
 

  

I 
nformationstjenestens opgave er 

at gøre folkekirken synlig i mas-

semedierne på en god måde. 

Vores indsats er primært kon-

centreret om tre områder: TV, Presse-

tjeneste og støtte til sognenes eget 

arbejde. 

 

Folkekirke TV 

2010 har været et år med mange gode 

muligheder. For første gang har vi i et 

helt år kunnet sende tv til alle i stiftet, 

hvilket har været yderst tilfredsstillen-

de. 

 

Digitaliseringen af sendenettet per 1. 

november 2009, har nemlig mulig-

gjort, at alle husstande kan se kirkeligt 

tv. Informationstjenesten har fået sen-

detid i TV2 Nords sendeområde. 

 

Her kan alle nu se en halv times Fol-

kekirke TV hver dag. Mange husstan-

de i stiftet har fundet frem til kanalen, 

sådan at udsendelserne nu faktisk bli-

ver set. 

 

For TV2 MidtVest område gælder det, 

at alle kan se det tv, som vores kolle-

gaer i Folkekirkelig Kommunikations-

Gruppe i Herning (FKG) laver. 

 

Den geografiske opdeling af regioner, 

volder ikke kun stifterne besvær, men 

også TV2 regioner, der ligger på 

tværs af de statslige regioner. 

Årsrapport 2010 

Informationstjenesten 
formål 
 
- at knytte og udbygge kontakt til 

massemedierne, såvel lokale som 

regionale og landsdækkende, tryk-

te og elektroniske, 

 

- at sikre information om folkekir-

kelige forhold og herved have 

medindflydelse på medieomtalen, 

 

- at placere den kirkelige debat i  

medierne som en naturlig og nød-

vendig del af den folkelige debat. 

TV-interview i kirketeltet på Nibe Festival 
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For Informationstjenesten ved kom-

mende har udfordringen været at stif-

tets medlemmer i Thy og Mors ikke 

kan se den kanal, som vi sender til 

resten af stiftet på. 

 

For Informationstjenestens vedkom-

mende har vi søgt at løse problemet 

ved et udbygget samarbejde med 

FKG. Dels har vi sendt nogle af FKGs 

udsendelser, og dels er vi gået sam-

men om at lave tv-serien ”Præstens 

Værksted”. ”Præstens Værksted” la-

ves på skift af Informationstjenesten 

og FKG, men sendes hver uge i både 

TV2 Nords og TV2 MidtVest sende-

område. 

 

Vi gik ind i året med en idé om, hvil-

ke udsendelser, vi ville lave. Udsen-

delsestyperne er blevet udviklet, så vi 

nu står med en skabelon for, hvilke 

udsendelser vi producerer, og hvordan 

vi gør det. En skabelon som kan bære 

fremad. Der er stadig meget plads til 

udvikling og forbedring, men der er et 

fundament at stå på. 

 

Produktion 

Egenproduktion: 

Præstens Værksted: 6,5 timer 

Liv i Kirken: 5,25 timer 

Kirkerummet: 2 timer 

 

Ud over egenproduktionen har vi ved 

samarbejde med de andre stifter, der 

producerer kirkeligt tv, kunnet vise en 

lang række andre udsendelser til vore 

seere. 

 

Sendetider 
Folkekirke TV sender en halv time 

hver dag året rundt på Kanal Nord 

(TV2/Nord Plus): 

 

Mandag  15.30 

Tirsdag 15.30 

Onsdag 22.00 

Torsdag  22.30 

Fredag 22.30 

Lørdag 21.00 

Søndag   08.30 (fra 2011: kl. 15.30)  

 

Aktuelt tv-program: aalborgstift.dk 

 

Web-TV 

En væsentlig del af samfundets kom-

munikation foregår på internettet. 

Informationstjenesten har startet en 

youtube-kanal og facebook-side i juli 

2010. 

 

 

 

 

Liv i Kirken 

Der sker mere end du tror i kirken. Med denne udsendelses-

række sætter vi fokus på det mangfoldige kirkeliv rundt om 

i stiftet. 

 
Talkshowet Kirkerummet 

Talkshow hvor der er højt til loftet, hvor vi ikke er bange for 

at tale om de svære spørgsmål. 

 

Præstens Værksted 

Samtale med en præst om den kommende søndags prædi-

ken. Kan også ses på www.aalborgstift.dk 
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Ved årsskiftet lå der 49 videoer på 

youtubekanalen. 

 

Ud over video på de sociale medier 

vises samtlige afsnit af Præstens 

Værksted på Aalborg Stifts hjemme-

side, og webmaster Niels Clemmen-

sen har etableret en service, der gør 

det muligt for sognene at vise udsen-

delserne på deres egen hjemmeside. 

 

Denne måde at vise folkekirken frem 

på vil blive udbygget i den kommende 

tid. 

 

Pressetjeneste 

En central del af Informationstjene-

stens virke er kontakten til pressen. 

Formålet er, at informere pressen om, 

hvad der rører sig i det kirkelige liv i 

stiftet, så folkekirken tegnes tydeligt 

og positivt i massemedierne. 

 

I 2010 gav bispevalget og den efter-

følgende indsættelse af den nye bi-

skop mange anledninger til at gøre 

folkekirken synlig. Der er de senere år 

gennem en vedholdende indsats op-

bygget en god kontakt til pressen. Det 

høster vi nu frugterne af i form af 

mange gode omtaler. Det er en kon-

stant indsats at servicere massemedi-

erne, men det kan med glæde konsta-

teres, at en langsigtet indsats også kan 

ses. 

 

Pressemeddelelser og fotos, som stil-

les til rådighed i bl.a. Presserummet 

på stiftets hjemmeside, bliver benyt-

tet, og der rettes stadig oftere henven-

delse til vores mediekonsulent Christi-

an Roar Pedersen også fra de lands-

dækkende medier. Og indsatsen fort-

sætter ufortrødent både i form af det 

generelle arbejde med pressemateriale 

og ved servicering af medierne, når de 

har specielle ønsker og behov. 

 

73 pressemeddelelser, fotoserier og 

artikler blev i 2010 lagt ud i Informa-

tionstjenestens presserum: 

www.aalborgstift.dk/presse 

 

Desuden har Informationstjenesten 

drevet hjemmesiden 

www.bispevalgiaalborgstift.dk og 

lavet det 9-siders baggrundshæfte 

”Bispevielse i Aalborg”. 

Støtte til sognene 

En væsentlig del af folkekirkens kom-

munikation skal varetages af sognene. 

Det er Informationstjenestens rolle at 

motivere og støtte med kurser og kon-

sulentbistand. Der har i 2010 været 

gennemført en række kurser med det 

formål at give sognene redskaber til 

det daglige kommunikationsarbejde: 

 

Fotokursus 

Kirkebladskursus 

Hjemmesidekursus 

Medietræningskurser 

Økonomi 

Økonomisk er vi kommet godt igen-

nem året. Usikkerheden med hensyn 

til bemanding og tv-produktion var 

afspejlet i budgettet. Men tingene har 

udviklet sig gunstigt. Samtidig har der 

været ”medvind” på indtægtssiden i 

form af tilskud fra Kulturministeriet 

og fra Kirkeministeriet. Det har bety-

det, at vi kan lægge kr. 220.000 tilba-

ge på kapitalkontoen, som dermed er 

tilbage på et komfortabelt niveau. 

 

Provstiernes bidrag til Informations-

tjenesten vil over de kommende 3 år 

blive lagt om, så der bidrages med det 

samme beløb pr medlem fra alle prov-

stier. Det samlede tilskud til arbejdet 

er fastholdt på det hidtidige niveau, 

men vil fremover blive reguleret med 

Omtale i Jyllandsposten den 9. maj 2010 med foto leveret af Informationstjenesten. 
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den økonomiske udvikling. 

 

Medarbejdere 
Informationstjenesten har i 2010 haft 

to faste medarbejdere: 

Mediekonsulent Christian Roar 

Pedersen, der er ansat på halv tid. 

Kasserer Jørgen Nielsen, der af-

lønnes med et fast honorar 

 

Samtidig med indkøringen af de nye 

tekniske vilkår stod vi fra nytår uden 

egne ressourcer til at producere tv-

udsendelser. 

 

Ud over det presse– og fotoarbejde 

Christian Roar Pedersen allerede hav-

de som sit virkefelt, har han overtaget 

ansvaret for tilrettelæggelsen tv-

produktionen. Desuden har han virket 

som vært og interviewer i ”Præstens 

Værksted” og ”Talkshowet Kirkerum-

met”. 

 

En midlertidig ansættelse af journalist 

Henning Kaastrup i 2. halvår har sik-

ret os en produktion af tv-programmer 

- og det med en kvalitet, som vi kan 

være tilfredse med. På årsbasis har 

vores produktion ikke haft det om-

fang, vi gerne skal nå. Da vi ikke har 

produceret reportageudsendelser i 

første halvdel af året. 

Vi har klaret os ved at trække på no-

get, vi havde på lager. Vi har til gen-

gæld gennemført en større del af pro-

duktionen selv og har derfor trukket 

mindre på teknisk assistance udefra. 

 

Desuden har vi købt 4 udsendelser af 

journalist Christian Toft Bro i forbin-

delse et sangprojekt, som vi har fået 

tilskud fra Folkekirkens Udviklings-

fond til. 

 

Blik fremad 

Fra 1. januar 2011 har Infotjenesten 

fået bemandingen på plads med an-

sættelse af Christian French på halv 

tid. Christian French er uddannet jour-

nalist på Journalisthøjskolen i Århus. 

Christian French vil koncentrere sig 

om udsendelserne ”Liv i Kirken”, der 

har fokus på alle de spændende aktivi-

teter rundt om i sognene.  

 

I 2011 sætter vi et nyt projekt i søen. 

Formålet med projektet er at engagere 

unge skolesøgende med et kirkeligt 

tilhørsforhold i arbejde med multime-

die journalistik. Vi ønsker at få kon-

krete bidrag til den kirkelige kommu-

nikation fra unge til unge, og vi vil 

gerne stimulere deltagerne til at vide-

reuddanne sig journalistisk. 

 

Det er således med godt mod og stor 

fortrøstning, at vi er i gang med 2011. 

Presseklip 
Informationstjenesten har hjulpet med presse-

dækning til en bred vifte af arrangementer. 

Som fx bispevalg, præsteordinationer, ung-

domsgudstjenester. 

 

Ring til mediekonsulent Christian Roar Peder-

sen, hvis I har et en begivenhed, som I gerne 

vil have gjort opmærksom på i pressen.  
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Bestyrelse 
Fra og med medlemsmødet 2010: 

 

Udpeget af biskoppen: 

Jens Munksgaard 

Kirkevej 40 

7760  Hurup 

jfm@km.dk 

Tlf. 97 95 11 84 / 29 25 69 26 

 

Poul Jacobsen 

Bakkevej 4, Hune 

9492  Blokhus 

poul.jacobsen@privat.tele.dk 

Tlf. 98 24 94 96 / 30 62 04 24 

 

Thisted Provsti: 

Mariann Amby 

Silstrupvej 34 

7700  Thisted 

mda@km.dk 

Tlf. 97 92 17 50  

 

Jammerbugt Provsti: 

Erik Normann Sørensen 

Faarupvej 122 

9493  Saltum 

blokhus.dec@mail.dk 

Tlf. 98 88 10 25 / 20 67 78 86  

 

Sydthy Provsti: 

Bent Christensen 

Knakkergårdsvej 26, Skyum 

7752  Snedsted 

bent@familien-c.dk 

Tlf. 97 93 66 66 / 24 64 16 50  

 

Aalborg Budolfi Provsti: 

Hanne Stenbakken 

Østre Kanalgade 4, 4 th. 

9000  Aalborg 

hstenbakken@stofanet.dk   

 

Hjørring Søndre Provsti: 

Lisbeth Haasen Jensen 

Spøttrupvej 4 

9800  Hjørring 

vestergaard@has.dk 

Tlf. 98 91 03 96 / 26 32 03 98  

 

Aalborg Vestre Provsti: 

Ejnar Haugård Thomsen 

Engblommevej 13 

9230  Svenstrup 

ehaug@home4.gvdnet.dk 

Tlf. 98 38 21 05 / 23 32 29 71  

 

Hadsund Provsti: 

Jonna Mejlstrup Jacobsen 

Lovnkærgaardsvej 5 

Skelund 

9560  Hadsund 

jonna.mejlstrup@mail123.dk 

Tlf. 98 58 50 80 

 

Aalborg Østre Provsti: 

Lasse Gravholt Jensen 

Hellevangen 25, 2. tv 

9210  Aalborg SØ 

lasse@gravholt.net 

Tlf. 61 69 54 28  

 

Aalborg Nordre Provsti: 

Jens Christian Meldgaard 

Brorholtvej 25 

9430  Vadum 

jcme@km.dk 

Tlf. 98 27 10 68  

 

Rebild Provsti: 

Niels Jørgen Odgaard 

Søbakken 5 

9541  Suldrup 

njo@aars.dk 

Tlf. 98 37 81 89  

 

Morsø Provsti: 

Ikke udpeget  

 

Brønderslev-Dronninglund Provsti: 

Frits Danielsen 

Landbolystvej 4 

9330  Dronninglund 

frits@basistryk.dk 

Tlf. 98 84 32 98 - arbejde: 98 84 10 

20  

 

Frederikshavn Provsti: 

Arne Waage Beck 

Plantagevej 5 

9982  Ålbæk 

arne@waage-beck.dk 

Tlf. 98 48 92 03 / 20 48 55 85  

 

Valgt på medlemsmødet: 

 

Poul Heise 

Karensvej 1, 9280 Storvorde 

pnheise@mail.dk 

98 31 06 22 / 51 34 06 22 

 

Lise Sæderup 

Kærløbervej 11 

9270  Klarup 

folmerjensenunderhold-

ning@klarup.dk 

Tlf. 98 31 99 80 / 61 18 71 11 

 

Svend Erik Pedersen 

Dyssevej 24 

9541  Suldrup 

espe@city.dk 

Tlf. 98 37 80 07 

 

Niels Clemmensen 

Børglum Kirkevej 21 

9760  Vrå 

ncl@km.dk 

Tlf. 98 99 40 24 

 

Inger Røgild 

Skole-kirke-tjenesten Frederikshavn 

Havnepladsen 10,3 

9900  Frederikshavn 

Tlf. 21 78 20 44 

inger.roegild&skt-frederikshavn.dk   

 

Desuden deltager: 

Kasserer Jørgen Nielsen 

Tryvej 91 

9300  Dronninglund 

joergen@post11.tele.dk 

 

Mediekonsulent Christian R. Pedersen 

Riihimäkivej 6 

9200  Aalborg SV 

crpe@km.dk 

Tlf. 23 20 30 99 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig 

således: 

 

Formand: Poul Jacobsen 

Næstformand: Arne Waage-Beck 

 

Forretningsudvalget består foruden 

formand og næstformand af 

Jens Munksgaard 

Lise Sæderup 

Jonna Jacobsen 

 

Bemyndiget til at underskrive sam-

men med formanden: 

Arne Waage-Beck 

Kasserer: Jørgen Nielsen 

 

 

Vedtægter 
Vedtægter for Informationstjenesten 

kan læses på aalborgstift.dk 

 


