
MØDE I KOMMUNIKATIONSUDVALGET 20/02/20 

Tilstede: Anne Lisbeth Jepsen, Mette Nielsen, Troels Witter, Henrik Krogh og Henrik Helms (ref) 
Afbud: Carsten Riis Jensen 

1. Siden sidst ved mediekoordinatoren 
Der er arbejdet med Medieportal til hjemmesiden: 
https://viborgstift.dk/medieportal 
Interaktive kort over stift og provsti 
https://viborgstift.dk/medieportal/grafik/interaktive-kort 
Der er lavet Visionsfilm for alle stiftsudvalg 
https://viborgstift.dk/biskoppen/viborg-stift-og-visionerne 
Vi er fra Viborg på som webmasters på nyt hjemmesideafsnit for Juridisk afdeling i Ålborg, 
Århus og Viborg. 
Henrik H er med i styregruppen der laver en national undersøgelse, som skal finde ud af om 
man kan forbedre samarbejdet på tværs af stifter. Undersøgelsen faciliterer af https://
gknordic.com/dk/ 

2. Ventetid 
Henrik H har haft møde med Troels Laursen, der er sygehuspræst og kunstinteresseret. Han 
har gået og puslet med en julekalender ide, som han har drøftet med TV MIDTVEST. De har 
ikke mulighed for at løfte Troels´ ide som går på at fortælle juleevangelium fra stiftets kirker via 
kirkernes kunst og med overskriften Ventetid. Bodil og jeg har drøftet mulighederne og vi 
synes begge det er en rigtig god ide, som vi går videre med.Troels og Henrik H udvikler på 
koncept frem til påske og laver en “dummy” optagelse i juni af fire programmer for at teste 
formatet  (skulle alt andet kikse derefter, så har vi en adventskalender med fire afsnit) og går 
så i produktion efter sommerferien. Når vi har de fire programmer i kassen tager Henrik H også 
kontakt til TV MIDTVEST for at se om de har lyst til at lege med.


3. Status på Filmfestival 
Der er sendt forhåndstilkendegivelse ud til præster, så vi kunne have en fornemmelse af hvor 
mange der forventer at indsende bidrag. En har tilmeldt tilbage at man ikke deltager - ellers 
ingen tilbagemeldinger. Der er sendt mail til Medietanken på TVMV omkring aflysning. 
Vi snakkede om at projektet er godt men timingen fra os var skæv. Vi kom for sent igang. Men 
ideen kan sagtens genbruges, men at det ikke nødvendigvis skal være med et event i 
Medietanken, men mere at man giver en præmie direkte til vinderne. 
Vi drøftede også muligheden for at lade præsterne søge om et at få et besøg af en af os til en 
workshop. Troels, Henrik K og Henrik H er klar på det hvis det passer indenfor den geografi de 
tre arbejder ud fra. En workshop på 2-3 timer til et konfirmandmodul eller på en konfirmandlejr. 
Henrik H laver et oplæg som sendes rundt til udvalget inden påske og så sender vi ud til 
præsterne efter påske - og måske også kunne få lidt opmærksomhed på det ved 
Stiftspræstestævnet.


4. Stiftsårbog – hvad skal vi gøre med den 
Drøftelse og indstilling til Stiftsråd om hvad vi mener der bør ske fremadrettet med 
Stiftsårbogen. Der var forskellige holdninger til hvad vi skal gå med. 
Fælles holdningen er at man bør tage stilling hvert år om man vil udkomme med en tryksag til 
menighedrådsmedlemmerne. I år vil den gode anledning være at det udkommer til de netop 
nyvalgte menighedsrådsmedlemmer. Der var snak om indhold - nogen var til håndbog andre til 
magasin. Der blev talt om at geografisk spredning på indhold var vigtigt, og at distribution fint 
kan gøres i æsker sendt ud til menighedsrådsformænd som så deler dem ud til medlemmer.


5. Eventuelt 
Troels har været til møder med kirke kulturmedarbejdere og har blandt andet fortalt at de bør 
lave sig en kommunikationsstrategi hjemme på sogne niveau, sådan at man rent lavpraktisk 
også får fordelt ansvar. Der blev talt om man måske kan lave noget standard, der kan tilbydes 
fra stiftet med lidt værktøjer på hvordan man lægger en strategi.


Næste møde: 8 juni kl. 14 på Domkirkestræde 1 8800 Viborg.

https://gknordic.com/dk/
https://gknordic.com/dk/

