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Afskedsreception d. 26/4-2018
FKG og Viborg Stift indbyder
til afskedsreception
i Hedeagerkirken
26.-4. kl. 14-17
Siden april 1991 har Ole Blume været ansat
som mediekonsulent i FKG, Herning Provsti,
og i 1999 blev stillingen også tilknyttet Viborg Stift.
I årenes løb har Ole været i kontakt med
mange personer i det lokale og regionale
bagland. Menighedsråd, præster, stiftsråd og Af hensyn til traktementet vil det være dejligt med en tilbagemelding senest d. 20.
provstiudvalg er blot nogle af de involverede, og dertil kommer en masse andre perso- april til FKGs kontor om eventuel deltagelse.
Gerne på mail@fkg.dk eller tlf. 2553 7999.
ner fra kirkelivet, lokalområderne og fra mePå forhånd tak
dieverdenen.
Herning Provstierne og Viborg Stift vil gerne
sige tak for de mange års arbejde med en afskedsreception i Hedeagerkirkens menighedslokaler.
Vi håber at se mange af jer, der gennem årene har fulgt FKG og Oles arbejde.

Ny mediekonsulent
Stillingen som ny mediekonsulent for FKG har været opslået for interesserede. Bestyrelsen
har modtaget 28 ansøgninger, og i uge 11 var der ansættelsessamtaler.
Den nye person er fundet, og når kontrakt og forskellige ansættelsesformaliteter er på
plads offentliggøres der nærmere herom på FKGs hjemmeside.
Dog kan det oplyses, at det drejer sig om en enstemmig indstilling fra ansættelsesudvalg og
bestyrelse.

Gudstjenester i Radio Midtjylland Classic
Frekvens: 96,2 mHz

April
Maj

Søndag kl.17 -18 og mandag kl. 11-12

Andet kvartal 2018

1. Gjellerup Kirke

Inge Marie Kirketerp Hansen

2. Herning Kirke

Svend Erik Søgaard

8. Aulum Kirke

Maj-Brit Hvid Christensen

15. Herning Kirke

Poul Nygård Kristensen

22. Fonnesbæk Kirke

Torben Pedersen

29. Gullestrup Kirke

Camilla Synnøve Lauridsen

Juni
6. Feldborg Kirke

Christian Kjær Bjerre

10. Karstoft Kirke

Simon Langeskov Jylov

13. Hedeagerkirken

Annette Birk-Sørensen

20. Fasterholt Kirke

Samuel Sandegaard Høeg

21. Lind Sognehus

Ulla Kristiansen

27. Haunstrup Kirke

Jens Kristian Kirk

3. Grove Kirke

Anne Linde Førgaard

10. Nøvling Kirke

Henrik Stubkjær

17. Herning Valgmenighed

Morten Kvist

24. Vildbjerg Kirke

Asger Grove Korsholm

Se listens evt. ændringer på www.fkg.dk

Spændende gudstjenester i vente
I dette kvartal kommer vi vidt omkring med gudstjenesteoptagelserne. Det er årets travleste tid med både påske, pinse og de ”skæve” helligdage. Og desuden er der forskellige
gudstjenester med deres helt egen overskrift.
Anden påskedag er vi for eksempel med til pilgrimsgudstjeneste, hvor menigheden først
går til gudstjeneste og dernæst tager på vandretur, der slutter med suppe.
I juni måned forventes udvidelsen af Nøvling Kirke at være færdig. Biskop Henrik Stubkjær
er inviteret til genåbningen—og vi er også med. Endelig kan peges på provst Asger grove
Korsholms afskedsgudstjeneste i Vildbjerg Kirke d. 24. juni. Også dette dækkes af FKGs radiogruppe.
Og husk — optagelserne kan høres både i radioen og via FKGs hjemmeside!

Hvor kan du finde os
RADIO
CLASSIC

Vi tilrettelægger og afvikler søndagsfladen i Radio Midtjylland
Classic fra kl. 8-24. De
første timer frem til kl. 16
består af blandet klassisk
musik, men herefter sætter vi fokus på søndagen
som kirkedag. Vi kigger
indenfor i Præstens Værksted, lytter til musik og
omtale af blandt andet
kirkeårets vekslen.
Kl. 17 følger en optagelse
af søndagsgudstjenesten
fra en af vore lokale kirker, og de to følgende timer fra kl. 18-20 byder på
et magasin med foredrag
og kirkeligt indhold, Frem
mod midnat runder vi
søndagen af med længere
klassiske værker og slutter dagen med en aftensang.

FOLKEBLADET

Hver lørdag
er der en
speciel kirkeside i Herning Folkeblad i
nyt layout og med titlen
”K” - for kirke. Her kan interesserede læse nyhedsstof af lokal interesse og
se den lokale gudstjenesteliste.
Artiklerne kan også genses på www.aoh.dk/kirke
Desværre kan oversigten
over kirkelige arrangementer ikke vises i avisen.
Men se FKGs hjemmeside.

Folkekirkeligt TV

Vi sender de folkekirkelige
TV-programmer på Kanal

MidtVest i et samarbejde
med Nationalpark Thy.
Samarbejdet skulle have
et navn, og det blev Nordvestjysk Lokal-TV.
Hver især sender vi 2 nye
udsendelser hver uge med
genudsendelse, som tilladelsen kræver.
Det bliver i alt til 10 udsendelser hver uge med
folkekirkeligt TV på Kanal
MidtVest.
Tidspunkterne er blevet
lettere at huske, da vi er i
æteren hver dag klokken
15 og desuden med faste
genudsendelser på faste
tidspunkter om natten og
om morgenen.
Vores aktuelle programoversigt kan ses på vores
hjemmeside: fkg.dk
Begge steder er der også
direkte adgang til at se
ugens udsendelser.
PRÆSTENS VÆRKSTED
Præstens Værksted er et
af vore faste programmer.
Det er et samtaleprogram

diketekst. Vi er normalt i
et sogn en måned ad gangen.
Efter Præstens Værksted
følger et kort magasinprogram med forskellige
glimt fra kirkelivet, så den
samlede udsendelse bliver
på 30 minutter.
Desuden bliver der sendt
et nyt magasinprogrammer hver uge. Disse programmer kan både være
temaindslag, samtaleprogrammer eller reportager.
VORHERRE BEVARES
Den første søndag i måneden står vi også bag
stiftssamarbejdets program med titlen Vorherre
Bevares.
Dette program sendes på
TV/Midt-Vest Mokka med
glimt fra kirkelivet i Viborg
og Aalborg stifter.

Læs mere på
www.fkg.dk

på cirka 15 minutters varighed og oftest fra en af
vore lokale sognekirker.
Her vil sognepræsten eller
kirkens ansatte præster
på skift kommentere den
kommende søndags præFOLKEKIRKELIGT TV
Kanal Midtvest
Alle dage 15.00-15.30
samt fredag og lørdag kl. 22.00 og søndag kl. 13.30
Dagligt også kirkeprogram kl. 3.30, 7.30 og 11.30
Desuden Vorherre Bevares den første søndag aften i
hver måned på TV/Midt-Vest Mokka

Side 3

Opslagstavlen
ALTING HAR EN TID
Det var med spænding, jeg i 1991 sagde farvel til
lærerjobbet og tog fat på kirkeligt mediearbejde.
I første omgang gjaldt til lokalradioen i Herning.
Her skulle folkekirkens røst styrkes, og det blev
første opgave, men gennem årene har der vist sig
muligheder i mange andre medier, og der har jeg
sammen med bestyrelse og frivillige forsøgt at få
kirkens røst og budskab bragt.
Det har med tiden væres vore særkende, og tak
til alle medierelationer, hvor FKG fik tale– og sendetid uge efter uge, år efter år.
Ikke nok med det udvidede medieengagement,
så kom stiftet også på banen i 1999. Det har givet
nye muligheder og udfordringer, men også en
kollega på kontoret i Herning.
Teknisk har det også været en spændende rejse.
Det ene stykke isenkram har erstattet det andet,
og mange af vore maskiner er blevet forældede.
Glædeligvis har vi altid haft en bestyrelse, der
ønskede, at vi også fulgte med på den tekniske
motorvej, så vi i dag har velfungerende og moderne udstyr.
Rejsen har været spændende i alle årene.

FKG-Herning, Folkekirkelig
KommunikationsGruppe
Gl. Kirkevej 33
7400 Herning
•
•
•

Tlf.: 9721 5930
www.fkg.dk / kirke.tv
mail@fkg.dk

Kontortid
mandag & onsdag kl. 9-14
Mediekonsulenter
• Lissi Bjerg (2553 7999)
• Ole Blume (2144 3156)
FKG’s bestyrelse
Asger G Korsholm, Vildbjerg.
Henrik Kristensen, Snejbjerg
Kurt Linnebjerg, Hedeager. fmd.
Sigrid Marcussen, Sunds
Ejvind Kviesgaard, Assing
Jens Kongsgaard, Ørnhøj
Ejvind Dahl, Aulum (provsti-valgt)
Poul Bech, Assing (provsti-valgt)

Til sidste skal der sammenfaldende lyde
en tak for samarbejde og fællesskab
gennem årene og alle gode fremtidsønsker for FKG.
Ole Blume
Kig med på vores You Tube-kanal: youtube.com/fktvherning
og husk at se/sende gode klip på www.kirke.tv
Har du husket at like os via facebook? Vi vil så gerne have flere venner.
TV-udsendelser præsenteres også hver uge på FKGs hjemmeside: fkg.dk

