
Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tilsluttede ansøgninger 2009 (dok. nr. 393612)

Dok. nr. Ansøger Navn Titel på projekt 
Ansøgt beløb 

i kr.

Samlet budget 

i kr.
Beskrivelse Begrundelse Tidshorisont

Bevilliget 

beløb i kr.

382109

Natkirken i 

Vor Frue 

Kirke, 

København

Åndehul - et stort 

kirkeligt Natværk
394.646 394.646

Udvikling af musik 

og tekst til nyt 

liturgisk værk og 

opførelse af dette i 

Københavns og 

Roskilde 

Domkirker

Projektet vil skabe ny 

kirkemusik, der som 

korværk er særligt 

tilegnet 

Natkirkekonceptet, og 

dette vil kunne 

genbruges samt være 

kilde til inspiration

1 år 100.000

382872 Lars Jochimsen Gospelkonsulent 500.000 500.000

Etårig stilling til 

bistand ved 

arrangementer i 

kirkerne 

Dette projekt skiller sig 

ud ved den brede 

geografiske dækning 

samt nyttevirkning for 

den samlede danske 

folkekirke. Indbygget i 

projektet er en 

inspirationsfaktor, der 

vil kunne avle og 

igangsætte projekter 

lokalt i landet

1 år 100.000

384890

De Døves 

Kirke, 

Frederiksberg

Tegnkor - et 

kirkekor ved de 

døves kirke

27.147 27.147

Udvikling og 

etablering af et 

kirkekor ved de 

Døves Kirke, blandt 

andet oversættelse, 

indøvelse og 

fremvisning af de 

danske salmer

Projektet kategoriseres 

under fokusområdet 

”Nye former for Kirke-

musik”, og udmærker 

sig ved sin nytænkning

7 måneder 27.147

385367

Folkekirkelige 

organisationers 

fællesudvalg

Udvikling af 

kompetencenetværk
105.000 238.000

Udvikling af 

kompentece-

netværk af 

funktionspræster og 

konsulenter fra frie 

kirkelige 

organisationer

Projektet åbner for nye 

samarbejdsmuligheder 

og skaber et produkt af 

høj nytteværdi for 

folkekirken med 

mulighed for stor 

geografisk udbredelse

2 år 105.000
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386865

Mårslet 

Menighedsråd 

ved sognepræst 

Hanne 

Davidsen

Galilæerens Skygge 50.000 230.000

Drama og temadage 

med debat om 

Jesusskikkelsen

Projektet vil i høj grad 

benytte sig af frivillig 

arbejdskraft, og 

vurderes desuden som 

værende af høj 

inspirationsværdi på 

grund af projektets 

brede samarbejde på 

tværs af sogne og 

mellem kirke og 

højskole

1 år 50.000

387295 Vibeke Astner
Helt fra 

Begyndelsen
50.000 50.000

Udvikling og 

opførelse af 

performance om 

skabelsen

Projektet vil skabe et 

nytænkende 

kirkemusisk værk. 

Dette vil udmønte sig i 

et konkret værk, som 

kan udbredes, inspirere 

og bruges efterfølgende

1,5 år 50.000

387515

Carsten 

Haugaard 

Nielsen

Nye 

samarbejdsformer 

for sognene i og 

omkring 

Christiansfeld

155.000 155.000

Kortlægning af 

proces, der 

forbereder på 

pastorats-

sammenlægning. 

Herunder 

udarbejdelse af 

rapport

Projektet er 

gennemarbejdet og 

fokuserer på nye 

samarbejdsformer. 

Desuden lægges der i 

vurderingen vægt på, at 

projektet munder ud i 

en rapportskrivning, 

der vil kunne udbredes 

og skabe inspiration

1,5 år 155.000

387540
Dansk 

Bibelskole

Kristendom for 

voksne: dåb, 

trospraksis, viden

118.200 274.200

Udvikling og 

udgivelser af 

nytænkende 

materialer til 

indøvelse af 

trospraksis

Projektet udmærker sig 

ved sit fokus på den 

åndeligt-praktiske 

udøvelse uden at give 

køb på den teoretisk-

teologiske tilgang

2 år 118.200
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387542

Janne og 

Esben Mark 

Eyermann

Musikken i 

Brorsonskirken
60.000 140.000

Projektet fungerer 

opsamlende på en 

10årig periode med 

nyskabende 

kirkemusisk og 

liturgisk udvikling.

Projektet dokumenterer 

et 10årigt 

udviklingsforløb og 

dokumentationen kan 

derefter bruges til 

inspiration andre steder

1,5 år 60.000

387727

Jens Carl 

Moesgård 

Nielsen og 

Jørgen 

Lasgaard

Udvikling, 

undervisning, 

udsyn og U2

23.082 23.083

Projektet skaber 

fokus på U2s musik 

i en teologisk 

forståelse med 

henblik på 

udvikling af U2-

gudstjenester

Projektet indstilles for 

sit inspiratoriske islæt. 

Initiativtagerne 

opfordres ved tildeling 

at arbejde på et 

formidlingsmateriale til 

udbredelse af projektet

1-2 år 23.082

387781

Danmarks 

Kirkelige 

Mediecenter

Barrets bibelske 

børnesalmer
400.000 400.000

Udgivelse af cd og 

noder samt 

inspirations-

materiale til børne-

gudstjenester

Projektet er en 

sammentænkt helhed 

omkring produktionen 

af en børnebog med 

bibelske fortællinger, 

samt nye salmer der 

knytter sig hertil, og 

følger både på cd, dvd 

og i nodehæfte. 

Udviklingsfondens 

støtte er øremærket til 

udviklingen af de nye 

børnesalmer

1,5 år 100.000

387783
Folkekirkens 

Ungdomskor

Opgradering og 

fremtidssikring af 

database for 

Folkekirkens 

Ungdomskors 

nodebibliotek

50.000 100.000

Overførsel af ældre 

databaser til 

systemer, der 

løbende opdateres

Projektet har en høj 

nytteværdi og stor 

geografisk udbredelse, 

da nodebiblioteket 

bliver tilgængeligt for 

alle

1 år 50.000
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387820

Stifts-

samarbejdet 

Folkekirke og 

Religionsmøde

Folkekirkens 

dåbsoplæring i et 

religiøst 

mangfoldigt 

samfund

240.000 290.000

Udvikling af 

materiale til 

dåbsoplæring

Projektet besvarer 

fokusområdet 

’udvikling af materiale 

til voksendøbte’. 

Ansøgerne har stor 

viden indenfor 

området, og vil kunne 

skabe et produkt af høj 

kvalitet

1,5 år 240.000

387901

Center for 

Ungdoms-

studier og 

Religions-

pædagogik

"Just do it" 110.000 150.500

Udviklingsprojekt 

med fokus på 

konfirmations-

undervisning og 

drenge

Falder udenfor 

fokusområderne, men 

skaber opmærksomhed 

om et emne der 

behøver fokus i 

kirkelig sammenhæng

1,5 år 110.000

Side 4


