
REFERAT: 260821 MEDIER & 
KOMMUNIKATION

Side  af 1 1

Tilstede: Eva-Maria Schultz, Anne Lisbeth Jepsen, Me<e Nielsen og Henrik Helms. 
ADud: Thomas Frydendal Nielsen, Troels Wi<er og Henrik Vinther Krogh 

1. Siden sidst 
Julekalender - alle sKLer er med - folkekirken.dk - tvmidtvest - og nu sendes det Kl resterende regioner. IndKl videre 
har TV2 Øst og TV2 Bornholm meldt posiKvt Klbage 
Indvielse af Gødstrup Hospitalskirke - SKLet står for streaming af gudstjenesten 
SKLsmenighedsstævne - Henrik leverer Viborg SKL i billeder 
Tumlingedåb - en lille videohistorie på en familie der har ventet… 
Workshop 

2. Vi skal som sidst komme med en indsKlling Kl de<e års sKLsmagasin – så vi skal drøLe indhold og distribuKon.  
Anbefalingen fra medie og kommunikaKonsudvalget er at vi også udkommer i år. At vi både udkommer digitalt og også 
på papir. 

Rammen sidste år - coronanen sa<e meget i stå - og havde vores fokus sidste år - i år vil vi gerne sæ<e fokus på kirken i 
bevægelse 

Vi indhenter priser på distribuKon direkte Kl menighedsrådsformænd eLer at mange magasiner er strandet på 
provsKkontorene 
Vi talte om det kunne være interessant at udvælge testpersoner fra forskellige faggrupper samt frivillige for at trække 
viden ud om deres oplevelser med magasinet.  

Vi brainstormede på indhold som videregives Kl redakKonsgruppen, som består af Anne Lisbeth, Eva og Henrik + 
Carsten Hoffmann som sparring. Henrik indkalder Kl redakKonsmøde på Teams 

3. Den gode historie – hvordan kommer vi videre med vores workshop som vi drøLede på sidste møde.  
Troels har allerede indholdet Kl sådan en workshop så det er oplagt at bruge hans viden. Vi spørger ham om han vil 
kunne finde en dato mellem 1. oktober- medio november. Vi kommunikerer det ud på DAP - hjemmeside - facebook og 
Kl KK kontaktpersoner. 

4. Gudstjenestens melodi og rum. 
Den parkerer vi indKl videre og spørger Gudstjeneste udvalget om det er noget de har overvejet at arbejde videre 
med. 

5. Og så har jeg noteret at vi skal have lavet en dato Kl kickoff møde omkring undervisningsmateriale Kl 
konfirmander.  

Vi arbejder videre med at finde en dato Kl et Teams møde 

6. Evt. 
Næste møde: 25. november kl. 14.00 i biblioteket på bispegården
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