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Tilstede: Anne LIsbeth Jepsen, Mette Nielsen, Troels Witter, Henrik Helms.  
Afbud: Henrik Vinther Krogh  

Formand og udvalg 
Carsten Riis Jensen er udtrådt af udvalget, så vi skal finde nye medlemmer til 
udvalget. Der blev diskuteret navneforslag. 
Anne Lisbeth Jepsen sagde ja til at blive ny formand for udvalget.  

Dåbs/aftensangsapp 
Henrik Helms er blevet kontaktet af Jeppe Jensen, der sidder i Undervisningsudvalget 
og som har arbejdet med dåbs-app projektet. Ved at Carsten Riis nu er udtrådt af 
kommunikationsudvalget skulle vi aftaler nærmere om det videre forløb, og hvad 
medieudvalgets rolle er. Der er udpeget et produktionsselskab (Makeable) som kan 
løse opgaven til det beløb der er til rådighed. Vi fra stift og udvalg har sagt, at vi er 
klar til at bistå med hjælp til optagelse af tale, sang og musik. App vil efterfølgende 
kunne udbygges med andet indhold senere uden at skulle begynde forfra. Vi vil 
sandsynligvis blive kontaktet igen når pengene sættes i spil og Makeable går i gang. 
Det er undervisningsudvalget der står for det videre forløb. 
  
Magasin/Årbog 
Vi gennemgik igangsat indhold og diskuterede ideer og fordelte ansvar på noget af 
indholdet. Fordeling kan ses af vedlagte oversigt og Anne Lisbeth delte også ideer 
rundt med vigtigheden af at huske “Det usynlige kit” i folkekirken - så vi får graver og 
kordegnene med som indhold. Magasinet distribueres via provstikontorene og 
forventes at lande hos dem fjorten dage før 1. søndag i advent. 

Juleserien Ventetid 
Optagelser er begyndt i mandags, hvor Troels Laursen og Henrik Helms filmede de 
første to afsnit i mandags. Med afsæt i kunsten i stiftets kirker fortæller Troels Laursen 
om ventetiden frem til jul. Der bliver i alt besøgt 27 kirker som er fordelt på stiftets 11 
provstier. TV MIDTVEST er kontaktet for at undersøge muligheden for at de kan være 
interesseret i enkelte afsnit. 

Kurser og mediedag 
Vi holdt gryden i kog i forhold til hvordan vi skal angibe kursustilbudene fra os. 
Troels Witter fortalte om at de i FKG går aktivt igang med kursus tilbud hos dem. 
Blandt andet for at vise værdi overfor menighedsrådene da FKG mister deres tv-penge 
og skal finanseres på anden måde fremadrettet. Vi drøftede at streaming-kursus-
tilbud kunne være noget som man vil have brug for her og nu - og Troels og Henrik 
aftalte at mødes og drøfte muligheder.  

Evt. 
Troels Witter efterspurgte gode ideer til hvordan jobopslag til præstestillinger kunne 
se ud. Lige nu har han en række opgaver for sogne i Herning provstierne. 
Troels spurgte også til muligheden for at kunne modtage tal fra Stiftet omkring 
menighedsrådsvalgene som han kan videreformidle til Herning Folkeblad. Fremfor at 
de skal ringe rundt til alle sogne. Mette og Henrik spørger i stiftet om det er muligt. 
Anne Lisbeth Jepsen spurgte ind til, hvordan vi kan bruge 3D/Virtual Reality som et 
redskab til at gøre kirken mere interessant. 
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Der blev drøftet ideer til, hvordan man kan imødegå presset på kirkerne til jul. Troels 
Witter lancerede en ide om “Christimas in a box” hvor man kunne komme til sin kirke 
og få en pose med ting til at fejre jul - som kunne være med til at fastholde 
fællesskab. Og vi diskuterede hvad sådan en boks kunne indeholde - og det kunne så 
også indeholde et link til en optaget juleprædiken. Henrik skriver ideen ind i en fælles 
ide-pool som laves af kommunikationsmedarbejderne i Stifterne. 
  
Næste møde 
Torsdag 19. november kl. 14 på Viborg Stift.  
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