
Møde i Viborg Stifts udvalg for Medier og Kommunikation 

Torsdag 8. november 2018, kl. 13 

 

REFERAT 

  

1: Nyt fra kommunikationskoordinatoren 

Begejstring; inspiration; eftertanke; ejerskab. 

Videoer til stiftets Facebook-side, gerne én hver måned. Deleværdige videoer. 

Tips og tricks, herunder hjælp til at få Kirkenyheder på mobilen. 

Himmelske Dage, produktion af spot. 

 

Nyt medlem af udvalget: Troels Witter, FKG, troels@fkg.dk 

 

2: Kommende begivenheder 

2.1: Planlægning af deltagelse ved Inspirationsdagen 17. november 

80 deltagere, 8 på ”vores” workshop. 

Carsten holder oplægget om digital dannelse og medbringer egen bog. 

Carsten og Henrik H. medbringer bannere. 

Reklame for, at man kan få installeret appen på sin mobil. 

 

2.2: Filmfestivalen 

Holder et års pause. 

Henrik H. og Carsten kigger på reklame og appetizervideoer efter nytår.  

Gerne sørge for, at der er reklamer klar til Konfirmandevent. 

 

2.3: Mediedag 2019 

Hardsyssel Efterskole har sagt ok til 16. november 2019. 

Bliver lagt i kalenderen nu. Henrik H. laver bannerreklame til. 

Flyers og gocards til Himmelske Dage. 

Overskrift? ”Mediedag 2019. Gør livet nemmere… Være kirke i medieverdenen eller medie i kirkeverdenen” 

Carsten finder oplægsholdere. Biskoppen byder velkommen.  

 

Mulige ideer til workshops og foredrag: 

DAP’en (”Dus med DAP’en”/Mette) 

Branding (Troels) 

Sådan lever de unge generationer online (hovedoplæg),  

Skriv gode artikler til kirkebladet,  

Lav kortfilm med konfirmanderne/teen/juniorklubben,  

Kirkeblad: Skal vi fastholde/for-imod at fravælge kirkeblad (3 cases fra folk der fortæller hvad de har valgt 

og hvad det har betydet),  

Storytelling med video (Henrik H.) 

Udfordringerne med GDPR (Kathrine Søe Andreasen) 

Skærme i kirken (vor tids kalkmaleri og altertavle)  

  

3: Budget og økonomi 

Udvalget skal have målsætning og budget klargjort til et januarmøde. 

Carsten sender det nuværende papir til Mette, og Mette og Henrik H. kigger på det til januarmødet. 

  

4: Møder i 2019 

Udvælge datoer for udvalgsmøderne i 2019. 

Torsdag 17. januar kl. 11 (sognegården Viborg) 

Torsdag 11. april kl. 11 (Stiftet). 

  

5: Eventuelt 

Carsten orienterede kort om konferencen i London. 


