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Styregruppen vedr. Fælles visuel identitet for folkekirken, 
- møde 3, mandag den 1. okt. 2012 (JJD, Højslev)                

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: 

Inge Lise Pedersen deltog i punkterne 1 og 2 
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Styregruppemødet fandt sted i tilknytning til arbejdsgruppens 3. og 
sidste møde. 
(kl. 9.30-10.00) 

Styregruppens møde inden mødet i arbejdsgruppen 

Styregruppen mødtes inden arbejdsgruppens møde, her orienterede 
JJD om processen vedr. fokusgrupperne. 
Det aftaltes endvidere – i tillæg til den udsendte dagsorden – at afslutte 
mødet i arbejdsgruppen med at orientere om, at arbejdsgruppe vil blive 
orienteret om det videre forløb umiddelbart efter styregruppemødet. 
På forespørgsel oplystes det af JJD, at en vis justering af det første 
valgte forslag ville være inkluderet, såfremt drøftelserne af forslagene 
resulterede i et sådant ønske. 
Det blev desuden aftalt– i starten af mødet - at orientere 
arbejdsgruppen om, at ophavsretten til de foreløbige forslag tilhører 
JJD og at udleverede materialer derfor ville blive indsamlet efter mødet. 
(kl. 15.00-15.40) 
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Styregruppens møde efter mødet i arbejdsgruppen 

Som et led i dagens program - hvor JJD præsenterede forslagene A, B og 
C, havde arbejdsgruppen med stemmerne 5 – 0 – 15 indstillet forslag C.  
I styregruppen var der enighed om at følge arbejdsgruppens indstilling.  
Det aftaltes dog, at JJD i forhold til C-forlaget skulle se på: 

- skalering af mærket, således at symbolerne i mærket ville være 
tydelige i større og mellemstore formater og udvisket eller evt. 
erstattet af ren farve i helt små udgaver (herunder sikre, at 

 

 

 

 

 

JJD: justering af 
forslag C 
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5. 

størrelsen af de ”indre” symboler ikke giver anledning til 
symbolforvirring) 

- et ”andet” skib end det nu anvendte 
- en anden udgave af viekorset eller evt. at udskifte dette med fisk 
- de ”endelige” farver (ikke gul, en anden grøn og evt. en klarere 

rød) 
Det aftaltes, at et endelig forslag lægges frem på et styregruppemøde, 
som afholdes i uge 43. 
Tidspunkt for offentliggørelse af det visuelle design 
Det aftaltes. at planlægge offentliggørelse af mærket til starten af det 
nye kirkeår (2. dec. 2012). 
Offentliggørelsen skal nærmere drøftes med Landsforeningen, hvis blad 
udkommer omkring den 20. november. 
Indtil da må mærket ikke offentliggøres. 
Implementering 
Det aftaltes snarest mulig at indkalde medie- og kommunikations-
konsulenter fra stifterne, Landsforeningen og folkekirken.dk til en 
drøftelse af i hvilke sammenhænge det visuelle design kan indgå. 
På grundlag heraf indhentes tilbud på udarbejdelse af en designmanual, 
som efterfølgende skal lægges på nettet til institutionernes brug. 
Drejebog for offentliggørelse 
Styregruppen drøftede kort den praktiske tilrettelæggelse af 
offentliggørelsen, herunder pressehåndtering m.m. 
Det aftaltes, at drøfte dette nærmere på styregruppemødet i oktober. 
Brugen af det visuelle design 
I spørgsmålet om hvem der må anvende mærket, blev der lagt op til, at 
det foruden sogne, provstier og stifter foruden uddannelsesinstitu-
tionerne, folkekirken.dk og folkekirkens It også kan anvendes af 
medlemmer af FKOF (Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg). 
De nærmere retningslinjer drøftes på styregruppemødet i oktober. 
 

 

 

 

 

 

 
TS: indkalde 
styregruppe 

 

 

 

 

 

 

TS: Indkalde 
konsulenter 

 

6. Eventuelt 
intet 
 
Mødet sluttede kl. 15.40 

 

 


