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1: Nyt fra kommunikationskoordinatoren  
Hjemmesidens hovedmenu er blevet ”slanket.” 
Medieportalen er stadig undervejs. Drøftelser med DKM. 
Sogne som mangler præster har været på ”matchdag” på Pastoralen i Aarhus. 
Tjørring sogn har fået produktionshjælp til video for ledigt præsteembede. 
Rapporter fra præsters orlov kan nu laves som webstory og podcast på stiftets 
hjemmeside.  

2: Drøftelse af, hvad vi gør med Mediedagen  
Der var 40 tilmeldte; vi aflyste Mediedagen. Grunde til, at folk ikke tilmeldte sig: En 
hel dag kan vi ikke; ”I har jo holdt Mediedag før”; hvorfor en lørdag?; Tæt på 
stiftsmenighedsrådsstævnet; tæt på at menighedsrådsperioden udløber.  
Drøftelse: 
Måske et gå-hjem-møde om ”tag bedre billeder”, dvs. ét tema som kan klares inden 
fyraften. Tilbyde stævner på provsti-plan i stedet, eller der hvor distriktsforeningerne 
er? Eller til de kirke- og kultur/sognemedhjælper-samlinger der i forvejen mødes, og 
så tilbyde dem et tema? Eller kordegne?  
Ønske fremadrettet: 
Fortsat satse på en Medie-dag, og så målrette kommunikationen til fx ”kirke-kultur 
medarbejdere” og ”kordegne” (og ”menighedsrådsmedlemmer”), fx foråret 2022. 
I mellemtiden arbejde på, om vi på fx provstiplan – eller online – kan tilbyde 
workshops, o.l.  
[Biskoppens næste møde med Kirke- og kulturmedarbejderne er 19. juni 2020, typisk 
med omkring 50 deltagere]  

3: Filmfestivalen, kirke.tv  
Hjemmesiden kører, med masser af tips og tricks og artikler. 
Der har været tilbudt 2 workshops, med meget få tilmeldinger. Kontakt til 
konfirmancenter.dk 
Kan vi gøre konfirmanderne tændte på projektet? Vi mangler det årlige 
konfirmandstævne, hvor vi kunne have reklameret for det...  

4: Kirkeradio.dk  
Udvalget/Stiftet har overtaget domæne og hjemmeside, og Viborg Kirkeradio 
(Henning Bach) ønsker gerne et link på stiftets hjemmeside.  
5: Dåbsforældre-app i samarbejde med Undervisningsudvalget  
Efter kuldsejlet samarbejde med landets stifter og folkekirken.dk arbejder Carsten 
videre med Undervisningsudvalget om at skabe en webapp til dåbsforældre. Penge fra 
kirkeradio.dk (ca. 133.000,-)  

6: Eventuelt  
Troels har møde med Ikast menighedsrådene; de har droppet kirkebladet og har 
spurgt FKG om tjansen som freelancejournalist for dem. Troels mødes med kirke- og 
kulturmedarbejdere om kommunikation. 
Troels mødes også med Herning Folkeblad omkring kirkesiderne.  

7: Næste møde  
Torsdag 20. februar 2020, kl. 14, Viborg.  
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