskilde Stift har i 18 år lavet konfirmandtræf og ønsker med projektet at lave 
en systematisk evaluering ved hjælp af tilbagemeldinger fra et repræsentativt 
udsnit af de deltagende præster og konfirmander, som kan danne baggrund for 
videreudvikling af konceptet. Denne viden bliver delt med de øvrige stifter, 
hvoraf flere har ladet sig inspirere til at gennemføre lignende ”konfirmandtræf”.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 60.000 kr. svarende til 
det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet ligger inden for årets indsatsområde 
vedrørende unge og kirken, med særligt fokus på unge i konfirmationsalderen. 
Projektets grundidé har allerede givet inspiration til andre dele af folkekirken, 
som derfor også vil kunne drage nytte af de erfaringer, som evalueringen vil 
afdække. 

Nr. 23: Henrik B. Nielsen – Kirkefondet – Når dåben bliver udskudt – 402.500 kr. 

Med projektet vil Kirkefondet undersøge forholdene omkring konfirmanddåb og 
gå i dialog med præster om at skabe inspirationsmateriale om udvikling af 
konfirmationsforberedelse og dåbsformer.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 402.500 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet vil generere viden og inspiration til 
folkekirken om Den folkekirkelige Udviklingsfonds indsatsområde for 2020. 

Nr. 24: Jesper Andersen – Vesterbro sogn – Udvikling af tilbud på sociale medier for 
unge kristne med anden sproglig eller kulturel baggrund – 220.000 kr. 

Vesterbro sogn vil oprette en farsi-sproget facebookside og youtube-kanal til 
formidling af kristendom og kulturelle tilbud. Projektet påtænkes med tiden at 
udvides til andre sproggrupper og den engelsksprogede menighed, som 
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planlægges opbygget i Eliaskirken som led i et samarbejde mellem alle provstier 
i København og Frederiksberg.  
   Budgetfølgegruppen indstiller at projektet støttes med 220.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet rækker ud til kristne som pga. 
sprogbarriere har svært ved at tage del i folkekirkens fællesskab. Med digital 
kommunikation har projektet mulighed for at formidle kirkelige budskaber til 
farsitalende unge i hele landet og på den måde danne grundlag for en tilknytning 
til folkekirken.  

Nr. 34: Anika F. Sørensen – Børne- og UngdomsOase – Konfi To Go – 200.000 kr. 

Projektet vil designe, pilotteste, evaluere og idriftsætte et koncept for 
konfirmanforløb, der genneme konfirmanddage, -lejre og -klubber formidler 
kristendommens grundlag, værdier og kulturarv, så konfirmanderne opnår 
kendskab til den kristne tro og bliver en del af kirkens liv og fællesskab.  
   Budgetfølgegruppen indstiller, at projektet støttes med 200.000 kr. svarende 
til det fulde ansøgte beløb. I behandlingen af ansøgningen lagde 
budgetfølgegruppen vægt på, at projektet ligger inden for årets indsatsområde 
vedrørende unge og kirken, med særligt fokus på unge i konfirmationsalderen, 
samt at projektet sigter mod at udvikle værktøjer som kan komme folkekirken 
bredt til gode i arbejdet med konfirmandforberedelse. 

Økonomi 

Udviklingsfondens pulje for 2020 er som nævnt ovenfor på 2.202.103 kr. Ved 
imødekommelse af de indstillede projekter vil størstedelen af puljen være 
udmøntet, således at det resterende beløb er 8.603 kr.  

 

Videre proces 

Når ministeren har truffet afgørelse, sendes meddelelse om henholdsvis tilsagn 
eller afslag til samtlige ansøgere, og det offentliggøres med en nyhed på 
ministeriets hjemmeside, hvilke projekter der modtager støtte fra 
Udviklingsfonden. 
I tilsagnsskrivelsen beskrives hvilke betingelser, der er knyttet til modtagelsen 
af midler. Herunder følger krav til aflæggelse af regnskab og rammer for 
beskrivelse af arbejdet med projektet, som efterfølgende kan offentliggøres på 
ministeriets hjemmeside. 
Ansøgere vedgår disse betingelser ved at tilbagesende en underskrevet kopi af 
tilsagnsbrevet. 

 

Bilag: 

Ansøgningsskemaer for samtlige ansøgninger til Den folkekirkelige 
Udviklingsfond 2020. Budget og øvrige bilag kan findes under grupperummet 
Udviklingsfonden 2020, på Den digitale Arbejdsplads, DAP’en. 

Oversigt over samtlige ansøgninger. 
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Vejledning til vurdering af ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond 
2020. 

Budgetfølgegruppens indstilling vedrørende indsatsområde for Den 
folkekirkelige Udviklingsfond 2020. 

Vurderingsskema til bedømmelse af ansøgningerne. 


