
Til alle ansatte i Oslo, Asker og Bærum, 

samt frivillige med kommunikasjonsansvar 

Kommunikasjon, hvordan vi formidler informasjon, er viktigere enn noen gang. 

Det er mange aktører som vil bli sett og hørt. Hvordan skiller vi som menighet 

oss ut? Hvor og hvordan når vi ut og frem? Her kommer kursdatoer og inn-

hold.   

Kommunikasjonsplanlegging og innholdsproduksjon 

Hvordan kan menigheten kommunisere med lokalmiljøet?  

Flere profilerte kommunikatører innenfor og utenfor kirken innleder, blant 

andre kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet Ingeborg Dybvig. Kurset vil ha   

hovedfokus på hvordan lokalmenigheten jobber med kommunikasjon, utvikler 

en kommunikasjonsplan, samt språk- og bildebruk.  

Sosiale medier 

Hvilke kanaler bør menigheten være i? Hvordan er vi kirke og informerer om 

vårt arbeid på Facebook, Snapchat og Instagram? Hvor og hvordan kommuni-

serer vi med unge og andre målgrupper? Direktør for innovasjon i Nettavisen, 

Pål Nisja-Wilhelmsen innleder.  

Gruppearbeid og veiledning. 

Foto og video - med mobilen som verktøy 

Video er populært i sosiale medier. Har du smarttelefon kan du enkelt filme, 

fotografere, redigere og publisere. Bli med på en kursdag der du lager din 

egen film fra ide til publisering. Maks 10 i hver gruppe og god tid til individuell 

oppfølging. 

Episerver i hverdagen  

- publiseringsløsning for menighetens nettside 

Hvordan få den beste nettsiden?  Her får du praktisk veiledning og undervis-

ning i hvordan du anvender og utvikler menighetens nettsider, samt  lynkurs i 

Kirkebakken (intranett). Slutten av kursdagen har rom for tett oppfølging og 

man kan komme med alt man lurer på. 

Meld deg på her! 

 

 

Vennlig hilsen  

Mediestrategigruppen  

i Oslo bispedømme 

på vegne av Oslo bispedømmeråd 

 

Kursdatoer 
Finn datoen(e) som passer for deg. 
Alle datoer under hvert tema har likt 
innhold. NB! Ha to alternativer til 
påmelding til Episerver og foto/video. 

Episerver   
Påmeldingsfrist: 15. januar 
alle dager 9.00-1530 

27. januar    5. februar 

17. februar   26. februar 

9. mars 

 

Alle kurs i Episerver holdes i kjelleren 

på Bredtvet kirke, der er det tilgang på 

datamaskiner.  

Ønsker frivillige et kveldskurs i 

Episerver? Gi rask tilbakemelding så 

settes det opp en eller flere datoer. 

 

Foto og video, med mobilen 

som verktøy 
Påmeldingsfrist: 10. juni 

Alle dager 9.00-15.30 

16. september  23. september 

7. oktober   14. oktober 

Oslo bispegård, St. Hallvardsplass 3. 

 

Kommunikasjonsplanlegging 

og innholdsproduksjon 
Påmeldingsfrist: 10. juni 
 8. oktober   

Bøler kirke, kl.9-15.30 

 

Sosiale medier 

Påmeldingsfrist: 15. januar 
 25. februar 

Bøler kirke, kl.9-16  

 19. mars  

Teglen, Spikkestad kirke og 

kultursenter kl. 9-16  

Kirken, tilstede i alle kanaler 

En kursserie i kommunikasjon med fokus på digital tilstedeværelse 

Foto:  pixabay.com                  Spørsmål? Send e-post til aj934@kirken.no 
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