
Årsrapport for 2017: 
 

Stiftsudvalgets navn: Kommunikation 
 
Mål for 2017: Drift af hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og magasin, et øget antal 

nyhedsbreve, fordi der er god respons på dem, fokus på opbygning af 
afvikling omkring 500-året for Reformationen, både den folkelige og den 
officielle del.  

Projekter i årets løb: Overordnet: Drift af hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og magasin. 
Derudover har der stået reformationsfejring hen over året. Løbende indsats 
med flere peaks undervejs, fx udarbejdelse af grafisk profil og programfolder 
for pinsens festgudstjeneste, samarbejde med kongehuset og politiet, 
synlighed i lokale, regionale og nationale kalendere samt udvikling af 
fortællingen om pinsens festligheder. Desuden håndtering af pressen vedr. 
pinsens arrangement.  
I efteråret bl.a. fokus på LVF’s live broadcast af reformationsgudstjenester og 
dertil hørende oversættelser af festgudstjenestens danske tekster.  
Hen over året: Tæt samarbejde med Haderslev Kommune omkring 
reformationsfejringen og deltagelse i flere grupper og projekter i den 
sammenhæng. 
 
Ad hoc intern og ekstern kommunikation i uddrag: første økumeniske 
gudstjeneste, bidrag til årsrapporter, kommunikation omkring landemode, 
forberedelse af og deltagelse i åbent hus-arrangementer for nyvalgte 
menighedsråd, kommunikation omkring og deltagelse i konvent, deltagelse i 
ansættelse, kommunikation omkring det regionale møde vedr. ”Forsøg i 
folkekirken”, deltagelse i valg til provstiudvalg og stiftsråd , fx med talepapir, 
deltage i planlægning af fællesmøde. 
Lav aktivitet i udvalgene i 2017.  
Dialog med sogne undervejs med meget forskellige projekter. 
 
Hvis man skal skille ud, hvad Kommunikation laver specifikt for biskoppen, 
bliver listen relativt kort. Det handler fx om planlægning vedr. dk4-samtaler, 
sende daglig julekalender ud, opdatere biskoppens side med cv, prædikener 
og vejledninger, facebook og planlægning af ministerbesøg i Haderslev i 
marts 2017. Men langt hovedparten af den samlede mængde af projekter har 
afsæt i samtaler med og prioritering hos biskoppen. 
 

Større beslutninger: At udsætte kommunikationsstrategien. 
At sætte mulighederne i brugerundersøgelsen i fokus i 2018. 

  
Mål for kommende år: At tilrette en indsats for at nå længere ud og dybere ned med den inspiration 

til kirkelivet, som biskop, stiftsråd og stiftsudvalg repræsenterer.  
Ny dialog med udvalgene om deres synlighed. 
Fokus på at få facebook til at virke under nye betingelser, herunder særlig 
opmærksomhed på video, netværk og annoncering. 
At have blik for, hvordan tilfredshedsundersøgelsen skal være afsæt for 
kommunikation. 
Mere segmenteret kommunikation til pressen. 

Planlagte projekter 2018: Drift af hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og magasin, ca. 10 nyhedsbreve, 
fordi der generelt er god respons på dem.  
I samarbejde med biskop og stiftsråd at formulere en kommunikationsstrategi 
og herunder definere et eller to særlige fokusområder. Specifik dialog med 
stiftsråd og biskop om dette. 
At opbygge årshjul for arrangementer sammen med kolleger mhp. at skabe 



overblik. Hvad sker hvornår, hvad kan vi forvente hvornår.  
Særligt fokus på Simon Peters Kirke vedr. beskrivelse af den måde, man der 
har grebet sit internationale arbejde an. 

Budget for 2018: Udgifter til kursus modsvarer udgifter til samarbejde med eksternt bureau. 
Ønske om flere skrivende ressourcer. 

Evaluering: Reformationsfejringen er helt overordnet beskrevet som en succes. 
Hjemmesiden fungerer godt, nyhedsbrevene fungerer godt, facebook har ikke 
fungeret specielt godt siden omlægning 1. september 2017.  
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