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FORORD
Denne minibog er en forkortet udgave af bogen Skriveskabeloner for kirker
og sogne. Minibogens formål er at give dig en hurtig introduktion til et nyt
skriveværktøj, som grundlæggende kan forandre og forenkle den måde, du
løser og udfører skriveopgaver på.
Med en lille ekstra indsats i starten vil du hurtigt blive i stand til at skære ned
på den tid, du bruger på at skrive, samtidig med at teksterne, du skriver bliver
mere målrettede og modtagerorienterede, til gavn både for din kirke og dine
læsere.
Skriveskabeloner er to ting samtidigt: Et hjælpemiddel, så du kan skrive mere
effektivt og et redskab, der automatisk sikrer kvalitet og gennemslagskraft i
teksterne.
Nøglen til at forstå skriveskabeloner findes i de to små udsagnsord, der indgår i
navnet: Skrive-skabe-lon. Skrivefunktionen er den, der hjælper dig. Skabefunktionen er den, der hjælper din kirke med stærkt indhold og effektiv
kommunikation.
Hvem er minibogen for?
Minibogen henvender sig til alle, der skriver for kirker og sogne og bidrager til
kirkelig informationsformidling og kommunikation, Hvis du er

Kirke- og kulturmedarbejder
Kommunikationsmedarbejder
Præst
Kordegn
Organist
Anden medarbejder med skriveopgaver
Formand for eller medlem af kommunikationsudvalg
Formand for eller medlem af menighedsråd
Kirkefrivillig
... så er bogen for dig.
God fornøjelse!
Ulrik
PS. Hvis du får lyst til at vide mere om skriveskabeloner for kirker og sogne er
webadressen: www.skriveskabeloner.dk/for-kirker-og-sogne
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1 ARBEJDSPLATFORM FOR DIT SKRIVEARBEJDE

1 ARBEJDSPLATFORM
En skriveskabelon er et skriveværktøj, hvor du fra start arbejder
og skriver inden for rammen af den færdige tekst
En skriveskabelon er teknisk og
praktisk en arbejdsplatform, det vil
sige en ramme eller et redskab til at
løse en skriveopgave eller udføre et
stykke skrivearbejde med.

Funktionen som arbejdsplatform
gør, at du kan skrive videre på en
allerede påbegyndt tekst, i stedet
for at begynde forfra hver gang på
hver ny tekst, du skal skrive.

Din skrivesituation som den er:

Din skrivesituation som den kan blive:

NU:
Tomt skrivefelt hvor du
starter forfra hver gang
med din tekst

EFTER:
Skriveskabelon leverer
struktur, form og en god
start på din tekst
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2 FORMÅL MED SKRIVESKABELONER

2 FORMÅL
Skriveskabeloner understøtter et dobbelt formål, nemlig at
muliggøre, at du - samtidigt - kan skrive både 1) hurtigt og 2)
godt

Produktivitetsløft
Formålet med
skriveskabeloner er to,
nemlig 1) at forenkle og
støtte dit skrivearbejde, så
du skriver hurtigt og
effektivt
(produktivitetsforbedring) ...

Kvalitetssikring
... og 2) at udfordre dig til
altid at gøre dit bedste og
præstere dit ypperste i dit
skrivearbejde, så du hver
gang skriver skarpt og
kompetent
(kvalitetssikring).
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3 KOMPONENTER

3 KOMPONENTER
Skriveskabeloner består af tre dele: "Kasser" for opbygning,
"skilte" for indhold og "klister" for sammenhæng
Enhver skriveskabelon består af et antal "kasser" og "skilte" samt en bærende idé.
1. Kasserne angiver skabelonens opbygning
2. Skiltene angiver kassernes indhold
3. Klisteret knytter kasserne og skiltene sammen til en sammenhængende helhed
Lad os som eksempel bruge den simpleste skabelon, som er Interview (Side 27).

1.Kasser = Skabelonens opbygning

2. Skilte = Skabelonens indhold

OVERSKRIFT
SPØRGSMÅL
SVAR
SPØRGSMÅL
SVAR
SPØRGSMÅL
SVAR
Interviewskabelonen består af 7 kasser.
I sig selv siger kasserne ikke så meget og dog. Skriveskabelonen siger nemlig,
at du skal udfylde,og arbejde i 7 kasser
- det vil sige skrive 7 stykker tekst - for
at få en komplet og færdig tekst.
Kasserne er skabelonens felter, som du
skal skrive ind i, og som fortæller hvor,
du skal skrive, og i hvilken rækkefølge

Kasserne bliver forståelige, når der bliver sat skilte på. Med skiltene på plads
- et skilt for hver kasse - bliver det klart,
at indholdet af dennne skabelon omhandler to slags oplysninger, som du
skal skaffe for at kunne skrive din tekst,
nemlig
Spørgsmål - du skal stille 3 x
spørgsmål til en person
(interviewpersonen)
Svar - du skal indhente 3 x svar på
spørgsmålene.
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3 KOMPONENTER

3. Klister = Skabelonens idé

4. Kasser+skilte+klister = Skabelon

OVERSKRIFT

SPØRGSMÅL
SVAR

SPØRGSMÅL
SVAR
SPØRGSMÅL
SVAR
Kasserne sørger for skabeloners
opbygning, og skiltene fortæller, hvad
indholdet er. Der mangler en tredje
ting, nemlig noget der giver kasser og
skilte sammenhæng. Denne ting er
"klister", som er aktiv i skriveskabeloner
i form af en bærende idé eller
gennemgående rød tråd.

Den færdige skriveskabelon Interview
(Side 27).

"Klisterets" formål er at føje skriveskabelonens forskellige dele sammen
til en forståelig helhed - og efterfølgende gøre det samme for de tekster, der
skrives med skabelonen.
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4 TRIN I SKRIVEPROCESSEN

4 TRIN
Skriveskabeloner forenkler skrivearbejde til fire trin: 1. Forstå de
nødvendige oplysninger, 2. Indsaml oplysningerne i "klumper", 3.
Skriv klumperne som minitekster, og 4. Indsæt miniteksterne i
skabelonen
Skrivearbejdet med skriveskabeloner foregår i 4 simple trin, der på hver trin tager
udgangspunkt i skabelonernes kasser og skilte.
Trin 1. Brug skiltene til at identificere og forstå hvilke oplysninger, du behøver for at
skrive teksten
Trin 2: Indsaml oplysningerne - hver kasse + skilt for sig - og saml oplysninger i
klumper
Trin 3: Skriv "klumperne" af oplysninger om til skarpt afgrænsede minitekster, en
for hver kasse og skilt
Trin 4: Færdigredigér miniteksterne og indsæt dem i skabelonens kasser

Lad os vise, hvordan dette foregår. I dette tilfælde bruger vi som eksempel en
skriveskabelon, der er lidt mere kompleks end den meget enkle interviewskabelon.
Denne skabelon er Kirkearrangement (Side 44). Den består ligesom Interview af 7
kasser, men indholdet i dem er anderledes.

1.Forstå tekstens nødvendige indhold
Lad os se på skabelonens skilte først. Skabelonens skilte fortæller dig hvilke
grundtyper af oplysninger, du skal skaffe til den tekst, du skal skrive. Skiltene er, i
tilfældig rækkefølge:

BESKRIVELSE
FAKTA
MÅLGRUPPE
HANDLING
INDHOLD
OVERSKRIFT
UDBYTTE

MINIBOG SKRIVESKABELONER FOR KIRKER OG SOGNE | 7

4 TRIN I SKRIVEPROCESSEN

2. Indsaml oplysninger og saml oplysningerne i "klumper"
Skiltenene går nu lidt mere i detaljer om de ønskede oplysninger (tekstens indhold).
Det sker ved at stille spørgsmål, du skal besvare, fx: Beskrivelse - Hvad er det for et
slags arrangement? Eller: Målgruppe - Hvem er arrangementet for? Du indsamler
oplysningerne gennem målrettet research, idet skiltene er præcise om, hvilke
oplysninger, du skal tage med i teksten, og hvilke oplysninger, du kan se bort fra.

BESKRIVELSE
Hvad er det for et
slags arrangement?
FAKTA
Navn, sted, tidspunkt,
adgang, pris?
MÅLGRUPPE
Hvem er arrangementet for?
HANDLING
Kontaktinfo, tilmelding,
eventuel køb af billet
INDHOLD
Hvad foregår der ved
arrangementet?

OVERSKRIFT
Brug fordelsoverskrift:
Bydemåde + arrangement
+ udbytte

UDBYTTE
Hvad får man ud af
at deltage?

3. Skriv "klumperne" af oplysninger som minitekster
Efter researchen sidder du med et antal "klumper" af oplysninger. Hver klump danner
nu grundlag for en minitekst, som du kan skrive for sig. Det betyder, at du kan dele
den samlede, store skriveopgave op i et antal mindre skriveopgaver, som hver for sig
er lettere at håndtere. Du kan skrive miniteksterne til en skriveskabelon i vilkårlig
rækkefølge, og dermed i den rækkefølge, du selv foretrækker.

MINIBOG SKRIVESKABELONER FOR KIRKER OG SOGNE | 8

4 TRIN I SKRIVEPROCESSEN

Det smarteste er som regel at skrive de letteste klumper og minitekster først og skrive
de sværeste til sidst. I skriveskabelon Kirkearrangement er "Fakta" og "Handling" fx to
små tekster, som er lette og hurtige at skrive, mens det kan være sværere at få styr på,
hvad "Udbytte" egentlig er? "Overskrift", der sammenfatter det hele, skriver du til
allersidst.

BESKRIVELSE
Hvad er det for et
slags arrangement?

FAKTA
Navn, sted, tidspunkt,
adgang, pris?

MÅLGRUPPE
Hvem er arrangementet for?

HANDLING
Kontaktinfo, tilmelding,
eventuel køb af billet

INDHOLD
Hvad foregår der ved
arrangementet?

OVERSKRIFT
Brug fordelsoverskrift:
Bydemåde + arrangement
+ udbytte

UDBYTTE
Hvad får man ud af
at deltage?

BESKRIV

FAKTA

MÅLGR.

HANDLING

INDHOLD

OVERSKR.

UDBYTTE
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4 TRIN I SKRIVEPROCESSEN

4. Indsæt miniteksterne i skriveskabelonen
Når du er færdig med miniteksterne, er opgaven at sætte dem sammen til en
komplet og færdig, samlet tekst. Her får du hjælp af skabelonens "kasser", som angiver
rækkefølgen af tekstens oplysninger og af forløbet i teksten.

BESKRIV

FAKTA

OVERSKRIFT
UDBYTTE

MÅLGR.

HANDLING

BESKRIVELSE
INDHOLD
MÅLGRUPPE

INDHOLD

OVERSKR.

FAKTA
HANDLING

UDBYTTE

... og du har din færdige tekst.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

5 KATEGORIER
Skriveskabeloner fordeler sig på fire+1 overordnede
kategorier, der hver tjener et hovedformål inden for
kommunikation
Skriveskabelonerne i denne bog dækker principielt alle de skriveopgaver og
skriveudfordringer, du vil møde i dit arbejde med at lave informationsformidling og kommunikation for din kirke og sogn.
Der er mange skriveskabeloner. Bliv ikke forskrækket over det store antal.
Formålet med de mange skabeloner er at tilbyde skriveværktøjer til en bred
vifte af skriveopgaver. I praksis vil du komme til at bruge et mindre antal
skabeloner, som du selv vælger.
Skriveskabeloner findes og er opdelt i kategorier. Opdelingen tager udgangspunkt i teksters (og kommunikations) grundlæggende formål, som er at
formidle viden (fakta)
ajourføre viden (nyheder)
skabe forståelse (identitet/brand)
skabe direkte værdi (målopfyldelse)
Overført til skabelonkategorier betyder det:
Formidling af viden varetages af informationsskabeloner
Ajourføring af viden varetages af nyhedsskabeloner
Skabelse af forståelse foregår med indbliksskabeloner
Skabelse af direkte værdi sker med resultatskabeloner
Hertil skal føjes en femte kategori af skriveskabeloner, elementskabeloner,
som er en støttekategori, der sætter teksters større elementer (overskrifter,
afsnit, lister, links m.v.) på skabelonform.

4+1 kategorier af skriveskabeloner = 1 værktøjskasse
De 4 kategorier af skriveskabeloner (plus støttekategorien af elementskabeloner) danner tilsammen en værktøjskasse af specialiserede arbejdsredskaber. Skriveskabelonerne i en kategori bindes sammen af et fælles
overordnet formål, men er hver udviklet og udformet til at løse en bestemt og
særlig opgave inden for et overordnet virkefelt. Alle skriveskabeloner har
dermed noget til fælles med nogle skriveskabeloner, men hver enkelt skabelon
er i sin natur også forskellig fra alle andre skabeloner.
Hver enkelt skriveskabelon løser en skriveopgave. Kombineret med andre
skriveskabeloner kan du danne værktøjssæt ("pakker") af skriveskabeloner, som
tilsammen kan bidrage til at løse større og mere komplekse informations- og
kommunikationsopgaver.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

Om informationsskabeloner
Informationsskabeloner handler om det, som er

Informationsskabeloner handler om det, som er. Det som vi kan se. Kirken selv,
dens personale, faciliteter, lokaliter, hele dens infrastruktur. Den fysiske og
organisatoriske kirke og sognet omkring den. Med informationsskabeloner tilbyder og
giver du data, fakta og viden om kirken og sognet. Nøglen til informationstekster er at
skrive dem i en overskuelig, tilgængelig og hurtigt opfattet og læst form. Denne form
ser du brugt i
Kirkefakta, som er den primære informationsskabelon.

Hver oplysning udgør et selvstændigt element i teksten, ofte med sin egen
afsnitsoverskrift, Stilen er nøgtern, saglig og objektiv, som den bør være, når teksten
handler om fakta. Der er ikke nogen "historie" i teksten, som der er i nyheder, og der er
ikke noget, der skal "sælges", som det er tilfældet i resultattekster - kun fakta.
Kirkeguide giver overblik over alle aspekter af kirkens vigtigste handlinger, dåb,
konfirmation, kirkeliv vielse og begravelse.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

Om nyhedsskabeloner
Nyhedsskabeloner handler om det, som sker

Nyhedsskabeloner handler om det, som sker. Emnet for nyhedsskabeloner er sager,
emner, problemstillinger i kirke og sogn, hvor der sker en udvikling. Centralt i nyhedsskabeloner står personer, som agerer i sager, tager stilling, giver udtryk for holdninger
og meninger, og som tager beslutninger. Nyhedsskabeloner har form at korte
"fortællinger", hvor læserne bliver draget til teksterne for at høre nyt - og for ultimativt
at høre, hvordan fortællingerne ender. Sættet af nyhedsskabeloner giver dig mange
tangenter at spille på i kirkens og sognets nyhedsformidling. Du kan supplere en
Nyhed med et
Interview med en af en sags involverede parter eller skrive et
Portræt af den pågældende person.

Hver enkelt nyhedstekst kan læses på et minut eller to, så det er hurtigt læst indhold,
som giver appetit på mere. Hvert enkelt nyhedselement kombinerer med andre til
nyhedsfortællinger formidlet i små, korte "bidder" i stedet for i én lang nyhedstekst.
Mange små nyhedstekster støtter op om regelmæssig kommunikation og løbende
flow i formidlingen.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

Om indbliksskabeloner
Indbliksskabeloner handler om idéen bag det hele

Indbliksskabeloner handler om idéen bag det hele. De fleste danskere gør sig
tanker og har en mening om kirke og tro. De har en stor nysgerrighed og
videbegærlighed i forhold til kirkens og troens emner og problemstillinger. Den form
for videbegærlighed er indbliksskabeloner skabt til at imødekomme.
Tal bygger tekster op omkring et ciffer
Sådan/derfor instruerer og forklarer

Indbliksskabeloner giver dig skriveværktøjer til at gå ind i dybe emner, i populær form,
uden at forfladige. Herved kan du belyse ting, som af kirker ofte beskrives indforstået
eller slet ikke beskrives. Indbliksskabeloner har til formål at formidle viden om, indsigt i
og forståelse af kirkeliv, liturgi, salmer, kristendom og tro.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

Om resultatskabeloner
Resultatskabeloner handler om at skabe resultater

Resultatskabeloner har, som navnet siger, til formål at skabe resultater.
Resultattekster skal flytte læserne frem mod stillingtagen og handling. Det endelige
mål er, at læsere træffer en beslutning om at være med i stedet for at sidde hjemme i
sofaen.
Gudstjeneste formulerer en forståelig og relevant invitation til højmesse.
Kirkearrangement (til hjemmeside) og
Løbeseddel (tryksag) har til formål at skabe opmærksomhed om og "markedsføre"
kirkens arrangementer, aktiviteter, tjenester og tilbud.

Resultatskabeloner argumenterer ved at betone fordele og udbytte, som læseren –
”kunden” – opnår, hvis den pågældende udfører den handling, som anbefales. Fx at gå
til gudstjeneste, blive medlem af kirkekoret, deltage i bibelstudier eller joine en hæklestrikke-klub i sognehuset. Fordelen er den gevinst som den pågældende opnår.
Udbyttet er det, de har i hånden, når de går hjem. Handlinger som resultatskabeloner
har til formål at igangsætte og understøtte er fremmøde, deltagelse, tilmelding,
bestilling, donation og køb. Den værdi, som resultatskabeloner tilstræber at skabe, går
to veje, nemlig til kirkerne, som lykkes med at nå ud til menighederne, og til hver
deltager, som stilles over for muligheden for at opleve glæde og tilfredshed ved at
være med.
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5 KATEGORIER AF SKRIVESKABELONER

Om elementskabeloner
Elementskabeloner omhandler teksters større elementer
(støttekategori)

Elementskabeloners funktion er at støtte de andre skabeloner. Elementer
er de "brikker" der, når de sættes sammen, danner hele skriveskabeloner og
tekster. Elementskabeloner omhandler på den måde ikke hele tekster, men
dele af tekster, nemlig teksters større "brikker" eller elementer. De større
elementer er først og fremmest: Hovedoverskrift, underoverskrift, afsnitsoverskrift og afsnit. Elementskabeloner har en støttefunktion i forhold til de 4
primære kategorier af skriveskabeloner.

Elementskabeloner:
H1 - skabeloner for hovedoverskrifter
H2 - skabeloner for underoverskrifter
H3 - skabeloner for afsnitsoverskrifter
AFS - skabeloner for afsnit
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KOMBINATIONER

Kombinationer
Når du kombinerer brug af skriveskabeloner, kan du opnå stærke
resultater
Skriveskabeloner har det godt med at optræde i flok, eftersom de er konstrueret til at
støtte hinanden. Når flere skabeloner sættes i spil sammen, taler vi om at lave "pakker"
af informationer. Ofte vil en nyhed være startsted og anledning til, at du kobler andre
skabeloner på, men alle skriveskabeloner kan i princippet kombineres med andre.

Lille nyhedspakke
Nyhed

Arrangementspakke
Kirkearrangement

+

+
Løbeseddel

Interview
Opfølg nyhed med interview
med central aktør

Portrætpakke
Portræt

Promotion af kirkearrangement
både on- og offline

Guidepakke Nyhed
Nyhed

+

+
Kirkeguide

Interview

Dobbelt fokus på aktuel person
med kombineret portræt og
interview

Brug nyhed til at trække læsere til
guider om dåb, konfirmation, kirkelig
vielse og begravelse
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KOMBINATIONER

Guidepakke Tal
Tal

Guidepakke Sådan/derfor
Sådan/derfor

+

+
Kirkeguide

Kirkeguide
"3 aktiviteter for unge, der kører denne
vinter" - med link til konfirmationsguide

Kirkepakke Tal

"Derfor hælder præsten vand på barnets
hoved" - med link til dåbsguide

Kirkepakke Sådan/derfor

Tal

Sådan/derfor

+

+

Kirkefakta

Kirkefakta

"5 ting du nok ikke lægger mærke til
på altertavlen i Birkerød Kirke" + link
til faktasider om kirken

Stor nyhedspakke
Nyhed

"Sådan fungerer den nye automatiske
klokkeringning i Sct. Nicolai Kirke" +
link til faktasider om kirken

Nyhedsserie
Nyhed

+

+
Nyhed

Interview

+

+
Nyhed

Portræt
Hele nyhedsarsenalet i brug

Serie af nyheder om samme sag
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INFORMATIONSSKABELON KIRKEFAKTA

Kirkefakta

Kirkefakta

Skriveskabelon for informationer om
kirke og sogn
Navn: Kirkefakta
Kategori: Informationsskabelon
Formål: Tilbyde tørre fakta i form af saglig, koncis og praktisk information
om kirke, sogn, faciliteter, personale med mere
Længde: 600 - 1.800 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 1-3 minutter
Definition: Opslagstekster, ikke læsetekster, med grundinformationer om
kirker og sogne

Beskrivelse
Til forskel fra nyhedstekster, som er spændende små "fortællinger" med nyt fra
kirken, eller resultattekster som er "reklame" for kirkens arrangementer, er
kirkefakta tørre fakta om kirken. Kirkefaktatekster skrives med korte afsnit,
ofte i punkter og med masser af afsnitsoverskrifter. Det er kiggetekster i stedet
for læsetekster. Folk skal kunne kaste et blik på en side og på et splitsekund
kunne finde det, de leder efter. Kirkefaktatekster er brugervenlige - de imødekommer læseres behov for selektiv, men nødvendig information, på kortest
mulig tid. Kirkefaktatekster er strengt saglige og objektive. Mottoet er: Just the
facts, Ma'am. Fakta skal naturligvis være korrekte, Hvis fakta ændrer sig,
opdateres tekster i henhold hertil.

Overskrift
Flere forskellige overskriftsskabeloner kan bruges til kirkefaktatekster:
Emneordsoverskrift -Kommando-overskrift - Spørgsmålsoverskrift - Duoverskrift
Eksempler på overskrifter for kirkefaktatekster:
Eksempel emneordsoverskrift for kirkefaktatekst:

Om Birkerød Kirke
Eksempel kommando-overskrift for kirkefaktatekst:

Læs om Birkerød Kirke
Eksempel spørgsmålsoverskrift for kirkefaktatekst:

Hvad er Birkerød Kirke?
Eksempel du-overskrift for kirkefaktatekst:

Alt du vil vide om Birkerød Kirke
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INFORMATIONSSKABELON KIRKEGUIDE

Kirkeguide

Kirkeguide

Skriveskabelon til oplysning om dåb,
konfirmation, kirkelig vielse og begravelse
Navn: Kirkeguide
Kategori: Informationsskabelon
Formål: Hele vejen rundt om de vigtigste kirkelige handlinger
Længde: 2.000 - 4.000 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 3-6 minutter
Definition: Komplet guide til de fire vigtigste kirkehandlinger, dåb,
konfirmation, kirkelig vielse og begravelse

Beskrivelse
Dåbstallet falder i takt med sekulariseringen af samfundet. Kan kirken gå mere
aktivt til værks i forhold til at fremme dåb og andre kirkehandlinger? Et sted at
begynde er kirkers og sognes informationer om kirkelivets milepæle: Dåb,
konfirmation, vielse og begravelse. Der spores i dag en tendens i kirkers omtale
af kirkehandlinger til at begrænse sig til at give praktiske oplysninger ("Må man
fotografere?"), alt imens man taber det større billede af syne. Skriveskabelonen
har til formål at løfte tekster om kirkens kerneydelser fra praktisk information til
et mere ambitiøst stade og vise dåb, konfirmation, vielse og begravelse
som essentielle og nødvendige livsvalg, som moderne familier må træffe i
en tid, hvor menneskelige relationer og det enkelte menneske selv er under
ekstremt pres.

Overskrift
Skabelon for emneordsoverskrift:
Emneord ____________ (udfyld selv)
Emneord er det emne, i dette tilfælde den kirkehandling, som teksten
drejer sig om

Eksempler på overskrifter for kirkehandling:

Dåb - Dåben er i kristendommen det ritual, hvor en person bliver del
af den kristne menighed.
Konfirmation - Konfirmation betyder, at Gud bekræfter sit løfte om
at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.
Vielse - Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par.
Begravelse - Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver det
kristne budskab om trøst, håb og opstandelse forkyndt.
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NYHEDSSKABELON NYHED

Nyhed

Nyhed

Skriveskabelon for en anerkendt
nyhedsform
Navn: Nyhed
Kategori: Nyhedsskabelon
Formål: Nyhedsformidling
Længde: 1.000 tegn inklusive mellemrum.
Læsetid: 1 minut
Definition: Kompakt nyhedshistorie med begyndelse og slutning

Beskrivelse
Skriveskabelonen sikrer, at du skriver dine nyheder i en anerkendt og genkendelige nyhedsform. Nyheden er lang nok til at formidle noget vigtigt på
en sammenhængende og seriøs måde og kort nok til at blive læst og forstået
hurtigt af moderne, travle mennesker. Skabelonen understøtter en informativ
overskrift, der fortæller det nye og vigtige. Nyheden sætter det vigtigste først,
ud fra nyhedstrekanten. Afsnittene er korte og hurtige at skrive og at læse.

Overskrift

Skabelon for nyhedsoverskrift: Nogen ____________ (udfyld selv) gør____
__________ (udfyld selv) noget_____________ (udfyld selv)
Nogen er en aktør, fx menighedsråd, præst, kirkeminister, korleder
Gør er et aktivt udsagnsord, fx åbner, beslutter, afviser, starter
Noget er genstanden for handlingen, fx kirke, lovgivning, menighed

Eksempler på overskrifter for kort nyhed:

8.-klasser indsamler stort beløb til
Vamdrup Kirkes julehjælp

Corona: Kristkirken indfører billetsystem
til gudstjenester
Hørsholm Kirke inviterer til morgensang hver
onsdag - udendørs!

Fyldt Paarup kirke bød ny præst velkommen
Kendt kunstner skal udsmykke kapel i Aarhus Domkirke
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NYHEDSSKABELON INTERVIEW

Interview

Interview

Skriveskabelon for 3 spørgsmål
og svar
Navn: Interview
Kategori: Nyhedsskabelon
Formål: Nyhedsformidling
Længde: 1.000-1.200 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 1-2 minutter
Definition: Enkel all-round grundform for interview

Beskrivelse
Interview er en hurtig skabelon, der kan blive en nyttig brik i din nyhedsformidling for kirke og sogn. Skabelonen består i sin grundform af tre sæt af
spørgsmål og svar. Du har dermed tre skud i bøssen, når du interviewer. Den
faste og begrænsede ramme betyder, at det er vigtigt, at du stiller gode,
skarpe og kritiske spørgsmål. Med tre gange spørgsmål-svar er forventningen
hos læserne, at en interviewtekst er hurtig at læse. Et spørgsmål må ikke være
over to linjer, og et svar må – afhængigt af emne og problematik – helst ikke
overskride 4-6 linjer.

Overskrift
Skabelon for navncitatoverskrift:
Navn ____________________: (udfyld selv)
citat_"_____________________________________________"_ (udfyld selv)
Navn er navnet på personen, der bliver interview'et
Citat er et skarpt udsagn i direkte tale fra personen, der bliver interview'et

Eksempler på navncitatoverskrifter for interview:

Kordegn igennem 35 år: “Jeg glæder
mig stadig hver eneste søndag morgen”
Menighedsrådsformand: “Restaureringen af
kirkerummet er det største, jeg har været med til”

MINIBOG SKRIVESKABELONER FOR KIRKER OG SOGNE | 26

NYHEDSSKABELON INTERVIEW

Master

Interview

MINIBOG SKRIVESKABELONER FOR KIRKER OG SOGNE | 27

INDBLIKSSKABELON TAL

Tal

Tal

Skriveskabelon for tekster opbygget
omkring et tal
Navn: Tal
Kategori: Indbliksskabelon
Formål: Populær formidling af viden, indsigt i og forståelse af kirke og tro
Længde: 800-1.600 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 1-3 minutter
Definition: Skabelon for tekster, hvis omdrejningspunkt er et tal

Beskrivelse
Talskabelonen har et tal som organiserende princip. En taltekst beskriver et
antal emner, objekter, forhold, eller problemstillinger, som har noget tilfælles,
og hvor hvert emne udgør et punkt i teksten. Talskabelonen er effektiv i forhold
til at få folk til at læse, af to tilsyneladende modstridende grunde:
Forhåndsinformation – tekstens tal, som altid fremgår af overskriften, indstiller læserforventninger ved at give læsere en forestilling om, hvor lang
teksten er
Tilbageholdt information - overskriften nævner et tal om noget, som
antydes ("teases"), men som forbliver ukendt for læsere, indtil de læser
teksten. En teaser har til formål at vække opmærksomhed og skabe
nysgerrighed ved at udelade oplysninger
Dette giver muligheder for at skrive let og tilgængeligt om komplekse emner,
hvor tekster ellers ofte er lange og svære at forstå.

Overskrift
Skabelon for taloverskrift: Tal _______ (udfyld selv) ting______________ (udfyld
selv) beskrivelse_____________ (udfyld selv)
Tal er et ciffer, som angiver antallet af emner, der omtales i teksten, fx 3, 5
eller 7. Ulige tal er mere effektive end lige tal. Tal kan godt være tocifrede
Ting er det emne, som teksten handler om
Beskrivelse er genstanden for handlingen, fx kirke, tro, salmer, aktivitet,
Bibel, bøn, menighed

Eksempler:

7 steder i Det nye Testamente, hvor Jesus taler om nåde
3 ting du kan gå til med dit barn i kirken
5 ting du måske ikke lægger mærke til på altertavlen
4 grunde til at bede aftenbøn
3 Skriftsteder jeg vender tilbage til og læser igen og igen
5 salmer jeg altid forbinder med påske
3 kunstnere du kan møde i kirken denne vinter
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INDBLIKSSKABELON SÅDAN/DERFOR

Sådan/derfor

Sådan/derfor

Skriveskabelon for instruktion
("hvordan?") eller forklaring ("hvad?")
Navn: Sådan
Kategori: Indbliksskabelon
Formål: Populær formidling af viden, indsigt i og forståelse af kirke og tro
Længde: 1.000-1.200 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 2 minutter
Definition: Skabelon for tekster, der har til formål at instruere i, hvordan
man gør noget, eller forklare, hvad noget er eller hvordan det foregår

Beskrivelse
Sådan- og derfortekster er lette at genkende, fordi de har en obligatorisk form.
Sådantekster omhandler en instruktion i, hvordan noget foregår eller
udføres. Overskriften indledes altid med "Sådan ..."
Derfortekster omhandler en forklaring på, hvorfor noget er, som det er.
Overskriften indledes altid med "Derfor ...".
Sådan/derforskabelonen udgør yderligere et element i den værktøjskasse af
indbliksskabeloner, du kan bruge til at gå bagom og ind i ting, emner, processer, procedurer og problemstillinger, som du gerne vil formidle til mange
læsere. Ligesom taltekster, har sådan- og derfortekster en "magisk" effekt på
læsere, der "teases" eller lokkes af nysgerrighed til at læse og få adgang til
tilbageholdt information, der gives løfter om i overskriften. Sammenholdt med
den korte form har sådan/derfortekster normalt ekstraordinær appel til læsere.

Overskrift
Skabelon for sådan- eller derforoverskrift: Sådan eller Derfor udsagnsord
______________ (udfyld selv) emne_____________ (udfyld selv)
Sådan er den obligatoriske begyndelse på en sådanoverskrift
Derfor er den obligatoriske begyndelse på en derforoverskrift
Udsagnsord beskriver det, som foregår
Emne er den ting, handling, aktivitet, mekanisme eller andet som teksten
handler om

Sådan foregår det, når du går til nadver
Sådan fungerer automatikken i kirkens klokkeringning
Sognepræst: Sådan får jeg idéer til mine prædikener
Sådan planlægges julens gudstjenester
Derfor beder præsten menigheden om at rejse sig op
Derfor har kirker et våbenhus
Dåb: Derfor hælder præsten vand på barnets hoved
Derfor tager mænd hatten af i kirken, men ikke kvinder
SKR
I V E S K Anogle
B E L Ogange
N E R F ryggen
O R K I Rtil
K Emenigheden
R OG SOGNE
Derfor vender
præsten
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KAPITEL 7 | RESULTATSKABELONER

Gudstjeneste

Gudstjeneste
Skriveskabelon for invitation til den
vigtigste kirkelige handling

Navn: Gudstjeneste
Kategori: Resultatskabelon
Formål: Invitere til fremmøde og deltagelse i højmesse og andre
gudstjenester
Længde: 1.000 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 1 minut
Definition: Skabelon for invitationstekst til at deltage i næstkommende
gudstjeneste med fokus på med jævne ord at fortælle om gudstjenestens
tema og salmerne, der synges.

Beskrivelse
Mange danskere ved ikke, hvad trinitatis er. Derfor er det en gåde for dem, når
der i kirker og sogne indkaldes til gudstjeneste, og informationen om
gudstjenesten, de får, er, at den er den "2. s. e. t." - altså den anden søndag efter
Trinitatis. Inden for kommunikation er dette kendt som indforstået sprog.
Skagen Kirke og Hørsholm Kirke er blandt de kirker, der har arbejdet med at
udvikle en invitationstekst til højmesse og andre gudstjenester, der er forståelig for almindelige danskere, og som har til formål at gøre gudstjenestens
budskab relevant for alle. Skabelonen søger at undgå indforståede begreber
og sætter konkrete ord på, hvad kirkegængere kan komme til at høre og
opleve, når de går til kirke næste gang.

Overskrift
Flere forskellige overskriftsskabeloner kan bruges til gudstjenestetekster:
Derforoverskrift
Sådanoverskrift Taloverskrift Fordelsoverskrift

▪

▪

▪

Eksempel derforoverskrift for gudstjenestetekst:

Derfor fejrer vi nadver
Eksempel sådanoverskrift for gudstjenestetekst:

Således giver Påskebudskabet os renter hver dag
Eksempel taloverskrift for gudstjenestetekst:

37 salmevers om Jesu lidelse
Eksempel fordelsoverskrift for gudstjenestetekst:

Kom til gospelgudstjeneste og syng dig glad
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Kirkearrangement

KAPITEL 7 | RESULTATSKABELONER

Kirkearrangement
Skriveskabelon for fremmøde til kirkens
arrangementer, tjenester og tilbud
Navn: Kirkearrangement
Kategori: Resultatskabelon
Formål: Informere og skabe fremmøde
Længde: 1.500-2.000 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 2 minutter
Definition: Skabelon for tekster til brug på hjemmeside, Facebook,
nyhedsbrev og kirkeblad med information og markedsføring af
arrangementer, tjenester, tilbud, møder, foredrag og andre ydelser til
menigheder og lokalsamfund fra kirke og sogn

Beskrivelse
Det vigtigste spørgsmål at stille, når man skal vælge en skabelon til en tekst, er:
Hvad er formålet med teksten? Når det gælder tekster om kirkers og sognes
arrangementer og tilbud vil mange sige, at opgaven er at informere om dem,
men er det at informere i disse tilfælde det egentlige formål? Nej, der findes et
formål med disse tekster, der er vigtigere, og det er at tiltrække deltagere.
Uden fremmøde og uden deltagere er aktiviteter og arrangementer meningsløse. Resultatskabelonen er beregnet på at skaffe deltagere. Det sker ved at
gøre overbevisende argumenter for deltagelse til omdrejningspunkt for
teksterne.

Overskrift

Skabelon for fordelsoverskrift:
Bydemåde ____________ (udfyld selv) arrangement___________ (udfyld selv)
og opnå udbytte eller fordel_____________ (udfyld selv)
Bydemåde er et aktivt udsagnsord i kommandoform, fx kom med, vær
med, deltag, få, tag eller gå
Tilbud er navnet på den aktivitet, begivenhed eller arrangement, som
teksten og løbesedlen har til formål "at sælge"
Udbytte eller fordel er den konkrete værdi, som deltagere kan forvente at
opnå, hvis de vælger at deltage i aktiviteten

Eksempler på overskrifter for tekst om arrangement eller tilbud:

Få ro og klarhed i en samtale med din præst

Gå til babysalmesang og syng dig glad med dit barn
Tag på opdagelsesrejse ind i Biblen 2021
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SKRIVESKABELONER PÅ NETTET - OM FORFATTEREN

Skriveskabeloner på nettet
Om skriveskabeloner generelt se
www.skriveskabeloner.dk
Om skriveskabeloner for kirker og sogne se
www.skriveskabeloner.dk/for-kirker-og-sogne
Download hjælpeværktøjer til skriveskabeloner på
www.skriveskabeloner.dk/for-kirker-og-sogne/download
Bliv medlem af Facebook-gruppen "Projekt skriveskabeloner i kirker og sognes
kommunikation"
www.facebook.com/groups/1301730076878328

Om forfatteren
Nils Ulrik Pedersen er udvikler af idéen om brug af skriveskabeloner i skriveprocesser og stifter af opstartsvirksomheden
Writeeasy. Han har 15 års erfaringer med brug af skriveskabeloner i organisationer, virksomheder, myndigheder og
massemedier.
Ulrik har en baggrund som journalist, internetpioner, underviser og selvstændig
konsulent. Han har igennem mange år været en efterspurgt foredragsholder
og underviser, herunder som ekstern underviser og eksaminator på Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole. Ulrik har igennem årene haft tusinder af
informationsmedarbejdere, kommunikationsfolk, webansvarlige, medieledere,
journalister og frie skribenter på kurser, i både Danmark og internationalt.
Læs mere om Ulrik på www.skriveskabeloner.dk/kontakt/nils-ulrik-pedersen/
Kontakt
Telefon og SMS 4088 4758
Email nilsulrik@siteways.dk
Følg Ulrik på
LinkedIn @nilsulrikpedersen
Twitter @nilsulrik
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M I N I B O G

SKRIVESKABELONER
FOR KIRKER OG SOGNE

Denne minibog er en forkortet udgave af bogen Skriveskabeloner for
kirker og sogne. Minibogens formål er at give dig en hurtig introduktion
til et nyt skriveværktøj, som grundlæggende kan forandre og forenkle den
måde, du løser og udfører skriveopgaver på.
Skriveskabeloner er to ting samtidigt: Et hjælpemiddel, der gør dig i stand
til at skrive effektivt og et redskab, der automatisk sikrer kvalitet og
gennemslagskraft i dine tekster.
Nøglen til at forstå skriveskabeloner findes i de to små udsagnsord, der
indgår i navnet: Skrive-skabe-lon. Skrivefunktionen er den, der hjælper dig.
Skabefunktionen er den, der hjælper din kirke med solidt indhold og
effektiv kommunikation.
Minibogen forklarer med simple ord og letforståelige grafikker, hvad
skriveskabeloner er og kan. Bogen præsenterer skriveskabeloner, som du
umiddelbart kan gå i gang med at bruge til at løfte din kirkes
kommunikation.

Om bogens forfatter: Nils Ulrik Pedersen er
udvikleren bag skriveskabeloner. Han har 15
års erfaringer med brug af skriveskabeloner i
organisationer, virksomheder, myndigheder og
massemedier. Ulrik har en baggrund som journalist, internetpioner, underviser og konsulent.

