
Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation 
 

Tid:  Tirsdag den 19. januar kl. 16.30 – ca. 18.30.  

Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds 

Deltagere: Henrik Vinther Krogh (HVK), Thomas Bank Møller (TBM), Ole Blume (OBL), Bent I. 

Jensen (BJ), Sigrid Marcussen (SMA, referent). 

 

Afbud:  Ingen 

 

 Dagsorden 

 

Referat 

1 Godkendelse af dagsorden  

 
Godkendt 

2. Konstituering i det nye udvalg. 

 
Denne konstituering er ikke mulig, før 

udvalgets medlemmer er endeligt udpeget af 

Stiftsrådet. 

 
3. Sigrids halvleg  

a) Budget 2016 

b) Siden sidst 

c) Kommissorium, herunder drøftelse 

af arbejdsform 

 

a) Der er ikke hensat midler fra 2015. Dvs., 

at det lille overskud, der var, går til Luther-

fejring i år 2017 

 

b) intet at bemærke 

 

c) Møde med alle stiftspræster har været 

afholdt. Kommissoriet for udvalget skal 

skrives om mhp. ensretning mellem 

stiftsudvalgene. Fremtidige arbejdsform: 

Styregruppe på 3-5 personer, og 

projektgrupper, der ”indkalder” folk udefra. 

Enighed om, at vi spørger Carsten Riis 

Jensen, om han stadig er interesseret i at 

optages i udvalget. 

TBM: Jeg er ikke med fremover, men vil 

gerne være ”ressourceperson”, dvs. deltager 

evt. gerne i komm. projekter. 

HVK: Jeg vil ikke være formand. 

Alle opfordres til at overveje, hvem der kan 

vælges i stedet for Thomas.  

 

d) Himmelske dage – Udvalgets medlemmer 

deltager med støtte fra udvalget.   

Himmelske dage 2019 afholdes i Viborg Stift 

/ Herning!  

 

4. Årsberetning for 2015 

Inkl. budget for 2017 

 

Årsberetningen er ikke færdig; Sigrid 

rundsender til kommentering.  

Budget for 2017; hvilke aktiviteter skal der 

på:  

- mediedag 

- Luther-fejring 

- Billedportal: opgradering 40.000 

- kommunikationsstrategi. Udvikling: 25.000 

 

5. Status, Kommunikationsstrategi Afleveret. Der har været afholdt et internt 



 møde på stiftet, hvor OBL og SIMA deltog 

Henrik Stubkjær (HES) er positiv over for 

strategien som helhed. De 12 platforme 

gennemgået. Der er allerede forskellige 

medieaktiviteter, men der mangler 

koordinering.  

 

Forslag om et redaktionsmøde ugentligt 

(torsdag), hvor arbejdsopgaver fastlægges 

arbejdsopgaver såvel kortsigtet som 

langsigtet.  

 

Der skal være hjælp til, at HES i forhold til 

medierne kan reagere tids nok. Drøftes: 

- tv 

- magasin,  

- evt. 

 

Kommunikationsstrategien er ikke blevet 

fremlagt af de personer, der har udarbejdet 

det. Det er en skam, fordi noget går tabt. 

 

Spørgsmål: Skal vi evt. invitere HES på 

besøg. OBL finder dato. Holdes i Viborg. Ved 

det møde er der kun et pkt. på dagsordenen; 

kommunikationsstrategien. 

  

6. Status, Billedportal 

 

Henrik: Billedportalen er at betragte som en 

selvstændig enhed. Er nu ved at blive 

produceret ved DKM. Det laves i samme 

system som Viborg stifts hjemmeside. 

 

DKM vil undersøger, om andre stifter kan 

bruge den samme ide.   

 

Links mellem billedportalen og den digitale 

værktøjskasse etableres, så det kan være 

muligt at bruge fra begge.  

 

Hvis DKM finder ud af det er en god ide, kan 

det være en løsning, at billederne ligger i 

samlet boks, men med tags, så man ad den 

vej kan sortere og søge.  

 

Der kan også lægges artikler fx til kirkeblade 

ud. 

 

I løbet af 6-8 uger skal det gerne være 

flyvende.  

 

7. TV-produktion 

 

Arbejdsgruppe jf. ref. af møde 8. dec. 2015 

- udsættes til næste gang på gr. af mgl. 

konstituering, se pkt. 2). 

 

8. Mediedag, 5. marts 2016 Forud-omtale på hjemmeside og facebook  



Status og videre planlægning 

 

 Sigrid (og Mette Nielsen) arrangerer.  

 

Workshops: 

 Åbne mulighed for at man kan skifte 

workshops på dagen, hvis man vil.  

 Prioritering skal være i hele eller to halve.  

 

Tilsagn om afholdelse af workshops: 

 Ib Potter – Sociale medier 

 Henrik Krogh – Bedre billeder 

 Kirsten Vindum- plakater og grafisk 

design 

 J.Kr. Lynderup – kirkeblad 

 Hanne Baltzer – tekster, der fænger 

 Erik Poulsen - kommunikationsstrategi.  

 DKM – den gode hjemmeside.  

 

Manglende tilsagn om afholdelse af do.: 

 Den digitale værktøjskasse  

 TVMidtvest, Mobilholdet, brug mobil til at 

lave små video-klip til hjemmeside  

HVK følger op.  

 

Tilsagn fra FDF om mad.  

 

Tilsagn fra Hardsyssel om brug af deres 

lokaler. 

 

Invitation 

 Sigrid laver lister og invitation (via 

google) 

 Sigrid styrer elektronisk tilmelding. (husk 

deadline) 

 Tilmelding til workshops på forhånd 

 Tip til invitation: sidste år overvældende 

interesse, så skynd dig at tilmelde dig 

inden deadline.  

 

Foredrag 

 Aftale med Erik Bjerager på plads.  

 TBM har kontakten. Mail fra Erik 

videresendes til Sigrid. Det handler om, 

hvad han vil sige. (Honorar og kørsel, 

hans sekretær sender regning til en mail-

adresse, som oplyses på forhånd). 

 Deltagelse i foredrag er mulig, selvom 

man ikke deltager i resten af dagen.  

 Tilmelding ikke nødvendigt, hvis det kun 

er foredrag.  

 

Overvej om det skal være en fast lørdag, fx 

første lørdag i marts 2017. Forslag til 

oplægsholder i 2017: Ny mediedirektør på 

TV-Midtvest. 

 



9. Stiftets henvendelse ang. 

stiftsårbogen 

Der er for 2016 besluttet, at stiftsårbogen 

skal dedikeres til reformationsjubilæet.  

 

Fra 2017 og fremover skal vi tage stilling.  Vi 

afventer, hvad der evt. sker med 

fællesprojekt.  

 

10. Menighedsrådsvalg 2016 Der er årsmøde i gruppen Folkekirkens 

Kommunikation: Program indeholder 

menighedsrådsvalg 

 

Sigrid orienterer udvalget om, hvad der 

bestemmes / oplyses om på mødet.  

 

Facebook-side: Lemvig provsti kan ses som 

det gode eksempel. 

 

11. Møder i 2016 

29. marts 2016, kl. 16.30 

7. juni 2016, kl. 16.30 

23. august 2016, kl. 16.30 

25. oktober 2016, kl. 16.30 

6. december 2016, kl. 16.30 

 

Disse datoer er meldt ud i mail tidligere. Vi 

skal have mødefrekvens lagt fast.  

 

29. marts – Næste møde, hvor vi 

konstituerer os og fastlægger endelig 

mødeplan.  

 

OBL melder en/to dato(er) ud for et møde 

med Henrik Stubkjær jf. pkt. 5. 

  

12 Evt. 

 

Intet at bemærke.  

 

 

Sigrid Marcussen 

25. januar 2016 


