www.kirkeogfilm.dk/

Kirke og Film : Nyhedsbrev marts 2016
................................................................................................................................

Nye ideer spirer
Det er ikke blot i naturen, at vi nærmer os
foråret, hvor nyt liv spirer frem. Sådan er det
også i Kirke og Film, som netop har publiceret
et nyt materiale med ideer til brugen af film.
Materialet indeholder forslag til fem forskellige
serier af film, som er relevante i det kirkelige
sognearbejde. Materialet er udarbejdet af
Louise K. Ramussen, Susanne Knudstorp og
Lars Peter Wandsøe, der alle er medlemmer af
Kirke og Films bestyrelse, og som alle bruger
film i deres daglige virke som præster og kirkeog kulturmedarbejdere. Kig forbi siden og få
inspiration til jeres filmarbejde. Glædelig påske.

Flere ideer
Materialet "Fem filmserier" findes på vor hjemmeside på
http://www.kirkeogfilm.dk/materialer.htm
Men ikke nok med det!
Udover ovennævnte materiale rummer hjemmesiden en ny opdatering omkring
film, der blandt andet kan bruges i kirkebioer og andre sammenhænge. Det er
Kirsten Köneke, der har udarbejdet listen, som Kirkebio-siden:
http://www.kirkeogfilm.dk/kirkebio.htm

Reservér datoerne
Det sker dagene 3.-5. oktober på Liselund ved Slagelse: Kirke og Films filmkursus I biografen med Luther - Luthers reformerte tankegang og moderne film.
Med kurset vil Kirke og Film give inspiration til, hvordan moderne film kan bruges i
arbejdet med nogle af de temaer, der kendetegnede Luthers reformation af kirken.

Kursus-programmet vil foreligge ca. d. 1. maj, men notér allerede nu datoerne i din
kalender.
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Medlemskab
Kirke og Film er afhængig af medlemmerne. Men hvad får
man for et medlemskab i Kirke og Film. Det spørgsmål får
bestyrelsen af og til.
Som medlem af Kirke og Film får man via hjemmesiden
gode ideer til brugen af film ved sogneaftener, kirkelige
filmklubber, konfirmandundervisning m.v.. Kirke og Film vil i
den kommende periode arbejde på at lave lettilgængelige
studiematerialer, der kan bruges i forbindelse med disse film.
Dette arbejde støtter man blandt andet med sit kontingent. Samtidig er man med til at sikre, at
der stadigvæk er danske repræsentanter i de økumeniske juryer ved filmfestivaler rundt omkring i
Europa. Hvilket også betyder, at man som medlemmer får førstehåndsviden om nye og brugbare
film. Kirke og Film gør også en indsats for at motivere filmimportører til at hente disse film til
Danmark. Der er derfor al mulig grund til at støtte op om Kirke og Film.
Et personligt medlemskab koster 250 kr. om året og for sogne er prisen 500 kr. – medlemskab
tegnes ved at indsende kontingentet til reg. nr. 3429 - konto nr. 3429 6490 64
Er du allerede medlem af Kirke og Film – men ikke har indbetalt kontingentet – så håber vi, at du
snarest vil forny dit medlemskab og være med til at sikre foreningens fortsatte virke.

I sin beretning til generalforsamlingen i foreningen Kirke og
Film mandag 7. marts i Roskilde kunne formanden Louise K.
Rasmussen berette om et godt arbejdsår, hvor foreningen
igen er blevet repræsenteret i juryen for den kirkelige
filmpris, Gabriel, ved næstformand Susanne Knudstorp.
Samtidig har foreningen været med ved en række europæiske filmfestivaler, hvor medlemmer har
haft sæde i de økumeniske juryer, som Interfilm står bag. Endelig forberedes ikke blot et nyt
filmkursus, men også nye materialer til det kirkelige filmarbejde.
Ved generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen af Bo Torp Pedersen (København), Jes
Nysten (Roskilde), Kirsten Senbergs (Søborg) og Evan Johansen (Silkeborg). Nyvalgt til bestyrelsen
blev sognepræst Otto Lundgaard (Ringsted).

Glem ikke
.... at betale kontingent for 2016.
● 250 kr. for enkeltpersoner
● 500 kr. for sogne, kirke og menigheder
● 1000 kr. for andre foreninger
Et sognemedlemsskab kan være en stor fordel, især hvis i er flere
præster og medarbejdere, der arbejder med film. Kontingentet kan
indbetales af kirkekassen. Kontingentet skal indbetales til:
Reg. nr. 3429 - konto nr. 342 964 9064

Kontakt
Kontakt redaktørerne
evan (at) johansen.tdcadsl.dk, botorpp (at) outlook.com
Kontakt formand Louise Rasmussen
louise (at) rasmussenfamilien.dk

