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Styregruppen vedr. Fælles visuel identitet for folkekirken, 

- møde 2, tirsdag den 14. aug. 2012 kl. 15.00 (Eigtveds Pakhus, Kbh.)                

Deltagere: Som repræsentant for: 

Karsten Nissen, KN (formand) 

Inge Lise Pedersen (ILP) 

Elof Westergaard, EVE 

Rebecca Rudd, RR 

Ellen Aagaard Petersen (projektleder FK), EAP 

Timothy Jacob Jensen, TIM 

Thomas Ryan Jensen, TRJ 

Rikke Boe Jensen, (projektleder JJD), RBJ 

Torben Stærgaard, TS (sekretariat) 

Biskopperne 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Provsterne 

Stifternes mediekonsulenter 

Folkekirken.dk 

Jacob Jensen Design 

Jacob Jensen Design 

Jacob Jensen Design 

Ministeriet, Folkekirkens It 

Afbud: 
 

  

 

            

R E F E R A T 

  

Bilag/Opfølgning: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt 

 

 

2.  Status på projektet 

Formanden gav indledningsvist udtryk for tilfredshed med de 2 

afholdte workshops (7. juni og dagen i dag). 

Jacob Jensen (TIM) kvitterede og gav desuden udtryk for, at der ikke er 

faresignaler, processen kører som den skal. 

Dagens møde i arbejdsgruppen 

Det drøftedes hvad der skulle offentliggøres fra dagens workshop, og 

det blev besluttet ikke at offentliggøre de fremlagte og diskuterede 

forslag til retning, herunder heller ikke de valgte 3. 

Arbejdsgruppen orienteres herom. 

Mødet i arbejdsgruppen den 1. oktober 

Processen med udvælgelse af det ”vindende” forslag blev drøftet. Det 

blev aftalt at arbejdsgruppemødet tilrettelægges sådan at JJ fremlægger 

de 3 forslag og herunder argumenterer for og imod de 3 forslag,. 

Præsentationen skal omfatte eksempler på konkret anvendelse i eks. 

kirkeblad, hjemmeside og på brevpapir. Efter præsentationen lægges 

der op til, at arbejdsgruppen via samtale (forhandling)  når frem til det 

forslag den vil anbefale. JJ arbejder videre med at konkretisere hvordan 

en sådan proces – som ikke afgøres ved afstemning – kan afvikles. 

Formelt er der enighed om, at det herefter er styregruppen, som - på 

baggrund af arbejdsgruppens indstilling - træffer den endelige 

afgørelse. 

 

 

 

 

 

 

TS: orientering til 

arbejdsgruppen 

 

 

 

 

 

 

JJ udarbejder forslag 

til proces vedr. 

udvælgelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkekirkens IT 
 
Dato: 9. aug. 2012 
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Offentliggørelse af resultatet 

Efter drøftelse aftaltes det at det er vigtigt, at der meget hurtigt kan 

udsendes en pressemeddelelse om resultatet, herunder at denne 

understreger, at det valgte mærke kun er det første led i en 

implementeringsproces, som derefter går i gang. 

Det videre arbejde med de 3 endelige forslag 

Efter nogen drøftelse aftaltes det, at dagens idé med at lave en større 

offentlig afstemning ikke skal forfølges. Der var derimod enighed om, at 

det er vigtigt at få afprøvet hvad helt almindelige borgere oplever når 

de ser de 3 forslag som der arbejdes med.  

Det blev derfor aftalt, at JJ - som et led i færdiggørelsen - planlægger at 

få testet de tre forslag i  fokusgrupper. Resultatet af denne 

undersøgelse skal indgå i præsentationen for arbejdsgruppen den 1. 

oktober. 

Konkret aftaltes det, at JJ sammen med EAP og RR kommer med forslag 

til hvilke virksomheder der kan gennemføre fokusgruppeinterview. 

Det aftaltes endvidere at der skal være en fokusgruppe øst og vest 

(herunder (begge) med repr. fra Fyn. desuden skal det sikres, at der er 

repr. fra vestegnskommuner i København. 

Aktiviteten vedr. fokusgruppe er ikke en del af kontrakten med JJ og 

skal honoreres særskilt. 

 

 

Udkast til 

pressemeddelelse 

skalskrives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS: Aftale skal indgås 

med JJ og eksternt 

firma 

 

3.  Eventuelt 

Det aftaltes, at der umiddelbart inden arbejdsgruppemødet afholdes et 

kort styregruppemøde, hvor JJ orienterer styregruppen om de 3 forslag 

der præsenteres. 

En præsentation af projektet for provsterne på deres årsmøde blev 

drøftet. Der var enighed om at det ville være en god idé at lade JJ 

orientere. Det aftaltes at KN tager kontakt med Paw Kingo Andersen for 

en nærmere aftale. 

 

Mødet sluttede kl. 15.40 

 

TS: indkaldelse til 

Stg-3 

 

KN tager kontakt 

med 

provsteforeningen 

  

 

Folkekirkens repræsentanter drøftede herefter: 

 

 Projekts fase 2 om implementering 

Oplæg om den formelle proces vedr. projektets 2. fase omfattende 

implementering af det udviklede visuelle design blev drøftet. 

Det aftaltes, at denne del af processen fremfor et samlet udbud 

gennemføres i mindre leverancer. Eksempelvis således at en 

designmanual og en "værktøjskasse" holdes adskilt. Der var enighed 

om at værktøjskassen også bør omfatte en billeddatabase.  
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Det blev besluttet at invitere stifternes mediekonsulenter samt 

landsforeningens kommunikationsmedarbejdere til i en arbejdsgruppe, 

som skal fremsætter et konkret forslag til indhold og proces vedr. 

implementering. 

Det skal indgå hvordan folkekirken.dk og folkekirken It kan bidrage, 

dog således at der ikke udvikles it løsninger hvor der allerede findes 

velafprøvede standardløsninger. 

Der lægges op til at rammerne ligger fast inden næste møde i 

arbejdsgruppen. 

Beslutningen betyder, at fase 2. af projektet ikke udbydes samlet, som 

der oprindeligt var lagt op til. 

 

 

 

TS: invitation til 

mediekonsulenter og 

LM 

 

 

 
 

Mødet sluttede senest kl. 16.05 
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