HJÆLP DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER MED AT HJÆLPE
ANDRE MED AT KOMMUNIKERE DET, DE TROR PÅ OG BRÆNDER FOR
Kære menighedsråd
Jeg skriver til jer på vegne af Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
(DKM). Vi er en gruppe mennesker, der arbejder med at understøtte DKM’s formål, og vi
har brug for jeres hjælp og opbakning.
DKM er sat i verden for at udvikle og drive kirkelig kommunikation. Danmarks Kirkelige
Mediecenter er organiseret som en erhvervsdrivende fond, hvilket betyder, at DKM har
et formål og en mission med arbejdet, nemlig at være blandt de bedste til at hjælpe andre
med at kommunikere dét, de tror på og brænder for. Vi er ikke ejet af nogen, og alle midler
anvendes til det gode formål.
Som kommunikationsvirksomhed producerer DKM hjemmesider, film, magasiner, multimediefortællinger, kampagner, spil, kurser og andre kommunikative tiltag for den kirkelige og
værdibaserede verden. Uanset medie er udgangspunktet værdierne og den gode fortælling.
I stadig større grad hjælper DKM kirker, små og store sociale, diakonale og værdibaserede
NGO-organisationer, foreninger og enkeltpersoner med at kommunikere. Ambitionen er at
være en troværdig og kompetent samarbejdspartner – både når det gælder det lokale sogn,
den landsdækkende forening og den internationale organisation.

HVORFOR SKAL I STØTTE DKM

Danmarks Kirkelige Mediecenter er unik, fordi vi kombinerer et sted, der udvikler og sælger
kommunikationsløsninger til bl.a. kirker og sogne, med en idealistisk målsætning om, at vi
kan og skal udvikle fælles projekter til sogne og kirkelige, idebestemte og som oftest frivilligt drevne foreninger og organisationer, og som vi sammen finder finansiering til gennem
fonde, puljer og offentlige kasser. Projekterne skal være til glæde og gavn for vores bagland
og målgruppe.
Et godt eksempel på dette er udviklingen af hele Sigurd og Snapper-universet med ”Sigurd
fortæller Bibelhistorier”, Snapperkluppen.dk og ”Sigurds historier om at være til”. De 24
dvd-programmer i ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” blev finansieret af A.P. Møller fonden,
Ole Kirk’s Fond (LEGO), Augustinus Fonden, Støtteforeningen og en lang række Y´s Men´s
klubber m.fl., og det samme gælder for 2013-projektet ”Sigurds historier om at være til”, som
også en række stiftsråd valgte at støtte. Med den støtte kunne DKM forære alle sogne og alle
lokalafdelinger af 23 idebestemte og kirkelige børne- og ungdomsorganisationer en gratis
dvd-boks med 10 programmer om livets store spørgsmål og det at være menneske, målrettet
de 5-9 årige. I alt næsten 6.000 eksemplarer af dvd-boksen er foræret væk.

De 24 programmer i ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” blev i øvrigt vist på DR Ramasjang i
december 2013.
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter indsamler hvert år penge til kommunikations- eller formidlingsprojekter, som kommer arbejdet i sogne og kirkelige organisationer til gode. ”På spil i kirken” for konfirmander, projektet ”Bud på Gud” til kirker og
skoler, hjemmesiden debatderbatter.dk med videoklip og debatoplæg og barnetro.dk - for de
yngste børn og deres familier om kristendom og kirke, er blot nogle af Støtteforeningens
projekter.

HVAD KAN I GØRE

Jeres menighedsråd kan støtte Danmarks Kirkelige Mediecenters arbejde på 2 måder:
I kan tegne et medlemskab af DKM til 1.000 kr. Medlemskabet gælder for ét år, og er jeres
opbakning til, at DKM kan fortsætte sit arbejde til fælles gavn og glæde. Hvis man ønsker
det, giver medlemskabet indflydelse gennem tale- og stemmeret på årsmødet.
I kan tegne et medlemskab af DKM ved at indbetale kontingentet på konto i Sydbank:
7110 – 1535665 - eller ved at udfylde og indsende vedlagte frankerede postkort.
Eller –
I kan støtte vores støtteforeningsprojekt ”Når ord bliver til handling – diakoni er en vigtig
dimension i sognet” med 1.000 kroner. I kan læse mere om projektet i den vedlagte projektbeskrivelse.
Indsæt beløbet på konto i Danske Bank: 1505 - 2673258, eller send en check til Støtteforeningen på Danmarks Kirkelige Mediecenters adresse.
Støtteforeningen har sat sig som mål at indsamle 160.000 kroner til projektet.

Med venlig hilsen

Børge Schmidt			
Formand for Støtteforeningen		

Støtteforeningsprojekt 2014

”Når ord bliver til handling
– diakoni en vigtig dimension i sognet”

I 2014 har Støtteforeningen valgt at sætte fokus på diakoni i det lokale kirkelige
arbejde. Vi kalder vores projekt for ”Når ord bliver til handling – diakoni en vigtig
dimension i sognet”.
På trods af at diakoni er det 4. ben i folkekirkens arbejde og på trods af at kirken for
mange netop er forbundet med et engagement for de svageste, er diakoni og frivilligt
socialt arbejde langt fra en aktivitet i alle landets sogne. Frivilligt socialt arbejde er
ofte forbundet med store landsdækkende organisationer som KFUM’s Sociale Arbejde og Kirkens Korshær, og ikke med lokale sogne og menigheder.
Støtteforeningen ser et klart behov for, at menighedsråd og menigheder sætter diakoni på dagsordenen og drøfter muligheder for lokale diakonale aktiviteter og muligheder for at inddrage og engagere menigheden i frivilligt socialt arbejde, der hjælper
den, der har brug for støtte. Enkeltpersoner som grupper. En sådan lokal debat er
også vigtig og relevant fordi det kendte frivillige sociale arbejde i disse år udfordres
af landets kommuner, der ser muligheder i at knytte frivillige til det offentliges tilbud
til socialt udsatte danskere.
For at få motiveret og igangsat en kvalificeret lokal samtale og debat er der behov
for et lettilgængeligt, inspirerende og levende materiale, der kan give et konkret bud
på hvad diakoni betyder og er i et moderne sognearbejde og derigennem kan danne
udgangspunkt for en stillingtagen og eventuelt handlen i sognet.
Hvad går støtteforeningens projekt ud på
Støtteforeningsprojektet består af fire inspirerende og motiverende portrætfilm, hvor
fire forskellige danskere selv fortæller deres personlige historie fra kanten af samfundet og om hvordan mødet med den lokale sogne-diakoni og de frivilliges indsats fik
en afgørende betydning for deres liv og fremtidige muligheder.
De fire film skal sammen med et tilhørende oplæg til anvendelse og debat i sognet
gøres gratis og let tilgængelige via hjemmesiden www.debatderbatter.dk, - en hjemmeside hvor især den kirkelige verden gratis kan hente inspiration og indhold til
kirkelige og eksistentielle samtaler og debatter i form af videoklip og forslag til
anvendelse. Materialet skal være målrettet både menighedsråd og menighed.
De fire film og ideoplæg til anvendelse skal i øvrigt kunne fungere som et supplement
til andre aktiviteter i organisationer, stifter og provstier, eksempelvis diakoni-messer,
og understøtte de typisk skriftlige materialer, der findes og som beskriver konkrete
diakonale aktiviteter og muligheder.
Gennem www.debatderbatter.dk gøres materialet også tilgængeligt for konfirmandundervisning, højskoler, folkeskoler, gymnasier og højere læreanstalter samt for
andre steder, hvor diakoni-begrebet og arbejdet med socialt udsatte og svage medborgere sættes på dagsordenen.
Projektet vil blive gennemført, så film og ideoplæg ligger tilgængelige for alle på
www.debatderbatter.dk senest 1. november 2014.

