
 

Gør arrangementet til jeres eget 
 
Arrangementet tager udgangspunkt i et pilotarrangement i Elev Kirke, og 

forslag til afviklingen af arrangementet i forhold til tidsramme, forplejning etc. 
bunder i erfaringerne herfra. Men der er forskel på sogne, så det er en god ide, 

at I ser på, om der er noget, der skal ændres for at passe bedre til jeres sogn. 

 
Her kan I finde inspiration til, hvordan I kan tilpasse arrangementet, så det 

passer til jeres sogn: 
 

Hvem vil I gerne lave arrangementet for? Vær bevidst om, hvem I gerne 
vil have til at deltage. Vil I målrette arrangementet mod en speciel del af 

målgruppen, f.eks. mænd, eller hele målgruppen? Er alle andre også 
velkomne? Hvad gør I for, at målgruppen føler sig velkommen til 

arrangementet, selv om de ikke er vant til at komme i kirken? 
 

Samarbejdspartner: Hvem kan I lave arrangementet sammen med? Er der 
en lokal løbeklub? Eller er der andre lokale idrætsklubber/tilbud, det er bedre 

at samarbejde med? Og kan I se jer selv til et løbearrangement, eller skal det i 
stedet være en vandretur? Eller et yogahold? Eller fitnesscenter? Eller tredje 

halvleg efter en fodboldtræning? Eller mountainbike-klubben? Og hvis I laver 

det sammen med løbeklubben, skal det så være en almindelig løbetur, eller 
skal det være et løb, hvor man tilmelder sig, får deltagernummer, medaljer og 

tidstagning? 
 

Ruter: Hvor langt løber I på de 30 minutter, podcasten varer? Og er der også 
en jogge-rute eller en gå-rute? 

 
Tidspunkt: Hvornår på dagen vil være bedst hos jer? Og er det hverdag eller 

weekend? Hvis I kan lægge det på samme tidspunkt, som løbeklubben (eller 
hvem I nu laver det sammen med) normalt mødes, vil det være en fordel. 

 
Forplejning: Skal der være øl/vand efter løbeturen, eller hvad passer hos jer? 

 
Sted: Hvor skal I mødes? Og hvor skal samtalerne være efter løbeturen? Kan 

de være udendørs, eller kræver vejret, at det er indendørs? Hvis I kan have 

samme sted, som løbeklubben normalt mødes, vil det være en fordel.  

 
Podcast-episode: Hvilken episode vil I gerne bruge til jeres arrangement? Og 

hvad passer bedst til de deltagere, I gerne vil nå? 

 
Tilmelding: Hvis det er praktisk muligt, er det bedst, at der ikke er tilmelding 

til arrangementet. Er det muligt hos jer? Det kan dog være en god ide at lave 



 

en begivenhed på Facebook, så man på den måde kan tilkendegive, at man 

gerne vil deltage. 
 

Pris: Er arrangementet gratis, eller koster det noget at deltage? 
 

Hvor og hvordan fortæller I om arrangementet? Hvad er den rigtige 
måde at nå dem, I gerne vil have til at deltage? Bruger I kirkens egne medier? 

Bruger I andre medier? Hvor vil målgruppen se pr for arrangementet, og 

hvordan får I fortalt om arrangementet der? 
 

Få inspiration til PR og medievalg og hent Facebook-opslag, tekster, postkort 
og mini-plakat om arrangementet på Materialebanken.   

 
Spørgsmålskort: Passer spørgsmålene til jeres arrangement, eller er der 

noget, der skal ændres? 
 

Er der andre lokale forhold, I skal være opmærksomme på? 
 

 


