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Navn: Faith TV – et folkekirkeligt video- og undervisningsprogram for ungdomsskoler 

Emne: Undervisning, unge, skole-kirke-samarbejde, multimedier. 
Kombination af ungdoms-/efterskolernes multimediearbejde og undervisning i kristendom 

Målgruppe: Ungdoms-/efterskoleelever, unge 

Tid, sted og aktør: Projektets 1. fase blev gennemført i efteråret 2007 på Østvendsyssel 
Ungdomsskole og Bjerget Efterskole. En opfølgning fandt sted i foråret 2008. Det er endnu ikke 
lykkedes at gennemføre en videreudvikling og videreføring af projektet. Initiativtager var 
Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift. Fagligt blev projektet bistået af videojournalister 
fra TV/MidtVest. 

Opnået støtte: Projektet har modtaget kr. 120.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007 og 
er desuden finansieret af Aalborg Stifts Fond og Informationstjenesten for Aalborg Stift. 

Projektets formål: Projektets formål er at skabe et samarbejde mellem ungdoms-/efterskoler og 
folkekirken om udarbejdelse af videofilm til brug på de folkekirkelige hjemmesider. Samtidig med 
at sognene får mulighed for at få kvalificerede videobidrag til deres hjemmesider uden selv at 
mestre videoteknikken, motiveres eleverne til at lære noget om kristendom/kirke, selv om det er 
teknologien, der fascinerer dem. Perspektivet er at styrke interessen for at arbejde ”journalistisk” 
med det kirkelige stof. 

Projektets indhold: Projektet omfatter to hele arbejdsdage, hvor konsulenter besøger skolen og 
vejleder i de forskellige discipliner. Op til den første konsulentdag forbereder skolerne temaerne. 
Med konsulenternes medvirken skrives historierne, og optagelserne forberedes - evt. påbegyndes. 
Derefter gennemføres optagelserne af skolerne, og stoffet samles med konsulenternes hjælp den 
anden dag. Der er produceret 9 videosekvenser. Projektet blev afsluttet med en rundvisning på 
TV/MidtVest og en forevisning af alle de producerede videoer med efterfølgende evaluering. 

Erfaringer og resultat: De to skoler har tilrettelagt forløbene forskelligt. Østvendsyssel 
Ungdomsskole udbød projektet som et kursus i kristendom og medieteknik. På Bjerget indgik 
projektet i den planlagte kristendomsundervisning. På begge skoler blev det oplevet som et 
spændende og berigende indslag. Fra Østvendsyssel Ungdomsskole skriver den ansvarlige lærer, 
Merete Knudsen:  
Valgfagstimerne har været både lærer- og elevstyret. Generelt kan jeg sige, at begejstringen har 
været stor! Eleverne har deltaget meget aktivt og motiveret i hele forløbet. De har arbejdet seriøst 
og fordybet samt med stor gejst. Vi har i fællesskab eksperimenteret og været ligeværdige i 
arbejdet. På nogle emnefelter har eleverne været tekniske dygtige (mht. til brug af grej) og i andre 
situationer har vi haft dybe, dybe samtaler om de store ord – om livet og livet på trods. Her har jeg 
kunnet give og fortælle ud fra min egen livserfaring og min kristne tro. Det er her mødet med 
evangeliet finder sted, når elever og lærere befinder sig et eller andet sted i tro og tvivl! Flere elever 
har bidraget med deres egne personlige historier. Disse samtaler er grundlaget for elevernes valg 
af indhold i filmene. De har haft helt frie hænder til at vælge. 

Der er (endnu) ikke fundet midler og metoder til at videreføre projektet. 
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Læs om projektet her: De producerede dvd’er har været tilgængelige på TVTro.dk og bliver igen 
tilgængelige på aalborgstift.dk. 

Øvrige oplysninger: Informationstjenesten i Aalborg Stift v/Poul Jacobsen, 
poul.jacobsen@privat.tele.dk  
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