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1. Siden sidst 
Henrik H præsenterede det nye Tips og Tricks område på viborgstift.dk med input 
fra kommunikationsmedarbejderne i Danmark. 
 
Vi har fået gjort brug af vores streamings-kit som vi investerede i for udvalgs-
penge. Der er blevet afholdt to webinarer med afsæt i livestream regler og brug af 
udstyr. Der var 350 til det første webinar og 100 til no 2. Vi snakkede form og 
indhold og var enige om at formen med vært og gæst fungerer. 
 
Vi har også en ide på tegnebrættet med arbejdstitlen: Mød din biskop online, hvor 
vi vil tage udvalgte temaer op som folk kan spørge ind til. 
 
Stiftsmagasinet blev også gennemgået - og en af tankerne der blev drøftet, er 
alternativer til at skulle distribuere det via provstikontorerne, da der flere steder 
fortsat ligger uafhentede magasiner. 

2. Nye Udvalgsmedlemmer 
Der er et ja fra Thomas Frydendal Nielsen og vi har endnu en som er i tænkeboks. 

3. Budget og økonomi 
Budget blev gennemgået og godkendt med en note om at dele af budgettet evt. 
kan flyttes til et en workshop e.l. for udvalget. 
Årsrapporten blev gennemgået, diskuteret og godkendt. 

4. Aktiviteter på den korte og lange bane 
Webinarer - vi kiggede på indsendte forslag til webinarer og drøftede muligt 
indhold på kommende webinarer. Det blev besluttet at forsøge at lave 2-3 
webinarer mere inden sommer. 
Udvalget har fået lektier for og skal finde tre forslag til temaer. 
 
Dåbsapp er lagt i skuffen af undervisningsudvalget, så beløbet er retur hos os igen, 
og derfor blev der givet yderligere lektier for. Nemlig et projekt der vil give mening 
at forfølge med pengene der står på en øremærket konto. Der blev blandt andet 
foreslået at man kunne tænke det ind i de projekter der overvejes at sætte i søen 
for at nå de forældre som ikke har fået døbt deres børn under corona. 
 
Vi skal også se om vi kan nedsætte et udvalg, der arbejder videre med 
undervisningsmateriale til konfirmander om filmproduktion. 

5. Evt 

Næste møde: 4. marts kl. 14:00 på Teams 
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