
Referat 

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation 

 

Tid:  Tirsdag den 22. november 2016 kl 16.30-18.30 

Sted: Mødelokalet, sognegården, Sunds  

Til stede Carsten Riis Jensen, Ole Blume, Bent Jensen, Sigrid Marcussen (SIMA) 

 

Afbud: Henrik Krogh 

 

 Dagsorden 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse, referat fra sidste møde 

 

Dagsorden godkendt. 

2. Sigrids halvleg  

a) Budgetopfølgning 

b) Målsætning/årsplaner for 2017 

 

a) Tal fremlagt, estimeret forbrug 315 tkr.  

(FKG skal betale for Lissis deltagelse i USA-

konference, SIMA laver opgørelse). 

b) Kurser og billedportal skal med i 

målsætning 2017. SIMA udfærdiger og 

rundsender. 

 

3. Studietur, opfølgning 

Perspektiver 

 

Rapport skrevet af SIMA fremlagt; perspek-

tiver indføjet. 

Følgende fra konferencen fremhæves og skal 

med som perspektivering i rapporten: 

 

 Arbejd konkret med mediestrategi, fx 

ugeplan for sociale medier.  

 Vær bevidst om billeders værdi; folk ser 

billeder frem for tekst på de lokale 

medier. Vi skal forstå vores tid som en 

billedkultur.  

 Kend dit publikum 

 Arbejd for, at menighedsråd generelt har 

et medieudvalg (og netop medie-, fordi 

det skal forstås bredest muligt.   

 

I rapporten er det vigtigt at få frem at 

konferencens planlæggere og deltagere 

tydeligt var kirkefolk. 

 

Stiftsudvalget overvejer en facebookgruppe, 

der samler ideer og inspiration efter 

mediedagen.  

 

4. Mail-adresser 

 

System valgt. Det pointeres, at mail-

adresserne i det valgte system kan 

segmenteres meget nøjagtigt. Dette er 

vigtigt fordi det aldrig må opfattes som om  

stiftet udsender spam.  

 

Henrik bedes om at lave noget grafik.  

 

Der skal skrives en tekst til DAP’en. Denne 

tekst præsenterer systemet og forklarer dets 



formål. Der skal ligeledes skrives den tekst, 

der skal med ud til først rundsending. 

 

Vi mangler en mail-adresser fra stiftet. Det 

skal være en adresse, der kun bruges til 

dette formål.  

 

SIMA vedligeholder systemet.  

 

Beslutning. Stiftsudvalget inviterer 

personale på stiftet til et møde for at forklare 

hvad systemet indebærer. Forinden skal 

Henrik have lavet grafisk layout. Carsten og 

SIMA deltager i mødet på stiftet. SIMA rykker 

for mail-adresse på stiftet.  

 

5. Medieportal 

 

SIMA besøger Henrik (gerne i uge 48) for at 

få fastlagt, hvorledes vi får fyldt noget på; 

det være sig tekster, billeder, videoklip. 

 

6. TV-produktion 

 

Orientering fra Ole Blume: 

Der er blevet lavet lidt flere små klip, som 

bl.a. bliver brugt ifm reformationsfejringen 

og Stationenwege. De små klip bliver også 

brugt på hjemmesiden og på Youtube. De 

skal senere bruges på medieportalen. 

  

7. Status, filmfestival for 

konfirmander 

 

Kirke.tv / Filmfestival er i fuld gang og det 

ser ud til allerede nu, at vi vil få en fuld sal, 

når priserne skal uddeles. 

  

Dommerkomiteen består af: 

 Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift.  

 Claus Klok, TV/Midt-Vest  

 Henrik Vinther Krogh, Complot 

 Carsten Riis Jensen, sognepræst 

 

Tilmeldte er: 

 Houe-Hygum-Tørring Sogne (12 

konfirmander deltager) 

 Rødding sogn (2 hold konfirmander 

deltager) 

 Rind-Kollund sogne (indsender 16 film) 

 Snejbjerg sogn (indsender 2 film) 

 Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup 

sogne (alle konfirmander i sognene 

deltager) 

 Bording sogn (alle konfirmander deltager) 

 

De skal inden ca. 1. marts indsende og 

derefter er der prisuddeling sidst i marts.  

  

8. Mediedag, 1. lørdag i marts 2017 

 

Planlægning påbegyndt. 

 



Der skal allerede nu lægges forskræp ud på 

de sociale medier, som stiftet bruger, for 

derved at skabe forventning. Gerne med et 

klik her-felt, der angiver at man bliver 

informeret, når der sker noget nyt. Det skal 

fremgår, at mediedagen er for alle, der 

arbejder i og med kirkens kommunikation, 

dvs. menighedsråd, hjemmesideudvalg, dig 

der har kontakt til den lokale avis osv.  

 

Carsten kontakter Henrik snarest for at få 

lavet dette forskræp. 

 

Carsten og Henrik og Sigrid arbejder videre 

med program, men der tænkes i formiddag / 

eftermiddag, hvor formiddagen har et 

generelt program ved workshops og 

eftermiddagen specifikt handler om det at 

arbejde med en mediestrategi.  

 

Rammen for dagen er: 

Morgenkaffe med rundstykker 

Frokostbuffet med vand 

Kaffe m. småkage.  

 

Hardsyssel efterskole er lejet til formålet.  

 

Som afrunding og opsummering:  

- nu skal I hjem og bruge det.  

- se på DAP’en/facebook for mere info.  

- Next step. Vigtigt at angive next step. 

 

Enighed om, at Henrik laver den nødvendige 

grafik etc. og at det skal være på regning.  

 

9. Møder i 2016: 

6. december 2016, kl. 16.30 

 

Enighed om, at det ikke er nødvendigt at 

afholde dette møde. SIMA udsendes en 

doodle med forslag til datoer i 2017, frekvens 

som i 2016. 

 

10. Evt. 

 

 

 

 

Sigrid Marcussen 

2016-11-24 


