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Siden sidst 
Dåbsapp - Jeppe Jensen er efter vores møde vendt tilbage med en status. Han 
skriver: Status er at jeg forsøger at samle en ny arbejdsgruppe og har foreløbig 
fundet en sognepræst der vil være med. Har en kandidat mere som ikke har givet lyd 
fra sig endnu. 

Årsmagasin 
Magasinet er klar og bliver distribueret via provstierne. Vi gennemgik processen og 
tilblivelsen af års-magasinet. 

Orientering om Ventetid 
Der har været en del avisomtale. Vi har passeret 1000 abonnenter - som får den i 
indbakken hver morgen. 4 programmer leveres til TV MIDTVEST til de fire 
adventssøndage. De udkommer til abonnenter på mail kl. 06:30 og udkommer på 
facebook sidst formiddagen 

Projekter 2021-22 
Vi diskuterede forskellige modeller og var enige om, at det vi skulle lave tidligst skulle 
være til efteråret 2021. Erfaringen viser at man gerne vil netværke - og gerne med 
nogen man kender lidt i den tætte geografi. Derfor blev der også snakket om vi skulle 
gøre det provstivis eller gå med den store model og lave noget for hele stiftet. 

Mediedag 
De skal gerne have noget med hjem de synes de praktisk kan bruge. 
Troels fortalte om sine erfaringer med at besøge sogne og lave kommunikationsstategi 
sammen med dem, så de havde en færdig strategi inden han tog hjem. 
Vi diskuterede muligheder og indgangsvinkler på steder og navne der vil være 
egnede. 
Med tanken på corona vil det også være en ide, at vi går med færre workshops så vi 
kan tåle at have færre deltagere. 
Vi nåede frem til at TV MIDTVEST kunne være et egnet og interessant sted - hvor 
eksempelvis Kirsten Axelsen kunne deltage og fortælle om mediernes lyst til at dække 
folkekirken. Det kunne også være indlæg fra tv, radio og avis. 
Vi tager stilling til format i starten af det nye år. 

Filmfestival 
Både med tanken på corona og på erfaringerne fra sidst, så er festival delen ikke det 
der virker - og som tiltrækker. Måske tværtimod. Men at ideen kan være at lave en 
manual med grydeklar undervisningsmateriale til, hvordan du laver musikvideo i 
konfirmandundervisningen. 
Så kan de evt. selv lave deres egen festival hvis videoerne er noget de laver på deres 
konfirmandlejr. 
Man kan også vælge at inddrage klubber og efterskoler til at bruge materialet. 
Vi går i dybden med at lave manual til næste møde 

Næste møde: 
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 14. Vi går med at lave det som et virtuelt møde.
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