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Denne kommunikationsplan angiver retningslinjer for det arbejde, der i perioden 2021-2022 skal 
udføres af Presse & Kommunikation i Aalborg Stift. Planen er den 4. i rækken af afdelingens 
kommunikationsplaner, og den bygger på de tidligere udgaver. Planen viderefører de overordnede 
linjer for stiftets kommunikationsarbejde og bygger videre på de erfaringer, der er oparbejdet. 
Den afspejler også den generelle udvikling i muligheder og vilkår for kommunikation. Specielt skal 
nævnes udviklingen af de sociale medier, der dynamisk ændrer vilkårene for kommunikation.  
 
Planen er udarbejdet af Presse & Kommunikation under vejledning af Mediekonsulent Steen 
Bundgaard. I evaluering af planen har endvidere medvirket sognepræst Morten Krogsgaard 
Holmriis, provst Line Skovgaard Pedersen og provst Thomas Reinholdt Rasmussen. 
 
Planen er vedtaget af biskoppen, stiftsrådets formand og bestyrelsen for Presse & Kommunikation 
og fremlægges til orientering i Stiftsrådet og i Repræsentantskabet for Presse & Kommunikation. 
 
 
Aalborg, oktober 2020 
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Grundlaget 

 
 

Formål 
Udgangspunktet for vores arbejde 
 
Det er Presse & Kommunikations opgave at være aktiv i at forme det billede af kirke og 
kristendom, der bliver tegnet i massemedierne.  
 
Den almene opfattelse i befolkningen af kirke og kristendom er et vigtigt fundament for det 
arbejde, der kan udføres i sognene. Der er i befolkningen generelt en meget positiv holdning til 
kirken, men desværre er det almindelige kendskab til kristendommen ikke stort, og folkekirken er 
som institution og autoritet svækket i forhold til tidligere. Det er i høj grad medierne, der leverer 
de oplysninger, der er afgørende for befolkningens viden og holdninger. Og mediernes dækning er 
ikke styret af kirken, men af brugernes umiddelbare interesser og villighed til at bruge tid og 
penge. Folkekirken skal være bevidst om, hvilke billeder der tegnes af kirke og kristendom i de 
forskellige medier, og den skal finder veje til at påvirke disse billeder. Presse & Kommunikation 
skal bidrage til at løfte denne opgave. 
 
Presse & Kommunikation formidler oplysninger om kirkens liv og budskab gennem de tilgængelige 
medier og støtter biskoppen i den udadrettede kommunikation. 
 
Afdelingen varetager tillige redaktion og drift af stiftets hjemmeside. 
 
 

Fokus og arbejdsområde 
Rammerne for vores virke 
 
Vi arbejder med at synliggøre folkekirken. Det er folkekirken og dens forkyndelse af 
kristendommen, der er vores anliggende.  
 
Det er stiftet som geografisk område, der er afsæt for vores aktiviteter.  
 
Vi understøtter biskoppen og hans indsats for at synliggøre folkekirke og kristendom i 
offentligheden.  
 
Vi er en del af et landsdækkende samarbejde med folkekirken.dk og de øvrige stifter såvel til 
inspiration og gensidig støtte som til frembringelse af fælles produkter og indsats. Denne tilgang 
styrker både det enkelte stift og folkekirkens kommunikation generelt. 
 
Stiftet er også en organisatorisk enhed i folkekirken og skal som sådan understøttes og faciliteres. 
Det er folkekirkens ansigt og hænder i forhold til de kirkelige aktører i stiftet. Presse & 
Kommunikation spiller en understøttende rolle ift. Stiftets kommunikation indadtil.  
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Pejlemærker 
Tre egenskaber tegner vores måde at agere på 
 
Vi kommunikerer ud fra følgende forpligtende pejlemærker: 
 
Vi er troværdige. Folkekirken er en stemme i samfundet. Vi er til stede i hverdagen og i debatten. 
Vi har et budskab, og der er vægt bag ordene. Man kan regne med os. 
 
Vi er uhøjtidelige. Vi er åbne, imødekommende og inviterer til dialog i øjenhøjde. Vi er folkelige, 
men aldrig poppede. Og vi lefler ikke. Vi er altid til at tale med.  
 
Vi er vedholdende. Vi arbejder for en sag, og derfor er vi ikke konfliktsky. Vi stiller op, når kampen 
skal tages, og skjuler os ikke, når dét er bekvemt. Vi giver ikke op. 
 
 
 

Opgaverne 

Presse & Kommunikation deltager i løsning af flere opgaver og varetager i den forbindelse 
forskellige roller. 
 
 

Den kirkelige stemme  (Kirken i samfundet) 
Værdidebatter, aktuelle dagsordner og konflikthistorier 
 
Kirken ønsker at være synlig i samfundet og i borgernes bevidsthed og at være en stemme i den 
offentlige samtale ved at være tilstede i massemedierne. Budskabet skal nå den brede 
offentlighed dels indirekte gennem de etablerede massemedier, dels direkte gennem de 
sociale/digitale medier. 
 
Presserådgivning for biskoppen er et element i denne opgave. 
 
Vi producerer og formidler indlæg og kommentarer i TV, radio, aviser og de digitale medier. Vi 
finder de historier, der forholder sig til en aktuel dagsorden. Og indimellem sætter vi selv en ny. 
Folkekirken i Aalborg Stift er nemlig en partner i samfundsudviklingen. Ikke bare med tiltag som 
f.eks. den grønne kirke, men også i det holdningsbårne diakoniarbejde. Vi lægger det åndelige lag 
på de økonomiske diskussioner, og drejer samtalen over på det, det i virkeligheden handler om, 
nemlig det enkelte menneske. Både i stiftet og i hele landet. Pressearbejde er et element i denne 
opgave.  
 
Pressearbejdet kan være både proaktivt og reaktivt. Når journalister selv tager kirkestof op, er vi 
behjælpelige med baggrundsmateriale og kontakter. Vi er også til rådighed med sparring til 
konkrete sager i sogne og provstier. 
 
Dette er Presse & Kommunikations hovedopgave. Det handler om vores udadvendte aktiviteter. Vi 
driver kommunikationen som en aktiv og udførende aktør.  
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Det kirkelige arbejde  (Kirkens liv) 
Menigheden, kirkeligt interesserede og potentielle nye medlemmer 
 
Forkyndelsen og det kirkelige liv skal understøttes. Vi formidler løbende information, der kan være 
til støtte for kirkens medarbejdere. Det giver inspiration og videregiver erfaring internt i kirken, og 
det synliggør kirkens liv i samfundet. Stiftets medarbejdere omfatter i denne forbindelse ikke kun 
ansatte, men også frivillige og interesserede.  
 
Det handler om de mange kirkelige aktiviteter og arrangementer, der finder sted i stiftet. Og det 
handler om det udviklingsarbejde, der sker i de mange udvalg og arbejdsgrupper. Derfor er 
informationen mangeartet og kan være rettet snævert mod enkelte målgrupper eller mere 
generelt mod forskellige grupper i det mangfoldige kirkelige arbejde. 
 
Meget af dette stof skabes af forskellige kirkelige aktører. Det er også en del af vores opgave at 
synliggøre det kirkelige arbejde i stiftet. Det sker som et supplement til og i samspil med 
pressearbejdet.  
 
 

Den kirkelige arbejdsplads  (Kirkens arbejde) 
Stiftsadministration, provstier, sogne, præster, medarbejdere, menighedsråd, frivillige og fx 
politiske interessenter 
 
Folkekirken har mange operationelle enheder, der arbejder med forvaltnings- og 
forvaltningslignende opgaver, som er underlagt fælles regler og vejledninger. Desuden udfører 
den driftsopgaver, der ikke direkte indgår i – men understøtter – forkyndelsen. De relevante 
regelsæt skal være tilgængeligt i sogne og provstier. Stiftets hjemmeside understøtter denne 
formidlingsopgave.  
 
Det er stiftsadministrationen, som forestår dette arbejde. Hjemmesiden indgår i stiftets 
kommunikation med sogne og provstier og indeholder derfor en række vejledninger og lignende. 
Vi er behjælpelige med at administrere dette indhold. 
 
 
 

Kommunikationskanalerne 

Folkekirkens budskab er for alle, og vi vil generelt gerne nå frem til så mange som muligt. Men 
budskabet skal have relevans i form og indhold for den enkelte modtager for at have effekt. 
 
Vi har i de tidligere kommunikationsplaner arbejdet med en primær målgruppe angivet som ’40-
60-årige, primært kvinder, der er kirkeligt og kulturelt interesserede, men ikke nødvendigvis er 
faste kirkegængere.’ 
 
For at komme bredere ud vil vi fortsat nedbryde, versionere og tilpasse vores budskaber. Vi vil 
forholde os dynamisk til vores kommunikationskanaler og vil være klar til at tilpasse og justere 
kanalvalg i takt med mediebilledet og platformenes generelle udvikling.  
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aalborgstift.dk 
Samlingspunkt for information og kommunikation 
 
Stiftets hjemmeside fremstår primært som en nyhedsside rettet bredt mod ’offentligheden’ og 
kirkeligt interesserede. Den varetager desuden en række andre formidlingsopgaver og er 
opsamlingssted og produktionsarkiv for vores kommunikation generelt. 
 
Hjemmesiden har derfor en ikke klart afgrænset indholdsprofil, men holder fokus på følgende 
områder:  
 

Kirken i offentligheden  
Som en stor offentlig institution underlagt loven om offentlig forvaltning, skal stiftet gøre en 
række oplysninger om organisationen tilgængelige for offentligheden. Det er overvejende 
oplysninger, der beskriver faktuelle forhold (den formelle organisation, adresser, medarbejdere, 
økonomi). Hjemmesiden er stedet, hvor den type information gøres tilgængelig. Karakteren og 
mængden af denne type information ligger langt over de officielle krav (f.eks. mange af 
elementerne i kirkedatabasen, se selvstændigt notat om www.aalborgtift.dk). 
 
Målgruppen for denne information er ’offentligheden’ - det vil sige myndigheder, pressen, øvrige 
organisationer og institutioner samt interesserede borgere. 
 

Kirken i samfundet 
Hjemmesiden er opsamlingssted for nyhedsstof og for tv/video/podcast samt content til de sociale 
medier, primært Facebook.   
 
Hjemmesiden fungerer i denne sammenhæng også som et egentligt selvstændigt medie. 
 
Målgruppen er pressen og massemedierne. Desuden borgere, der er interesserede i kirkens 
aktiviteter. 
 

Kirkens liv 
Hjemmesiden opsamler information, der kan være til støtte for kirkens medarbejdere. Her 
synliggøres aktiviteter og formidles inspiration og erfaring internt i kirken. Samtidig synliggøres 
kirkens liv i samfundet. Stiftets medarbejdere omfatter i denne forbindelse også frivillige. 
 
Målgruppen er her primært de mange mennesker, der er aktive i det kirkelige liv. Det er en 
sammensat målgruppe, der spænder vidt. Fra medarbejdere ansat til at varetage det kirkelige liv, 
over ansatte og frivillige, der varetager opgaver i og omkring kirkerne, til de generelt 
interesserede, der gerne vil følge med og evt. deltage nu og da. 
 
Målgruppen omfatter også målgruppen for ’Kirken i samfundet.’  
 

Kirkens arbejde 
De relevante regelsæt skal være tilgængelige i sogne og provstier. Hjemmesiden har en 
understøttende funktion for denne opgave (primært i samarbejde med Stiftsadministrationen).  
 
Målgruppen er kirkens ansatte og menighedsråd. 
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Nyhedsbrev 
Løbende påmindelser 
 
Nyhedsbrevet bevarer sit eksterne sigte og ses som et redskab i pressearbejdet og en kanal til 
både medier og den brede offentlighed. Som et led i ønsket om flere abonnenter, reklamerer vi for 
det i sammenhænge, hvor det giver mening. 
 
Det vil blive overvejet i samarbejde med Stiftsadministrationen, om der skal etableres et internt 
nyhedsbrev, der har fokus på nyheder vedr. kirkens arbejde. 
 
Begge former udsendes som mail med links til hjemmesiden. 
 
 

Biskoppens stemme 
Stiftets ansigt udadtil 
 
Biskoppen har opmærksomhed i medierne og er stiftets ansigt udadtil, og det er oplagt at 
synliggøre ham i højere grad. Det kan være i form af indlæg på Facebook, klummer i 
differentierede nyhedsbreve, aktivitet på Twitter, deltagelse i mediedebatter eller andet. Det vil 
løbende blive overvejet i samarbejde med biskoppen, hvilke kanaler der er mest oplagte til at øge 
biskoppens synlighed.  
 
Målgruppen er som for ’Kirken i samfundet.’ 
 
 

Sociale medier 
Det kirkelige arbejde i engagerende form 
 
Stiftet er repræsenteret på Facebook og vil udbygge anvendelsen af denne kanal. 
Kommunikationen rettes mod den eksterne målgruppe. Vinklen er vedkommende indhold i 
dagligdagen og synlighed af kirkens tilbud og initiativer, rettet mod modtageren. For små penge 
kan vi rette budskabet mod den enkelte modtager.  
 
På Twitter er vi fortsat tilstede, men vil drøfte formål og frekvens løbende.  
Vi afvikler vores konto på Instagram. 
 
Vi vil løbende tilpasse os udviklingen i de sociale medier. 
 
 

Podcast 
Tid til fordybelse 
 
Podcast er tidens nye medie. I takt med kravet om nye nyheder hvert femte minut, vinder 
podcasts store markedsandele med sit fokus på fordybelse. Og det er jo netop, hvad folkekirken 
handler om. Vi skaber tid til eftertanke og betragter det som en indirekte massekommunikation. 
Lad lytteren få den gode oplevelse – og lad efterfølgende vedkommende sprede det gode budskab 
til næste led. 
 
Presse & Kommunikation har produceret én podcastserie og vil løbende overveje mulighederne for 
yderligere podcast-produktioner.  
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Eftertanke 
Kradser i livets overflade 
 
Gennem en årrække har vi produceret vores månedlige magasinprogram på TV2 Nord og TV 
MIDTVEST. Programmet blev i 2019 fornyet under navnet Eftertanke med yderligere fokus på den 
yngre målgruppe og præsterer fine seertal. Programmet dykker ikke kun ned i temaer, historier og 
fortællinger, der ikke altid er pæne, men bringer også historier, hvor vi som mennesker rykker 
tættere sammen og finder lys i mørket. Vi sigter ikke efter at give svar på spørgsmål, men derimod 
at skabe refleksion og perspektiv, såvel kirkeligt som menneskeligt. At give stof til – ja, eftertanke. 
 
Vi er glade for aftalen med tv-stationerne og er bevidste om, at den stiller krav om kvalitet og om 
lydhørhed overfor tv-stationernes behov. Vi vil fortsætte samarbejdet med TV2 Nord og TV 
MIDTVEST og tilpasse os stationernes behov løbende.  
 
 

Stiftets videobibliotek/ YouTube 
Arkiv med tidligere videoproduktioner 
 
Det videomateriale, der produceres, søges til stadighed gjort tilgængeligt i mange sammenhænge. 
Vi vil udnytte relevante muligheder for at gøre materialet let tilgængeligt og gerne med henvisning 
til vores egen hjemmeside.  
 
Vi har gennem en årrække haft en YouTube-kanal, der fungerer som arkiv for mindre 
videoproduktioner og tidligere tv-produktioner. Arkivet bevares, men med nye muligheder for at 
integrere et videoarkiv direkte på hjemmesiden aalborgstift.dk, vil YouTube-kanalen fremadrettet 
anvendes og opdateres i mindre grad end hidtil.  
 
 

Flickr 
Fotos fra stiftet 

 
Vores flickr-fotoarkiv er fortsat tilgængeligt for alle, og billederne kan bruges frit ved kreditering af 
fotograf. Arkivet opdateres løbende.  
 
 
 

Fra strategi til handling 

Ovenstående indeholder beskrivelser af Presse & Kommunikations kommunikationsindsats på det 
strategiske og taktiske niveau. På det operationelle niveau suppleres kommunikationsplanen med 
en aktivitetskalender/et årshjul med tilhørende produktionsplaner for hver enkelt 
kommunikationskanal. Årshjul og produktionsplaner fungerer som interne arbejdspapirer, der har 
til hensigt at strukturere afdelingens daglige arbejde og dermed sikre, at Presse & Kommunikations 
indsatser indfrier afdelingens overordnede formål, som skitseret i indeværende 
kommunikationsplan. 
 


