
Viborg Stifts medieudvalg, møde 28. august 2018 

REFERAT 

 

Deltagere: Henrik Helms, Anne Lisbeth Jepsen, Mette Nielsen, Carsten Riis Jensen. 

 

1: Velkomst til Henrik Helms, herunder relationen til Medieudvalget. 

Også Mette deltager fremover; Vi som udvalg kan trække på Henrik som kommunikations-

koordinator. Vi sparrer med Henrik, omkring ideer, forslag. 

 

Henrik fortæller: 

Tager pt. rundt til de øvrige stifter og taler med deres kommunikationsfolk. 

Skal arbejde meget med Himmelske Dage 2019 de kommende måneder. 

 

2: Udvalgets kommissorium 

Findes på stiftets hjemmeside.  

Kan med tiden tilpasses, efterhånden som Henriks arbejde udvikler sig. 

 

3: Nye medlemmer 

Ole Blume og Sigrid Marcussen er stoppet. 

Forslag til nyt medlem, som forelægges Stiftsrådet: Troels Witter, FKG. 

 

4: Kommende begivenheder 

 

Inspirationsdag 17. november 2018. 

Tema: ”Digital dannelse.” 

Henrik Krogh og Carsten kigger på det. Husk rollup-bannere mm. 

Er det 2 x 45 min.? (Mette spørger Henning Thomsen). 

 

Mediedag 2019. 

Der er Himmelske Dage og Filmfestival i foråret 2019, så vi vil hellere flytte Mediedagen til 

efteråret, så den står mere skarpt/alene. 

Vi foreslår 16. november 2019, på Hardsyssel Efterskole. 

Reklamere for det til Himmelske Dage og til Stiftsmenighedsrådsstævnet. 

Carsten booker Hardsyssel og begynder at finde oplægsholdere, bl.a. en workshop med Mette om 

DAP’en. 

 

Filmfestivalen. 

Festivalen holder et års pause, med henblik på at lave (teknisk) inspirationsmateriale til de præster, 

som gerne vil være med, men som har brug for (teknisk) hjælp. 

Tre små appetizer-videoer til præsterne laves til vinter (Carsten og Henrik Helms). Tekniske 

hjælpevideoer laves efter sommerferien (Carsten og Henrik Helms). 

Vi overvejer at sende særlige invitationer ud til udvalgte præster: Vær med! 

 

5: Samarbejdsrelationer 

 



Viborg kirkeradio. 

Fint samarbejde, som pt. betyder, at vi betaler domænet og har fået en pose penge. 

 

Undervisningsudvalget og dåbsapp. 

Godt samarbejde med folkekirken.dk, som har givet et nyt fokus på appens indhold. 

Evt. søge Folkekirkens Udviklingsfond? 

 

6: Studieture 

Carsten tager hvert år på konferencen den kirkelige mediekonference i London, Premier Digital 

Conference, og Henrik vil fremover gerne prioritere at tage med. 

 

7: Budget 

Målsætning og budget skal være afleveret på Stiftet omkring marts, dvs. præsenteres for udvalget 

ved fx et januar-udvalgsmøde. 

 

Henrik Helms kigger på medieportalens brugbarhed. De 15.000 til medieportalen, er det årligt – og 

til hvem? 

 

8: Næste møder 

Inspirationsdagen 17. november. 

Udvalgsmøde torsdag 8. november kl. 13, på Stiftet. 

 

 


