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Mødereferat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

I Henning Toft Bros fravær varetog næstformanden Inge Lise Pedersen 
hvervet som dirigent.  Dagsordenen blev godkendt som første punkt på 
dagsordenen. 
 
2. Siden sidst 

EAP henviste til den omdelte oversigt og fremhævede følgende punkter: 
 

a) Ansættelser og kontor 

EAP orienterede kort om punktet. Meget tid er gået med at indrette 
kontorene til de 2 nyansatte medarbejdere, en webjournalist og en 
journalist til videoopgaver. Det hele fungerer fint. 

 
b) Kirkekalender 

EAP fortalte om kampagnen i november og december 2011 om at få 
sognene til at tage den nye kalenderfunktion i brug. Ca. 1300 sogne, 
eller 1572 kirker, tog den nye kalender i anvendelse, hvilket vidner 
om, at redskabet er brugbart. Det blev nævnt flere gange, at 
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endemålet er at få alle sognene med. Kalenderen indebærer bl.a., at 
man kan søge på et sogn og få vist gudstjenester, arrangementer 
m.m. Udtrækkene kan lægges på folkekirken.dk og det enkelte sogns 
stifts hjemmeside. Oplysningerne er tilgængelige i offentligt regi, det 
er muligt at abonnere på sognets informationer. Særligt trykte medier 
synes glade for redskabet.  
TS har haft et møde med Kristeligt Dagblad for at drøfte muligheden 
for et samarbejde med Kirku. Kristeligt Dagblad vil gerne samarbejde, 
men formentlig kun ved at videregive oplysninger; dvs. ikke modtage.  
I øvrigt pointerede TS det vigtige i at få biskoppernes og provsternes 
opbakning, thi det er et stort problem at få alle sogne med.  Fk.dk vil 
gerne forsyne biskopper og provster med alle tilgængelige, relevante 
oplysninger.  Det blev af flere nævnt, at det helt afgørende er, at man 
kun skal taste ét sted. 
TS gav et illustrativt eksempel på det meget nyttige i 
sognekalenderen: Der skal hvert år indberettes til kirkestatistikken, og 
denne indberetning vil fremover komme til at ske automatisk på 
sogn.dk vel at mærke for de sogne, som er tilmeldt.  
Endvidere informerede TS fra det nylige møde i It-Styregruppen; man 
ved at udvikle en applikation til mobiltelefonen, som vil kunne tages i 
anvendelse ultimo marts. Applikationen kan være nyttig for alle, som 
har brug for en oplysning her og nu. Applikationen omfatter bl.a. 
gudstjenester, præster, menighedsråd, arrangementer og særlige 
oplysninger. Typetilfældet kunne være en situation, hvor man er på 
ferie og gerne vil have oplysning om en kirke, dens historie, et 
arrangement, et kunstværk o.a. Det er planlagt, at der skal tilbydes 
flere søgefunktioner.  
Endelig blev det nævnt, at det planlægges, at såkaldte 
pligtoplysninger til brug ved menighedsrådsvalg også kan lægges på 
det tilmeldte sogn, hvilket er ganske nyttigt, da man således bliver 
sparret for at skulle udfærdige et parallelsystem til valgsituationen. 
Det blev tilkendegivet, at EAP fortsætter arbejdsprocessen, og at TS 
laver materiale direkte henvendt til provsterne og kontakter disse via 
biskopperne.      
 
 

c) Web-tv 

EAP havde henvendt sig til en kirke i Fredericia og fået lov til at 
optage en sekvens fra et helligtrekongersarrangement.  
Arrangementet finder som tradition sted hvert år i den pågældende 
kirke. EAP tog derpå kontakt til Vejle Folkeblad og tilbød hele klippet. 
Historien kom efterfølgende på forsiden af bladets netavis. Der blev 
således skabt et vindue af folkekirken.dk til folk via kendte medier. 
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Der arbejdes fremadrettet på at skabe nærmere kontakt til sognene 
for at gøre opmærksom på denne webmulighed.  
EAP omtalte et møde, som holdes den 9. februar, hvor 
repræsentanter for stifterne, bl.a. biskopperne, mødes for at drøfte 
målsætninger og samarbejdsformer for projektet med web-tv. 

 
d) Mediedag 

EAP omtalte mediedagen sidste år, hvor fk.dk og LM var blevet 
tilbudt at være medarrangører.  Fk.dk havde en stand og deltog med 
2 workshops. Næste gang agter fk.dk og LM at styrke det kirkelige 
arbejde og planlægningen heraf. Muligheden blev nævnt at kontakte 
Danmarks Kirkelige Mediecenter i den anledning. 
 

e) Kirkens kommunikation 

EAP omtalte et kursus, som havde fundet sted på Teologisk 
Pædagogisk Center i dagene 25.-27. januar. Kurset gav anledning til 
at arbejde for et tættere samarbejde med Kirkens Kommunikations 
Forum for at få gjort opmærksom på det vigtige i at stå til rådighed for 
folkekirkens medarbejdere. NHA stillede sig positiv, og BN var glad 
for en anderledes vinkel. 

 
f) Fælles visuel identitet 

Fk.dk vil gerne medvirke i processen om at implementere ”Fælles 
Visuel Identitet”, men forbeholder sig at se det endelige resultat, 
inden den endelige implementering på fk.dk skal ske.  

g) Hjemmeside vært 

Der ligger deri, at fk.dk er vært for hjemmesider bl.a. for 3 stifters 
folkerkirkelige hjemmesider. Fællesskabet omkring den tekniske 
installation vokser i flere stifter, og folkekirkelige institutioner ønsker i 
stigende grad en hjemmeside.   
 
Med disse punkter fra ”Siden sidst” var dagsordenens punkt 3 
Sogn.dk og 4 Stiftsmøde web-tv også blevet behandlet. 
  
 

      
 

5. Status hjemmesiderne 

EAP fortalte, at en påskehjemmeside vil blive åbnet.  
BN spurgte til besøgstallene på fk.dk. EAP oplyste, at det går stille og roligt 
opad.   
 

6. Budgetrapport 2011 
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EAP oplyste, at regnskabet ikke er færdigt endnu. Fk.dk fik i Q4, i november 
2011, tillægsbevillingen til web-tv. Det meste af bevillingen gemmes til 2012. 
Videojournalisten lønnes over denne bevilling, og webjournalistens halve løn 
kommer fra bevillingen, den anden halve løndel kommer fra den faste 
bevilling.. 
TS oplyste, at den faste bevilling er lagt ind i regnskabet uden fradraget på 
2 %; vi har fået lov til ikke at reducere bevillingen med 2 %. Det antages, at 
pris- og lønreguleringen bliver som i 2011. 
 

7. Eventuelt 
 
Intet. 
 
Mødet sluttede 10.30.  

 
  

 


