
ÅRSRAPPORT 2020 MEDIER & 
KOMMUNIKATION

Side  af 1 5

HIMMELSKE DAGE 
For første gang tog Danske Kirkers Råd initiativ til at lave overlevering mellem lokalkomiteer. 
Henrik Helms overleverede i januar, hvad vi havde gjort af kommunikationsinitiativer i Herning, 
og har siden hen været i løbende dialog med kommunikationsmedarbejder Sidsel Hegnsvad 
Drengsgaard fra Roskilde for at udveksle erfaringer. 

HJEMMESIDEN 
viborgstift.dk har løbende været til gennemsyn i 2020. 
Nogle af hovedpunkterne i “renoveringen” kommer her: 

Ensartethed 
Der arbejdes løbende med at skabe ensartethed, så det er lettere at finde rundt. 
Menustrukturen er også løbende igang med at blive slanket. 

Medieportal 
Vi har samlet videoer, billeder, grafikker og dokumenter på en medieportal, for at give sogne 
og presse bedre overblik og adgang. 
https://viborgstift.dk/medieportal 

Kort 
Der er blevet produceret nye stiftskort som er distribueret ud til provstikontorer og andre 
interesserede. 
Samtidig er de også lavet som interaktive kort til brug på online platforme, som vi kan bruge 
på egen hjemmeside, men som også er gjort tilgængelig, så alle der ønsker det kan benytte 
det. Vi bruger blandt andet kortet på egen side her: https://viborgstift.dk/stiftet 
Alle kortene ligger her: https://viborgstift.dk/medieportal/grafik/interaktive-kort 

Viborg in English… 
I samarbejde med stiftspræst Peter Fischer-Nielsen, har vi udarbejdet sider om arbejdet om 
vores internationale relationer, og der er også lavet en engelsk indgangsside til Viborg Stift 
https://viborgstift.dk/english 

Corona 
Der er kommet rigtig meget information ud omkring folkekirken og corona. Det er blevet 
samlet på en temaside: https://viborgstift.dk/folkekirken-under-corona 

Tilgængelighed 
Webtilgængelighed har også været en overskrift for hjemmeside arbejdet, hvor vi løbende 
forsøger at få givet billeder alternative tekster, tekstet videoer og laver gemte dokumenter 
mere læsevenlige. 

JURIDISK AFDELING 
Vi har arbejdet på et fælles afsnit på hjemmesiden som er ens i de tre stifter (Århus, Ålborg og 
os), som er i det juridiske samarbejde. Efter møder med Folkekirkens IT fik vi grønt lys til at 
gå videre med den fælles hjemmeside, som blev præsenteret i løbet af 2020. Siden er 
integreret som en del af de tre stifters hjemmeside i samarbejdet - sådan at vi fremadrettet 
kun behøver at rette og redigere et sted i stedet for tidligere tre. 
Siden kan ses her: https://stiftsjura.dk 
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FOREDRAG OG PODCASTS 
I samarbejde med FKG optog vi fire Tænkepause foredrag under Himmelske Dage, som ligger i 
vores inspirations og eftertanke afsnit på hjemmesiden. 
https://viborgstift.dk/praester/inspiration-og-eftertanke/taenkepauser 

Vi udgav også en række samtaler med Anders Laugesen i samarbejde med Poul Erik Knudsen 
og hans spiritualitetsudvalg fra Himmelske Dage, der er udgivet som podcasts. 
https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/skurvognssamtaler-i-peterskirken 

NYHEDSBREVE 
Vi har en stødt sigende database af modtagere til vores nyhedsbrev. I 2020 udsendte vi 35 
nyhedsbreve med en åbningsprocent på knap 60%. 

JOBS 
Vi har i 2020 produceret følgende jobspots 

• Bliv nabo til Danmarks mindste kirke 
https://vimeo.com/386219831 

• En præstekjole venter i Rind og Kollund sogne 
https://vimeo.com/450049690 

• Baunekirken er…. 
https://vimeo.com/458154948 

• Bliv sognepræst i Ørnhøj og Nr. Omme sogne 
https://vimeo.com/488865105 

VENTETID 
Præst og medtilrettelægger Troels Laursen og Henrik Helms havde indledende møde i februar 
2020 - og arbejdede på fire prøve-afsnit i foråret. Henover sommeren skrev Troels på de 28 
drejebøger, som Henrik bearbejdede i august, hvor vi også gik igang med optagelserne. De 
stod på fra august til oktober. I november blev afsnittene redigeret, tekstet og klargjort til at 
lægge på digitale platforme.  
Mellem 60-70% af dem som modtog vores daglige mail åbnede dem. En base på over 2000 
mailabonnenenter blev skabt på under en måned. Serien blev set over hele Danmark og også 
af danskere i 18 forskellige lande. Især i Canada og Sverige havde vi en del seere. Omkring 
2000 så dagligt med på enten Facebook eller via vores mailservice. 
Når vi ser på dem, der har tilgået julekalenderen fra linket på mail, så åbner omkring 70% for 
mailen, og så har knap 70% set videoerne til ende. 

Vi havde desuden et samarbejde med folkekirken.dk, som også bragte vore afsnit. 
Til sidst har vi så også haft en aftale med TV MIDTVEST, som bragte sammendrag af de 27 
afsnit, som vi havde klippet til fire adventsprogrammer på 20 min. Det har i gennemsnit givet 
os 2000 yderligere seere af serien pr. afsnit. 
Link til serien: https://viborgstift.dk/ventetid/ 
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VIDEO MED BISKOPPEN 
Der er i 2020 lavet en række video-leveringer med biskop Henrik Stubkjær. 

• Orientering om corona 
https://vimeo.com/397305150 

• På afstand og dog sammen 
https://vimeo.com/403598810 

• Tænd lys 
https://vimeo.com/413561087 

• Genåbning 
https://vimeo.com/419821825 

• Vi skal tage læring af coronaen 
https://vimeo.com/451831101 

• Menighedsrådsvalget 
https://vimeo.com/458048847 

• Biskoppens julehilsen 
https://vimeo.com/488933577 

VISIONERNE 
Alle stftspræster blev filmet for at fortælle om deres udvalgs visioner - og dermed også Viborg 
Stifts visioner. 
De ligger nu på stiftsudvalgenes sider, og kan også ses her: 
https://viborgstift.dk/stiftet/viborg-stift-og-visionerne 

DR 
Vi producerede to påskegudstjenester for DR under nedlukningen, som blev set af talt 150.000 
på de forskellige platforme. 
Vores tilgang til produktionen vakte begejstring internt i DR, hvor vores produktionsform nu 
hedder “Viborg-modellen”. De har taget flere af produktionsformerne til sig. Blandt andet at 
præsten leverer til kamera fra en teleprompter. 
Spot til gudstjenesten kan I se her: https://vimeo.com/408410171 

TV MIDTVEST 
Vi indgik i et samarbejde med TV MIDTVEST, hvor jeg deltog i idéudviklingen af deres 
alternative påskeprogram: Påskebudskabet lever, og så gentog vi samarbejdet til jul, hvor de 
lavede julegudstjeneste fra Sortebrødre kirke. 
Link til program: https://www.tvmidtvest.dk/paskens-budskab-lever?v=1_ziw4ca45 
Link til julegudstjeneste: https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/gaa-ikke-glip-af-
julegudstjenesten-se-den-hjemme-i-stuen-allerede-nu 
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FOLKEKIRKEN UNDER CORONA 
• Vi tilbød kirkerne i stiftet at lægge videoer op under nedlukningeren, hvor vi modtog omkring 

70 bidrag. 
https://vimeo.com/showcase/6872266 

• Vi lavede også en fotokampagne, hvor sogne kunne sende deres bedste corona-fotos ind, 
som vi derefter bragte i vores stiftsmagasin: 
https://issuu.com/viborg-stift/docs/viborgstiftaarsmagasin2021/42 

• Da kirkerne lukkede til jul, udgav vi en side, hvor man kunne finde en streamet 
julegudstjeneste i nærheden af, der hvor man boede: 
https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/online-gudstjenester-i-julen 

• Under første nedlukning udgav vi dagligt et håbs-bibel-citat som kom på vores hjemme- og 
facebook-side, og folk kunne downloade og dele dem på egne sider. I alt knap 70 udgivelser 
blev det til. 
De findes her: https://viborgstift.dk/medieportal/ 

FILMFESTIVAL FOR KONFIRMANDER 
Vi prøvede at søsætte vores filmfestival for konfirmander i 2020, hvor vi timings-mæssigt 
ramte ved siden af, og måtte erkende at vi var for sent ude. Vi arbejder nu på en revideret 
model på initiativet, hvor festivalstanken parkeres og vi i stedet arbejder på et færdigt 
undervisningsmateriale man kan bruge. 

FOLK & KIRKE 
Vi er fortsat med i samarbejdet omkring magasinet folk & kirke der udgives af Helsingør Stift 
men støttes af stort set samtlige stifter. Dette års udgivelse distribuerede vi til en række 
provster, stiftspræster og sygehuspræster, da det ikke var muligt at sende til 
uddannelsesinstitutioner som vi gjorde sidst, da de var nedlukkede. Vi har modtaget 500 
eksemplarer af magasinet.  
Magasinet kan ses her: https://issuu.com/viborg-stift/docs/f_k_2020stift_vib/6 

STIFTSMAGASINET 
Henrik Vinther Krogh, Anne Lisbeth Jepsen og Henrik Helms udgjorde det lille 
redaktionsudvalg. Derudover havde vi Inge Haandbæk Vestergaard tilknyttet som journalist til 
nogle af artiklerne. 
Temaet var de erfaringer vi som kirke har gjort os under corona, set fra forskellige 
arbejdsgrene og fra så mange steder i stiftet som muligt. Magasinet blev distribueret via 
provstikontorerne for at spare på portoudgifterne, og tilbagemeldingerne har været positive. 
Flere menighedsråd kunne godt have brugt flere eksemplarer. 
Link til magasin: https://issuu.com/viborg-stift/docs/viborgstiftaarsmagasin2021 
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SAMARBEJDE 
Samarbejdet på tværs af alle stifter er blevet opgraderet i 2020. Det betyder blandt andet at 
man hver 14. dag har online redaktionsmøder for at holde hinanden opdateret på projekter, og 
for at kunne indgå i fælles projekter sammen. Det opgraderede initiativ er opstået som 
konsekvens af corona, hvor der har været mange enslydende ting stifterne har skullet 
kommunikere ud.  

Viborg Stift skulle også have lagt lokaler til et lille kommunikations-top-møde mellem stifts-
kommunikations-medarbejderne i Danmark. Det blev i stedet et online fællesmøde. 

Henrik Helms har været tovholder for alle kommunikationsmedarbejderne i 2020, som blandt 
andet har betydet at Henrik har ledet fælles møder, været del af den trio, der laver 
presseforberedelse af bispemøderne, og var medtilrettelægger af det fælles 
kommunikationskursus for kommunikationsansatte, der endte som et tre dages online forløb i 
stedet for at blive afholdt i Løgumkloster. 

Henrik Helms har siddet med i den styregruppe, der sammen med analysebureauet 
Geelmuyden Kiese, har kigget på samarbejdet omkring kommunikation i folkekirken. Det 
færdige analysearbejde blev præsenteret for både kommunikationskollegaer, folkekirken.dk´s 
bestyrelse og biskopperne i 2020. 
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