
Anders Bording 2019



Program
- Astrid Aller - medlem af Borgerrepræsentationen for SF

- Gitte Hejberg - næstformand i Danske Medier

- Peter Ernstved Rasmussen - stifter og redaktør af Olfi

- Karsten Kolding - formand for Anders Bording-juryen

- Præsentation af nominerede til medieprisen

- Vinder af medieprisen

- Præsentation af nominerede til journalistprisen

- Vinder af journalistprisen
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Kirke.dk



Kirke.dk
For mennesker, der arbejder med 

kirkeliv



Et digitalt specialmedie fra Kristeligt Dagblad

Abonnementsmedie lanceret den 21. 
september 2018

Målgruppe: Ansatte, folkevalgte og 
beslutningstagere i dansk kirkeliv.



Derfor er der brug for et kirkeligt fagmedie

Eneste uafhængige kirkelige fagmedie.

Kristeligt Dagblad skriver for danskere, der er 
bredt optaget af tro, etik og eksistens (B2C).

Kirke.dk skriver for dem, der arbejder i 
maskinrummet (B2B).



• B2C • B2B
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Kirkesider

Kirke.dkKristendom.dk

Samme stofområde, men 

forskellige vinkler og 

målgrupper



Selvstændig redaktion og grafisk identitet

En redaktionelt selvstændig del af mediehuset 
Kristeligt Dagblad. 

1 redaktør, 1 journalist, 2 universitets-
praktikanter, 2 studenter samt et hold af 
freelancere. Desuden bidrager omkring 50 
eksterne eksperter og fagpersoner som faste 
skribenter.

Det grafiske design skiller sig ud fra 
mediehusets øvrige platforme, men har 
bevaret nogle af Kristeligt Dagblads 
kendetegn.



Redaktionelt indhold

• Nyheder, analyse, debat og redskabsstof

• Indhold opdateres løbende 

• 4-6 ugentlige nyhedsbreve 

• SoMe

• Nyhedsbrevet er gratis, mens størstedelen 
af indholdet på Kirke.dk ligger bag 
betalingsvæg



Redaktionelt indhold

• Kritisk, men løsningsorienteret journalistik

• En platform for dialog og inspiration på 
tværs af kirkelivets faggrupper

• Ugentlig nyhedsanalyse
•

Navne- og fødselsdagsdatabase
•

Jobmarked

• Kalender med gudstjenester, 
arrangementer samt Danmarks eneste 
kirkefaglige kalender



Redaktionelt indhold

Faglig satire:
Hyrdebrevet Søndag Morgen – dansk kirkelivs
The Onion – udkommer ugentligt i et 
særnyhedsbrev.



Kirke.dk’s rækkevidde

Ca. 2.000 personer modtager nyhedsbrevet.

Åbningsrate, nyhedsbrev (43 % i maj)

Sidevisninger stærkt stigende (17 % i maj)

Et dagsordenssættende must-read for 
målgruppen. 

Abonnenterne omfatter bl.a.:

• Kirkeministeriet
• Biskopper og stiftsadministrationer
• Teologiske uddannelser
• Landsforeningen af Menighedsråd
• Præsteforeningen 
• Folkekirkens Nødhjælp og en række andre 

kirkelige organisationer





Kirke.dk
For mennesker, der arbejder med 

kirkeliv





Ergoterapeuten



Billedstil

Ergoterapeuten
- fagbladet som katalysator

Re-design

Filosofi



ADHD-drengen og historien 

om inklusionen

Filosofi

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Fra ”artig pige” 

til ”kompetent kvinde”

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator

Filosofi



Filosofi

Paradigmeskift og akademisering 

udfordrer faggruppens identitet

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Fagbladet 

må matche 

målgruppen

Filosofi

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Fagbladet som 

katalysator

Filosofi

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Filosofi

Bladet skal være så modigt, 

at det også kan inspirere 

dem, der går forrest …

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Visuelt

Farverigt  

Legende

Overraskende 

Redesign

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Nyt indholdskoncept

Ny billedpolitik

Nyt bladhoved

Nye fonte

Nye farver

Redesign

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Redesign

Kort proces

Redaktionens knowhow

Husets viden om målgruppen

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator









Billedernes 

nye rolle

Billedstil

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Jasper Ritz 

i Ingenmandsland

Billedstil

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Jacob Nossell

i vandet

Billedstil

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten

i kørestol og med stok

Billedstil

Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Ergoterapeuten – fagbladet som katalysator



Holdet bag 

redesignet:

Trine Vu, redaktør

Luise Bæhrenz Hjort, kommunikationsansvarlig

Lars Møller, direktør for Ergoterapeutforeningen.

Martin Bubandt, fotograf

Mette Louise Andersen, grafiker, P19





Og vinderen er…



Kirke.dk

for i god samklang med husets andre medier at skabe et nyt toprelevant, digitalt 
nichemedie med nødvendigt indhold til en klart defineret målgruppe, der i stor stil både 

bruger og betaler



JOURNALISTPRISEN

Ingeniøren

Fagbladet 3F

Kommunen.dk



Ingeniøren



































Gorrissen



Fagbladet 3F



Slumlejren i 
Padborg 



760.000 klik



Til Fagbladet 3F inden afsløringen:

- Forholdene er fornuftige. Jeg kunne godt bo dér.

Til DR en uge efter afsløringen: 

- Vi har fejlet med noget rengøring - og det har ikke været godt nok.

Direktør Karsten Beier: 



Rodolfo Barrio, 42 år, 
filippinsk chauffør:

- Jeg spiser ris og fisk og er nogle gang 
nødt til at gå sulten i seng. 

- Det er svært at være den eneste i 
familien, der tjener penge. Alt er på 
mine skuldre. Ingen penge, ingen mad 
til familien.



Bernadette Cate, 38 år,
chaufførhustru:

- Åh, det er virkelig hårdt. Men jeg er nødt til at overleve.

- Hvad kan han gøre her? Han kan arbejde her til en lav 
løn som lastbilchauffør. Det er meget bedre, at han bliver 
i Europa. 



- Min familie blev meget ked af 
det, da jeg blev fyret. Jeg var 
eneforsørger. Nogle af mine 
børn græd. 

Peter Senovilla sagsøger 
Kurt Beier Transport



Joven Sedillo, 
38 år, lastbilchauffør: 

- Lønnen er kun lige nok til, at vi kan leve. 

- Drømmen er, at vores barn skal få en 
uddannelse, så hun kan få et ordentligt 
job.



• Slumlejren bliver ryddet.

• Filippinsk statsmyndighed blacklister Kurt Beier Transport og 
agentfirma.

• Strengere regler for vejgodstransport i EU bliver vedtaget.

• Kurt Beier Transport får et minus på 25 millioner kroner før 
skat i 2018 pga. sagen. 

• Politiet efterforsker Kurt Beier Transport for mistanke om 
menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark, Holland, Polen 
og Tyskland.

• Politiet efterforsker virksomheden for ulovligt at have haft 
chauffører boende i containere i slumlejren.

I hjulsporet…





Kommunen.dk









55 mio. kr.

45 mio. kr.

45 mio. kr.

40 mio. kr.

55 mio. kr.

50 mio. kr.

Nyt it-system 

for 50 mio. kr.





“Det er fuldstændig vanvittigt, at de ikke har styr på, at de ikke må det her. Deres begrundelser holder ingen steder.

Det er noget vrøvl simpelthen. De har ikke engang gjort sig umage med at bortforklare overtrædelserne,”

- Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Vilsgaard Advokater

“Det er jo i sig selv diskrimination af værste skuffe. Det vil man aldrig tillade,”

- Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret

“Det svarer til, hvis en læge siger, at 'jeg har ikke lige haft tilstrækkeligt fokus på hygiejne'. Det her er sa ̊

grundlæggende, at det skal de have styr på. Der er bare ikke længere nogen undskyldninger for ikke at overholde

udbudsreglerne,”

- Bent Ole Gram Mortensen, professor og forsker i energi- og forsyningsret ved Syddansk Universitet

“Det er amatøragtigt. Det er det korte svar. Når du er offentligt ansat, så er du forpligtet til at overholde reglerne,”

- Steen Jensen, advokat med speciale i udbudsret og rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

“Det er så blodrødt, som det overhovedet kan være. Du kan ikke få hårdere overtrædelse.,”

- Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Vilsgaard Advokater

“Det læner sig opad pligtforsømmelse. Det er den juridiske term. Det læner sig opad noget, man kan blive fyret for,”

- Anders Drejer, professor i ledelse

“Det er jo langt over, hvad man kan påstå er forglemmelser og detaljer. Det virker systematisk,”

- Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret hos Dejure



Metode: Sådan gjorde vi

Aktindsigt: Omsætning til top 20-leverandører

Excel: Overstiger beløbene tærskelværdierne? 

Eksperter: Vurderinger af fund

Aktindsigt: Udbudsoplysninger for relevante indkøb

Eksperter: Vurderinger af svar















Og vinderen er…



Fagbladet 3F
for med tæt research, klar formidling og levende personlige skæbnefortællinger på flere 
platforme at afsløre spekulation i billig udenlandsk arbejdskraft, med stort gennemslag i 

øvrige medier og hos politikerne  





Særprisen



Og vinderen er…



Christian Kierkegaard



Tak for i dag


