FKG - Folkekirkelig KommunikationsGruppe

Folkekirke & kommunikation
4.

kvartal 2017

Hvad sker der - tjek lige hjemmesiden
Vi har gennem flere år arbejdet for en samlet arrangementskalender for kirkelige møder, gudstjenester og arrangementer.
Vi har en samlet oversigt over søndagens
gudstejenester i lødagsudgaven af Herning
Folkeblad, men alt, hvad der inviteres til i
hverdagene er der ikke blevet mulighed for
at bringe i avisen som en servicemeddelelse
til interesserede.

planlægge deres deltagelse i de forskellige
møder og arrangementer.
Og i begge kalendere sprænger vi sognegrænserne. Møderne og gudstjenesterne er
for alle - både sognebørn og personer udefra.

På FKGs hjemmeside har vi
forsøgt at sætte de kirkelige
møder og arrangementer
ind i en kalender, men da
der er en begrænsning på
maksimalt 100 datoer i en
kalender, har vi nu valgt at
gå en ny vej.
Kig selv på løsningen. Forhåbentlig kan den vække
glæde rundt i sognene.
En fælles oversigt over dels gudstjenester i
hverdagen og de mere specielle gudstjenester vil kunne ses i den første kalender på
hjemmesiden, og i den anden vil der være
en omtale af de kirkelige arrangementer, der
planlægges og inviteres til rundt i vore sogne. Med to kalendere kan vi nu få præsenteret 200 arrangementer, og dermed giver vi
også folk en meget bedre mulighed for at

Som en yderligere oplysning bliver nogle
gudstjenester og arrangementer også langt
på FKGs facebook, så vi forhåbentlig kommer rundt til endnu flere via de elektroniske
muligheder.
Og hvis man husker at dele disse facebookmeddelelser, kommer vi endnu længere omkring med indbyderarbejder.

Gudstjenester i Radio Midtjylland Classic
Frekvens: 96,2 mHz

Søndag kl.17 -18 og mandag kl. 11-12

Fjerde kvartal 2017
Oktober
1. Fredens Kirke

Alex Dahl Nielsen

8. Arnborg Kirke

John Ørum Jørgensen

15. Sinding Kirke

Lise Edelberg

22. Hodsager Kirke

Christian Lavdal Jerup

29. Sunds Kirke

Sigrid Marcussen

November
5. Herning Kirke

Bo Knudsen

12. Feldborg Kirke

Christian Kjær Bjerre

19. Haunstrup Kirke

Hans Christian Borup Jacobsen

26. Ørnhøj Kirke

Bodil Toftdahl

December
3. Simmelkær Kirke

Anne Linde Førgaard

10. Hedeagerkirken

??

17. Fonnesbæk Kirke

Bodil Nørager

25. Gullestrup Kirke

Camilla Synnøve Lauridsen

26. Assing Kirke

Klaus Buch Møberg

Januar 2018
7.

Vildbjerg eller Aulum
Kirke

??

Se evt. ændringer
og præstenavne på
www.fkg.dk

Nye sendetilladelser
I løbet af tredje kvartal blev der udbudt nye sendetilladelser for ikke-kommercielle lokslradioer. Både FKG Radio og Radio Midtjylland Classic sendte ansøgninge herom til Kulturstyrelsen, der er en underafdeling af Kulturministeriet.
Efter en kort ventetid fik begge stationer en tilladelse til at fortsætte det nuværende radioarbejde—dog er der forskellige skærpede krav om ugentlige lokale nyhedsudsendelser,
men det vil blive nærmere præsenteret, når sendetilladelserne træder i funktion fra 1. januar 2018. Tilladelserne er for øvrigt gældende 10 år frem.

Hvor kan du finde os
Det er et samtaleprogram
på cirka 15 minutters varighed og oftest fra en af
vore lokale sognekirker.

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 er det ikke muligt pt. at bringe den faste
oversigt over kirkelige arrangementer.

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.

Her vil sognepræsten eller
kirkens ansatte præster
på skift kommentere den
kommende søndags prædiketekst. 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

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

500 års reformationsjubilæum
Den officielle dato er d. 31. oktober 2017

•
•
•

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

Kontortid
mandag & onsdag kl. 9-14
Mediekonsulenter
•
•

Lissi Bjerg (dir.nr.: 2553 7999)
Ole Blume (dir.nr.: 2144 3156)

FKG’s bestyrelse
Asger G Korsholm, Vildbjerg. N-fmd
Henrik Kristensen, Snejbjerg
Kurt Linnebjerg, Hedeager. Fmd.
Sigrid Marcussen, Sunds
Ejvind Kviesgaard, Assing
Jens Kongsgaard, Ørnhøj
Anne Marie Søe Nørgaard, provsti-valgt
Ejvind Dahl, provsti-valgt

Luther slog sine teser op Slotskirkens dør i
Wittenberg for 500 år siden. Nu er det ikke kirkedøren, der er centrum og mål for diverse opslag.
Den elektroniske udvikling giver mange flere muligheder.
Lad os hjælpes ad og sammen gå i Luthers fodspor.
Kirken er ikke længere en præstekirke, men enkirke for os alle. Og gerne med mange grene og
medarbejdere til at udleve et ejerskab og et engagement.

Kig med på vores You Tube-kanal:
youtube.com/fktvherning
og husk at se/sende gode klip på
www.kirke.tv

H U S K
Tips og ideer til radio, tv og avisindslag modtages gerne pr. mail, telefon
eller via besøg på FKGs kontor.
Fælles når vi meget mere!
Se vort ugeplan for TV på Kanal
MidtVest på www.fkg.dk . Her er udsendelserne også streamede til gennemsyn, når det passer dig.

