
Referat af møde 
stiftsudvalget for medier og kommunikation 

 

Tid:  Tirsdag den 29. marts kl. 16.30 – ca. 18.30.  

Sted: (flyttet til) Landemodesalen, Bispegården, Viborg 

 

 

 Dagsorden 

 

Referat 

1 Godkendelse af dagsorden  

Møde med biskoppen / OBL 
Godkendt 

Møde afholdt, se notat af 05.04.16 

 
2. Konstituering i det nye udvalg. 

 
Udvalget ser herefter således ud: 

Formand: Carsten Riis Jensen 

Næstformand: Bent Jensen 

Menigt medlem: Henrik Vinther Krogh 

Mediekonsulent Ole Blume 

Stiftspræst Sigrid Marcussen 

 
3. Sigrids halvleg  

a) Budget 2016 og opgaver 

b) Siden sidst 

c) Luther tænkes ind i alt 

d) Mail-adressekartotek 

 

a) Bilag udleveret, kopi fra målsætninger for 

2016. 

 

b) ansøgning om tilskud, tv-produktion (OBL) 

Kulturstyrelsen har sat penge af til forsøg 

med web-tv. Vi laver selv små produktioner. 

Man kan kun søge, hvis man har en 

sendetilladelse. Vi søger sammen med Viborg 

stift. Vi kan søge op til 200.000, budget skal 

medsendes. Materiale skal omkring FKG. 

Ansøgning sendes. Det kan have mange 

aspekter.  

 

- Kommissoriet fra januar 2016 er godkendt, 

jf. pkt. 13, ref. fra stiftsrådsmøde 11.02.16.  

 

Himmelske dage i København fra 5.-8. maj 

2016 – godkendt, at Sigrid tager afsted. 

Kørsel og færgebillet betales.  

 

c) det er årets og næste års tema, se 

stiftsårbog.  

 

Pkt. 18, ref. fra stiftsrådsmøde 11.02.2016. 

Medieudvalget v. Sigrid undersøger, hvad der 

kan bruges fra Landsforeningens kampagne.  

 

d) et mail-kartotek lå hos en af 

stiftspræsterne. Sigrid har nu alle adresser. 

Et mailing system skal være klare til 1. 

søndag i advent, så det er en nu-opgave.  

Sigrid følger op.  

 



4. Evaluering, aflysning af mediedag 

 

Spørgsmål til debat, også ved planlægning af 

næste års mediedag:  

a) Ser m-rådsmedlemmer et behov for at 

deltage hvert år eller er det for ofte?  

b) Hvor meget skal workshops variere fra år 

til år? 

 

Den overordnede grund til aflysning er if. 

udvalget, at vi havde for svært ved at nå de 

rette personer. 

 

Sigrid beder Thomas B. Møller kontakte  

Erik Bjerager med en anmodning om at han 

vil besøge os den 4. marts 2017. 

 

5. Status, Kommunikationsstrategi 

 

Udvalget skal arbejde ud fra, at den skal 

inddrages jf. notatet fra mødet med HES den 

29. marts 2016.  

 

6. Status, Billedportal 

 

Henrik: DKM arbejder med portalen. DKM 

laver i forvejen hjemmesiden til Viborg stift. 

Portalen bliver en del af stiftets hjemmeside.  

 

Henrik tager kontakt til først stiftet og 

dernæst DKM. Det er vigtigt, at også stiftet 

er med på ideen, da der lægges op til en 

sammenkobling mellem stiftets hjemmeside 

og billedportalen.  

 

Næste spørgsmål er, hvordan vi får materiale 

fyldt på? 

Ole har billeder og nogle filmklip. 

Henrik har billeder.  

Der skal skrives fif og vejledninger.  

 

Sigrid indgår i arbejdet med at skrive 

vejledninger.  

 

7. TV-produktion 

 

Udvikling peger mod de små klip. For 

nuværende fortsætter TV-produktion som 

hidtil, dog netop med de små klip for øje, 

fordi de skal bruges ifm. billedportalen.  

 

Pt. afventer vi, om vi får fra forsøgspuljen 

ved kulturstyrelsen, se pkt. 3b. 

 

8. Stiftets henvendelse ang. 

stiftsårbogen 

 

Der er taget beslutning om, at stiftsårbogen 

udgives i sin nuværende form i år. Derefter 

evalueres spørgsmålet igen.  

 

Emner for årets stiftsårbog. 

Luther-reformation 

Menighedsrådets arbejde (velkommen til de 

nye råd) 

 



 

OBL tager kontakt til stiftet om hvordan vi 

kommer i gang. Sigrid vil gerne deltage.  

 

9. Menighedsrådsvalg 2016 

 

Sigrid finder ud af, hvornår og hvad 

kampagnen bliver.  

 

Hvad er der af lokalt islæt?.  

Vi skal bruge, hvad der kommer fra 

Landsforeningen af Menighedsråd, men med 

øje for det lokale.  

 

10. Mediedag, 1. lørdag i marts 2017 

 

Mediedagen ligger fast hvert år den første 

lørdag i marts.  

 

Planlægning påbegyndes ved august-mødet. 

 

11. Møder i 2016 fastlægges: 

29. marts 2016, kl. 16.30 

 

Forslag 

14. juni 2016, kl. 16.30 

23. august 2016, kl. 16.30 

25. oktober 2016, kl. 16.30 

6. december 2016, kl. 16.30 

 

Vi holder fast i datoerne.  

 

OBS Mødet den 7. juni flyttes til den 14. juni 

kl. 16.30 

12. Evt. 

 

Intet at bemærke.  

 

 


