
Kommunikation fra
Vonge og 
Øster Nykirke

Hvilke kanaler skal vi vælge?



KOMMUNIKATIONS 
KANALER

• Ansigt til ansigt hvor du snakker med nogen

• Præstens forkyndelse og møder i sognet

• Kirkeblad i Vonge-Kollemortens foreningsblad 
Trykt og på hjemmeside

• Samarbejde i lokalsamfundet

• Facebook

• Folder eller tryksag i kirke og på kontor

• Annoncer 

• Hjemmeside på sogn.dk

• Andre: 



Hvordan får
man kontakt
med os?

Hvilke kanaler?

Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, 
Karl-Holger Kristensen
Kirkeværge
Diana Jørgensen Hansen
Medlem
Tove Malberg
Kasserer
Vibeke Hejnfelt
Medlem
Ruth Ellinor Krag Nielsen
Sekretær
Mia Redsted Jørgensen
Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen



Hvilke kanaler? 

• Hvordan kan vi fortælle sognebørnene om

• Gudstjenester?



Storm P. er for alle
der kan lide humor!

Hvilke kanaler?  
Hvordan kan vi fortælle om dette 
tilbud der henvender sig bredt? 



Eksempel 

Hvordan kan vi fortælle
sognebørnene om disse

juletilbud?

Hvilke kanaler? 



Medier og kanaler til rådighed
Hjemmeside
www.vongekirke.dk
www.østernykirke.dk
Sogn.dk
Vonge-kollemorten.dk

Trykte materialer

• Kirkeblad

• Foreningsblad Vonge-Kollemorten

• Foldere, postkort, handouts  

Opslag/plakater
• Butikker
• Bibliotek
• Skole

• Sportshal

PR og presse
Lokalaviser, Regional-TV, pressemeddelelser

Annoncer
• Koncerter
• Møder
• Jobannoncer

Kirke og præstegård
• Den gode prædiken
• Meddelelser fra prædikestolen
• Sedler, kirkeblad, 
• Plakater, opslagstavle
• Saml e-mail adresser

Intern kommunikation
• Medarbejdermøder,
• Menighedsrådsmøder
• Kalendermøder

Samtaler
• Graver
• Organist og kirkesangere
• Andre medarbejdere
• Menighedsrådsmedlemmer
• Præsten

Aktiviteter 
og kanaler

SMS og E-mail

• SMS-service, Signal (konfirmander) 

• E-mail, E-nyhedsbrev

Sociale medier
• Facebook, 
• Instagram
• YouTube video

Samarbejde
• Foreninger
• Skole
• Andre

http://www.vongekirke.dk/
http://www.østernykirke.dk/


Hvordan bruger folk
Vonge og Øster
Nykirke?

2%

8%

30%

35%

15%

Vores sogn. Relationer til kirken

Kernemenighed

Jævnlige deltagere

Lejlighedsvis (f.eks.  jul)

4 hjul (dåb, konfirmation, bryllup, begravelse)

Ikke medlem

• Medlem af folkekirken

• Vonge 87 %

• Øster Nykirke 85 %



Livets store begivenheder i kirken

Hvor stort er frafald mellem kirkelige handlinger?

Hvad gør vi ved det? 

Baby DÅB
Barn % frafald
Ung KONFIRMATION
Voksen % frafald
Forældre VIELSE
Ældre % frafald
Dødsfald BEGRAVELSE



Børns forhold til kirken på festdage

Livsfase: Fødsel Baby Barn Konfirmand

Livsbegivenheder: Dåb i kirken Kirkeoplevelser Konfirmation

Hvor mange ? Cirka 50 % 50-70 % 70-90 %



Børns forhold til kirken på hverdage
muligheder for pleje ? 

Livsfase: Fødsel Baby Barn Konfirmand

Kontakt: Anmeldelse hos kordegn. Navn Dåb, babysalmesang Spirekor, Minikonfirmand, 
Spaghetti, Spejdere deltager i 
gudstjenester. Skoledage

Konfirmandforberedelse

Pleje i hverdagen:

Medlem: 53 % 53 %

Forslag til at vande: Hilsen på årsdag: send postkort fra VistaPrint, Dåbslys, dåbsmateriale, boggave til dåb , 
Facebook,                 Instagram, Youtube, boggave til konfirmation, SMS til konfirmander, filmvisning
Dine forslag:

Mail,brev,SMS,gave:

Tips: Få e-mailadresser når der er kontakt. Brug sikker e-mail og SMS (Signal). Få boghandleren til at sende bøgerne direkte

Gartner husk at vande -så blomsterne ikke visner!



3 tips til 
Øster 
Nykirke og 
Vonges 
hjemmeside

Særligt fokusområde 

Find vej - Google map med rutevisning

Mobilvenligt layout. Responsivt design. 

Siden tilpasser sig til visning på iPhone, smartphone, iPad osv

Gudstjenester 

Aktiviteter Aktuelle begivenheder. Fotos fra begivenheder/konfirmationer. 

Gudstjenester og arrangementer automatisk fra sogn.dk 

Bruge indhold fra kirkebladet på hjemmesiden : tekst, billeder.

Visning af kirkebladet. 
(PDF og Issue-visning)

1 Facebook, Instagram, YouTube

2 Blog

3 Kontaktformular: skriv til præst, menighedsråd, medarbejdere. Klik på telefonknap. 

4 E-mail, SMS-sender



Intuitiv 
og let at 
bruge

Mere end 50 % læser 
hjemmesiden fra deres 
iPhone eller tablet. 



Workshop øvelse

Beskriv hjemmesiden på et 
stykke papir. 

Brug et kvarter til at formulere 
et formål (mission) med 
hjemmesiden. 

4 grupper med 4 i hver

Besvar følgende spørgsmål:

Hvad vil vi med hjemmesiden?

Hvem skal læse den?

Hvilke typer af oplysninger vil vi bringe?

Hvorfor gør vi dette?

Hvem gør vi det for?

Hvor ofte vil vi bringe nye informationer og tilføje oplysninger?

Nu samler I disse oplysninger i et afsnit, så det ser sådan ud:

Denne hjemmeside vil blive dedikeret til X, Y og Z,

og dækker emner af A, B, og C.

Målgruppen vil være __________ ________________ _______.

Vi vil tilføje opdateringer hver _____________ om ________ _______ ______________.

Vi gør dette, fordi _____________ _____________ __________________.



Skitse af forsiden



Lav tærskel til hjemmesiden
• Navn og logo 

• Menu – intuitiv indgang 

• Kalender gudstjenester arrangementer

• Store billeder blikfang og genkendelse 

• Fra vugge til grav – piktogram 

• Nyheder fra menighedsråd, kirkegård, præst

• Klik til Facebook, Facebook feeds

• Dagens ord

• Prædiketekst

• Videoer 

• GDPR

• Webtilgængelighed

• Sikker hjemmeside

• Mobilvenlig
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