
	  
	  

	  

	  

Referat 

Bestyrelsesmøde 20, mandag den 30. april 2012 
Folkekirkens It kl. 9.00 
 
Mødedeltagere 
Henning Toft Bro Formand   HTB 
Inge Lise Pedersen Landsforeningen (næstformand) ILP 
Søren Agersnap Den Danske Præsteforening SAG 
Birger Nygaard FKOF   BN 
Ida Ebbensgaard     IE 
Mette Trankjær Den Danske Præsteforening MTR 
Torben Stærgaard  Kirkeministeriet  TS 
Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør  EAP 
   
Afbud  
Niels Henrik Arendt (NHA) 
Poul Joachim Stender (PJS) 
Inge Lise Pedersen deltog til og med pkt.4 
Efter pkt. 5 blev pkt. 7 Evt. behandlet 
Henning Toft Bro og Mette Trankjær forlod mødet inden det sidste pkt., 
som var pkt.6. 
 

 
 
 

Mødereferat 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen  

Formanden, Henning Toft Bro, bød velkommen, hvorpå 
dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Siden sidst 

Redaktøren, Ellen Aagaard Petersen orienterede og henviste til 
bilaget med punktets 11 underpunkter og henviste ligeledes til de 
mange links. 

I. Visuel identitet 

EAP henviste til bilaget. Der arbejdes på at få gjort 
brugerportalen kendt mhp. at synliggøre 
kendetegn.folkekirken.dk. Fk.dk har materiale til det videre 
forløb. 

II. Dagens ord 

Dato: 30.4. 2012 

Dok.nr. 71017/12   

Folkekirken.dk	  

Referent: Søren Kirk 
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Samarbejdet med DR har fundet et fast leje.  

Der arbejdes på at udvikle teknik og indhold for at kunne 
appellere til særlige målgrupper. Som noget nyt kommer Dit 
dagens ord, som er planlagt at blive lanceret ifm. årets Roskilde 
Festival.  Dit dagens ord er et tilknyttet univers skabt af brugerne 
selv.  
Det blev aftalt, at EAP eftersender tal på, hvor mange der gør 
brug af Dagens ord.  

III. Menighedsrådsvalg 2012 

Folkekirken samarbejder med Roskilde og Helsingør Stifter om 
en web-tv-produktion, som skal vise de forskellige (opgave)roller 
i et menighedsråd. Produktionen skal understøtte de lokale 
menighedsråd mht. at motivere og rekruttere interesserede til 
arbejdet i et menighedsråd. Produktionen skal være klar ved 
menighedsrådenes årsmøde i juni. 
 

IV. Fotodatabase  

Fk.dk har fået afslag på sin ansøgning til Udviklingsfonden om en 
bevilling på 100.000 kr. til udvikling af en fotodatabase, hvilken 
der er stort behov for, især mhp. de store kirkelige begivenheder 
dåb, konfirmation og bryllup. Der ønskes et materiale, som er så 
bredt, at det ikke bliver gentaget. Den store opgave, som er 
bekostelig, er at få oparbejdet et bredt, solidt billedmateriale, som 
kan benyttes frit af fx sogne og medier (EAP). Fotodatabasen 
kan også benyttes, når der udsendes pressemeddelelser. Det 
blev besluttet at arbejde på at oprette fotodatabasen trods 
afslaget. 
HTB vil tage kontakt til Roskilde Stift mhp. at finde økonomiske 
midler til det videre arbejde. 
EAP tager kontakt til de øvrige de øvrige stifter mhp. billed- og 
fotomaterialet. Når et overblik er etableret, skal fk.dk se på eget 
materiale og egne økonomiske midler. 
 

V. Tv/web-projektet 

EAP oplyste, at 3 projekter er prioriteret (se bilag). Aktuelt 
arbejdes der med Projektet Menighedsrådsvalg. HTB foreslog, at 
man måske kunne følge op på menighedsrådsvalget 2012 mhp. 
valget 2016 mht. erfaringer, forbedringer o.a. Der produceres 
løbende web-tv om højtiderne. Det 3. projekt Folkekirken tæt på 
mennesker med udgangspunkt i almindelige menneskers 
oplevelse af mødet med en præst i særlige situationer. 
Eksempelvis en hospitals- eller fængselspræst eller en feltpræst.  
HTB fandt temaet funktionspræst interessant 
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VI. Konfirmandkonkurrencen 

Konkurrencen er afviklet og afsluttet med god erfaring og 
planlægges gentaget næste år. 

 
VII. Pressearbejde 

EAP henviste til bilaget og betonede, at presseområdet er et 
område, som giver meget arbejde med henvendelser fra medier, 
som har behov for fakta og baggrundsstof eller forslag til 
kilder/interviewpersoner. Netværket af kommunikationsansatte 
har gjort gode erfaringer med samarbejde om pressearbejde. 
Der udspandt sig en samtale, som gav stof til forskellige 
betragtninger:  

• Der skal være ét presserum på fk.dk 

• Der er et stort område, pressetjeneste, som fk.dk kunne 
udnytte også opsøgende pressearbejde 

• Godt at udnytte muligheden for at advisere/varsle, når en 
kirkehistorie er på vej i medierne 

• Man kan også lokalt (f.eks. i et stift) kan advisere 
hinanden mht. hvad en medarbejder har svaret en 
journalist 

• Det er måske en idé at søge midler i omprioriteringspuljen 
for næste år mhp. at etablere en pressetjeneset for fk.dk. 

• Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken, men måske 
overveje at få professionel hjælp, f.eks. i form af 
strategisk kommunikation. 

 EAP foreslog, at punktet presse tages op hyppigere, evt. på 
hvert møde. 
HTB sagde, at det nok er et punkt, som med fordel kan komme til 
behandling hyppigt. 

 
VIII. Reformationsjubilæum 

  Jubilæet er et stort potentiale, og der udspandt sig en længere 
drøftelse om, hvordan fk.dk eventuelt kan bidrage til jubilæet. Det 
blev aftalt, at HTB kontakter Niels Henrik Arendt angående 
denne drøftelse mhp. indflydelse, parallelforløb, kirkelig 
indflydelse o.a. HTB melder tilbage til EAP og bestyrelsen. 

 
IX. Snapperklubben 
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EAP oplyste, at der er etableret samarbejde mellem Folkekirkens 
Dåbshilsen og DKM om den digitale dåbsklub Snapperklubben.  
I øvrig blev der gjort opmærksom på en artikel i Kristelig Dagblad 
den 28. april, netop om Snapperklubben. 
 

X. TPC og Pastoralseminarierne  

EAP oplyste, at der på foranledning af TPC og 
pastoralseminarerne har været afholdt et møde med rektorer og 
sekretærer om en evt. fælles hjemmesideløsning hos 
folkekirken.dk, som f.eks. Mellemkirkeligt Råds 
 

XI. Kirkeindsamling 

Der blev henvist til bilagets pkt.11, og BN betonede, at vi samler 
ind til velgørende formål 

  
 
3. Budget og regnskab 

TS gennemgik det omdelte bilag Balance for Folkekirken.dk pr. 
25. april 2012.   
TS har henvendt sig til ministeriets økonomikontor, om den 
ydede bevilling indgår i de midler, som skal reduceres med 2 % 
pr. år. TS har ikke fået svar på henvendelsen. 
TS oplyste endvidere, at årsregnskabet for fk.dk er afleveret for 
14 dage siden (ca. 16. april). 

 
 
4. Status hjemmesiderne 

EAP henviste til det omdelte bilag 4 sider, der viser kilder for 
adgang til fk.dk, sidehenvisninger, oversigt over antal besøgende 
og demografiske karakteristika. Af materialet fremgår det, at 
vores aktiviteter på Facebook er tiltagende, at en stor andel af 
besøgene falder på kirkeårets begivenheder, eksempelvis påske 
og konfirmation, at der er pæn aktivitet på Dagens ord, og at det 
generelt er de overskuelige og nære emner, som interesserer.  
Materialet gav anledning tik forskellige kommentarer:  

• Vores indhold er noget, folk dvæler ved 

• Man skal lave seriøse økonomiske overvejelser, når man 
overvejer at lave forskellige platforme fx iphone, ipad 
m.m. 

• Der bør kun være en forside 

• Måske skal der ryddes op, så strukturen bliver mere klar 

• Hjemmesiden bør kunne tilgås fra alle mobile enheder 
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• Der skal laves noget, som kan være på alle platforme. 

EAP rundede af med at konkludere, at visuel identitet vil være en 
oplagt anledning til at se nærmere på fk.dk’s hjemmeside.  

     
 
5. Ansøg. til omprioriteringspuljen, folkekirkeligt magasin 
 Der er sket en form for modning af tanken om at lave og 
 have et folkekirkeligt magasin. 
 Spørgsmålet blev stillet, om ansøgningen om økonomiske 
 midler skal genfremsendes. Dette affødte mange 
 forskellige betragtninger: 

• Det bør i givet fald dreje sig om et magasin, som relaterer 
sig til helt almindelige mennesker 

• Vi skal tænke os om en ekstra gang mht. rækkevidde og 
målgruppe 

• Kvaliteten bør være i særklasse 

• Det må ikke blive et magasin, som ”ligger og flyder” 

• Vigtigt at overveje, om man er villig til at bruge de 
nødvendige penge på et projekt af en høj kvalitet  

• Magasinet skal måske ligne DSB-bladet Ud at se med 
DSB, som ikke ligger og flyder, men bliver flittigt læst 

Bestyrelsen besluttede, at man skal gå videre med projektet. Der 
kom forskellige ideer frem: 

• Stifterne bør kontaktes og inddrages 

• Vigtigt, at fk.dk’s repræsentanter alle synes, at det er en 
god idé 

• En idé at forsøge et evt. prøvenummer og lade det være 
synligt der, hvor der er tæt kontakt til folk, fx ved dåb, 
hvor potentielt interesserede mennesker er til stede og 
hvor der nemt kan skabes en samtalesituation 

• Idé at lave temanumre, som præsterne kunne give til fx 
dåbsforældre eller brudepar 

• God plan at uddele et nummer juleaften, hvor der er 
mange mennesker i kirke. 

HTB vil nævne emnet for Kjeld Holm og Leif Sondrup, og TS vil 
nævne det for ILP ved landsforeningens årsmøde. 
Det blev aftalt, at EAP skal genfremsende ansøgningen om 
økonomiske midler til at udvikle koncept og plan for distribution 
og producere et prøveeksemplar på et kirkeligt magasin til 
udgivelse til jul 2012. 
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6. Præsentation af app  

TS orienterede om en app af applikationen sogn.dk. Den nye app 
er forsynet med GPS, og man kan få vist kirker i en omkreds af 5 
km.  Kirkekalenderen er etableret, men ikke alle sogne har taget 
kalenderen i brug. Biskopperne bakker samlet op om projektet og 
vil kommunikere til sognene, at kalenderen skal tages i brug. På 
app’en er der grundoplysninger om det enkelte sogn, men ikke 
nogen kirkekalender, hvis det pågældende sogn ikke bruger 
kalenderen. 
Det blev nævnt, at app’en skal markedsføres. Endvidere blev det 
anført, at den udvikles, så den kan virke på alle platforme. 

 
 
Mødet sluttede kl. 10.50 
 
 
Næste møde finder sted onsdag den 29. august hos Folkekirkens It, 
Rådhusstræde 2, kursuslokalet, kl. 9.00-11.00. 
	  

  

 


