
Indhold med indhold 
Få adgang til en idébank med masser af  
godt indhold til kirkens kommunikation.

”Jeg har så meget ros. Indhold med Indhold er rigtig, rigtig 
positivt. Folk giver mig så gode tilbagemeldinger på  

det - det er lige, hvad vi har savnet. Hold da fast!”

Menighedsrådsformand, Aarhus Vestre Provsti

Der er både indhold til jeres hjemmeside, kirkeblad, jeres digitale medier og meget andet. Let at 
anvende og tilpasse nøjagtigt til jer. Al materialet og inspiration hentes på hjemmesiden Indhold 
med Indhold, som deltagende sogne har adgang til. 



Der er brug for kirken og dens 
budskaber - også digitalt
I en tid med heftig kamp om menneskers tid og op-
mærksomhed, er der særligt brug for stærk og relevant 
kommunikation fra kirkens side. Kvalitetsindhold, der 
kommunikerer, hvad kirken har at tilbyde ind i menne-
skers hverdag og det aktuelle samfund – også indhold, 
der ikke kun handler om kirkens arrangementer. Det er 
en fælles udfordring. Nu kan dit provsti blive del af en 
fælles løsning.

Aktuelt indhold med grydeklare artikler og 
opslag 
Godt indhold skriver ikke sig selv. Det kræver tid og 
færdigheder at gå i dybden. Med denne løsning bliver I 
en del af et interessenetværk, som giver jer adgang til 
kvalitetsindhold, som I kan bruge i jeres egne medier. En 
fælles løsning, der frigiver tid, letter hverdagen, og sikrer 
jer muligheden for altid at have relevant og aktuelt ind-
hold af høj kvalitet. Også når I har travlt med andre ting.

Gør indholdet til jeres eget
Indholdet er klar til brug som det er, og kommer med 
tips til, hvordan I med få trin kan give det lokale vinkler, 
hvis I ønsker det.

Det får I med ”Indhold med indhold”:

Grundpakke med fast indhold til hjemmesi-
den om dåb, konfirmation, bryllup, begravelse 
og når livet er svært.

Idébank med masser af fx opslag til jeres so-
ciale medier bl.a. Facebook, artikler til hjem-
meside, indhold til digitale nyhedsbreve og 
kirkeblad, pressemeddelelser m.m. - alt sam-
men klar til brug på jeres egne medier.

Løbende nyt: 6 gange om året udkommer et 
helt nyt tema, og I kan altid holde jer opdate-
ret på nyt indhold via nyhedsbrevet.

Skal I være med? 
Ring eller skriv til os, så kan I høre mere om, hvordan løsningen kan hjælpe jer. Kontakt: Søren Johan på  
sj@dkm.dk eller mobil 21 72 17 09

Abonnementspris 

75.000 kr. inkl. moms. pr. år til brug i alle provstiets sogne eller 7.500 kr. inkl. moms for et enkelt sogn.

Indhold med indhold 
Idébank til kirkens medier

Få adgang til kvalitetsindhold om fx kirkens 
diakonale rolle – børns tro – eksistentielle 
podcasts – 10 gode grunde til at være med-
lem af folkekirken – unge og tro – sjælesorg 
– ensomhed – allehelgen – fordomme og 
kirkens højtider og meget mere.


