
 

Et trosskridt for Fyn: 
Vi har som menighedsledelse i samråd med 
teknikerne fundet en løsning som vil 
fremtidssikre vores streaming-tjeneste med 
følgende fordele:  

x Bedre kvalitet,  
x mere diskret i kirkerummet og  
x forenklet betjening. 

Det er et sats vi gør i tro. Og vi vil gerne gøre 
det sammen med dig! 
 
 

 
 

Kan dit hjerte rumme visionen? 
Budgettet på den endelige plan er 50.000 som vi 
vil samle ind dette efterår. 
Der er allerede nogle der har givet løfter, og har 
du ledigt skattefradrag er det vigtigt at anvende 
det inden nytår.  
 

Det er ikke kun en corona-nødplan, men et 
outreach til din nabo, til Odense og til Fyn. 

 
 

 
 
Derfor opfordrer vi ALLE til på YouTube at 
vælge ’Subscribe’ for kanalen. Det bevirker både 
at du har mulighed for at få besked om alle 
streams fra Jacobskirken, når de kommer, - f.eks. 
også onsdagsandagter og undervisning etc. – men 
det gør også kanalen mere synlig for andre, fordi 
det forbedre placeringen på YouTube.  

 
 
En anden ting der hjælper på det samme er at 
trykke ’Like’ og ’Del’, så man sender link med 
opfordring til nogen andre, som så også kan 
trykke ’Subscribe’ osv. 
 

Evangeliet og de sociale medier 
Vore streams kommer jo også på FaceBook, hvor 
der også kan deles og likes. 
Al information kan selvfølgelig også findes på 
kirkens wersite: www.jacobskirken.dk  
 

 
 

 

 

 
,,,,, 
 
 

 
 
 

  
Guds frelsesplan er for stor til at blive 
holdt indenfor kirkebygningens mure.  

    Den skal ud til mange. … 

 
Det er både et nærværende fællesskab for de 
medlemmer der er i den særlig risikogruppe,  

    og for hele menigheden i perioder med 
forsamlingsforbud. - Men det især en måde vi 

som kirke, og du som medlem, kan være 
nærværende i verden med evangeliet: 

Tag f.eks. en af de små flyers vi har lavet og 
giv dem til din nabo, Du kan sige: ’Er du 
nysgerrig efter at se hvor jeg bruger min søndag 
formiddag?’ (eller noget helt andet) 
 

Corona-krisen skubbede os i gang med 
streaming – af nød, - men vi har fået 

øjnene op for at det er en virkelig 
værdifuld missionsmulighed! 

 

      Jacobkirkens 

http://www.jacobskirken.dk/


 
 

Målrettet indsamling 
Af praktiske grunde deles projektet i 2 afsnit. 
Først holder vi 2 indsamlingsdage i november, 
med det mål at rejse 25.000.  
Så vil første del være oppe at køre fra årsskiftet, 
og derefter er planen 2 
indsamlingsdage i 
vinter for at rejse de 
sidste 25.000. 
 

Mållinjen: 
Det endelige projekt vil have 
3 kameraer, så der virkelig kan 
laves en formidling af 
Gudstjenesten der er inspirerende 

at kigge på. – Og 
indholdet har vi jo 
allerede: nemlig selve vore 
søndagsmøder! 
 

Godt indhold ud til mange: 
Vi er ganske stolte af vores lovsangsgruppe med 
man unge talenter, og vi er også glade for de 
mange forkyndere vi har til rådighed. – Vi skal 
ikke kun forkynde for os selv: vi skal forkynde 
for verden. – Tak for at du vil være med til at 
bære visionen. 
 

Er du teknisk interesseret, er du velkommen til at 
få flere oplysninger om detaljerne hos teknik-
teamet. Og du kan også blive medhjælper! 

Her er et kort resumé om teknikken:  

 
Teknikken: 
Hovedkameraet bliver et 
fjernbetjent kamera med 
mulighed for mange forskellige 
billedudsnit. Det kommer til at 
sidde diskret ved underkanten af 

balkonen for at have den optimale højde i forhold 
til de ting der foregår i rummet og uden at 
forstyrre indretningen af kirkerummet.  

Første fase: 
I første omgang bliver det eksisterende 
minikamera monteret til blot at tage et 
totalbillede, der kan blændes ind efter behov. –  

 

Anden fase: 
I næste fase er planen der tilføjes der to ’rigtige’ 
kameraer, ét bag i salen og ét på tværs helt 
fremme platformen. 

Lovsangstekster og PowerPoints vil som hidtil 
blive blændet ind i billedet, så det er nemt at følge 
med. - Samtidig arbejder vi på at forbedre 
lydindtrykket. – Det er vores ansigt udadtil ! 

 

Give muligheder: 
Alle de normale givemuligheder kan bruges: 
kontant (i mærket kuvert), bankoverførsel og 
MobilePay. Husk at skrive ’streaming’, og hvis 
du ønsker at få skattefradrag er dit cpr nummer 
også nødvendigt (eller aftale direkte med Lene) 
 

Måske vil du give et særligt tros-løfte? 
Hvis du har behov for at opdele din gave over 
rater kan du udfylde et løftekort med det beløb du 
i alt har på hjerte at give, - så vil vi kontakte dig: 

 

Jeg vil give et særligt offer på: 

 dit beløb kr. / 5.000 / 3.000 / 1.000 / 500 

 

Navn, ______________________________  
 

Kontaktnummer.  ________________ 

 
 

Hvad du mere kan gøre: 
Det er nye værktøjer der skal tages i brug når vi 
vil forøge seerskaren: 
Jacobskirkens YouTube kanal kan sammenlignes 
med en landsdækkende TV-kanal.  
Hvor mange der finder den afhænger af 
hvor godt den bliver anvendt og 
kommenteret. 
Vores første mål på dette felt er 100 subscribers, 
og det kan vi vel nå inden jul? 
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