
 
 

 
INDHOLD I MEDIEKURSUS PÅ PASTOLALSEMINARIET 

Brug medierne 
Vær ven med medierne? 

Faste aftaler 
Evangeliet i medierne 

Ugeaviserne 
Vigtigste forskel på teologi og journalistik 

Debat om tro 
 

Pris 
 10.000 kr. plus moms og transport per dag 

 
Varighed 

Efter nærmere aftale 
 

BIRKEROD  INDSIGT 
- Størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde 

 
 
FOKUSOMRÅDE 
Præsten og Pressen. 
 
FORMÅL 
At give deltagerne et solidt ”mediekørekort”, så de kommende præster fra 
dag 1 er fortrolige i arbejdet (og samarbejdet) med PR og medier.   
 
UDBYTTE 
De kommende præster vil få konkrete PR-værktøjer til, hvordan de… 
 
- effektivt samarbejder med pressen.  
- bruger medierne, så kirkens arrangementer når ud til flere.  
- får indblik i potentiale og faldgruber i samarbejdet med medierne.   
- får tips til at sætte fokus på evangeliet i medierne. 
  
VÆSENTLIGHED  
Medierne er et potentielt stort aktiv for folkekirken, men folkekirken kan 
bruge medierne langt mere og langt bedre, end den gør i dag. Det er 
vigtigt, at de kommende præster fra start er fortrolige med at bruge 
medierne og kender til mediernes måde at arbejde på – og deres 
forudsætninger for at arbejde med teologi.    

 
BAGGRUND 
Jeg har de seneste fire år stået bag det ugentlige tv-program Præstens 
Lektie, som nåede at udkomme 164 gange. I alt 89 præster deltog. 
Deltagerne var præster fra Roskilde og Lolland-Falsters Stifter.  
 
 
 
 



 
 

 
OM Rasmus Birkerod (f. 1975) 
Gift og far til tre børn. Uddannet journalist og rejseleder. Har tidligere 
arbejdet for Tjæreborg Rejser, Spies Rejser, Dagbladet Politiken, Viasat 
Sport, TV Danmark og senest 11 år på TV ØST, som er en del af TV2-
regionerne. 
 
Ophavsmand, redaktør og studievært på de prisvindende tros- og 
eksistensprogrammer HVEM ER DU! og Præstens Lektie. Forinden 
nyhedsvært og sportsredaktør på tv-stationen. 
 
Opsagde i november 2017 sin stilling som studievært og redaktør på TV ØST 
for at åbne virksomheden BIRKEROD INDSIGT.  
 

 
HVORFOR: 

Jeg ønsker en verden, hvor flere 
mennesker møder verden 

tillidsfuldt. Det er i det offline 
menneskelige møde, at tillid opstår. 

Alt hvad BIRKEROD INDSIGT 
arbejder med har derfor dette 

formål: At skabe  
INDSIGT GENNEM DET  

OFFLINE MENNESKEMØDE. 

Mit samarbejde med præsterne var omfattende, intensivt og kolossalt 
spændende. I det arbejde har det slået mig, at usikkerheden ofte er stor 
blandt præsterne i forhold til at samarbejde med medier. 
 
Der er på afgørende punkter 
markante forskelle på formidlingen 
af teologi og journalistik. Det er et 
uhyre spændende krydsfelt.   
Hvordan trænger man som præst 
bedst gennem mediemuren? 
Hvilke medier er bedst at gå til? Og 
hvad er spild af ressourcer at 
bruge energi på? Alt det 
gennemgår vi på kurset ”Præsten 
og Pressen”. 
 
HVEM ER JEG  
Jeg var egentlig sportsvært- og 
redaktør og var ved at udvikle et nyt sportsdebatprogram på TV ØST. I 
processen fik jeg ideen til at udskifte deltagerne med præster - og 
spillertransfers, dommerfejl og 4-4-2-systemer med tro og eksistens.  
 
Til gengæld ville jeg bibeholde entusiasmen, stemningen og den glade tone 
fra et sportsprogram. Det blev til Præstens Lektie, som blev vist ugentligt 
på TV ØST i de fire år fra 2014-2017. Se eksempel på programmet på linket: 
www.tveast.dk/lektie. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIRKEROD  INDSIGT  

Højskolevej 11, 4690 Haslev, mobil 3027-2319 
WEB: www.birkerod-indsigt.dk 
Mail: info@birkerod-indsigt.dk 

CVR: 38 87 52 72 
 


