Niels Peter Jdcobsen regner ikke med, at
Rodding Kirkes hjenxmeside har nogen
chancefor at uinde konkurrencen.
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kifkelige hjemmeside

strup, blandt de forste kir- lokale.Den behoverikke at
ke,sgsnepi egnen,som fik rakke ret langt ud over
velfungerende hjemmesi- sognegrensen.Det er den
der. PA hjemmesidenkan lokate kommunlkation
man lige iojeblikket setes- der er afgsre;de, men oml
neserier, som konflrman- talen kan meske betyde, at
deme har lavet, og man flere lokale folk bliver opkan dagfor dagfolgemed i, marksomme pi tf emmesihvordan byggeriet af det den, siger Niats Peter Janye konfirmandhus skri- cobsen
der fremad.
Folkekirken har i alHjemnesiden tilbyder mindelighed varet lang.
ogsgen rundtur i kirkerne. som til at tage internettet i
Man.kan lese kfkebladet
brug. Det er mindre end et
og ugens prediken og se, ar siden, at fotkekbken
folkekbken og
hvad de lokale aviser har hllo stilterne gik sammen
skrevet om kirken os-kil- om en fa]Ies internetpotkelige forhold i sogneffiiire tal. Niels Peter Jacoblen
ar tilbage. Hjemmesidens ser hjemmesiden som et
brugere har ogsAmulighed vlgtigt supplement til kirfor at tilrpelde sige en kir" kebladet, som kun udkomkenyt-Service, sa de fAr til- mer en gang i kvartalet.
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Menjeg torventer
forventer nu ikder sker noget nyt pa den ke, at vi vinder konkurrenkirkelige front i sognene.
cen. Der er mange flotte
Niels Peter Jacobsen er hjemmesider blandt de nonaturligvis stolt over no- minerede, siger han.
mineringen.
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Inomsen
RODDING: Rodding Kirke
har en hjemmeside;der er
v€erd at kigge pa. Det mener Kristeligt Dagblad,
som har nomlneret Rodding Kirkes hjemmeside til
ren konkurrence, hvor avisenvil kAre Danmarks bedstekirkelige hjemmeside.
Kristeligt Dagblad har
nomineret 10vldt forskelli
gehjemmesider til konkur"
rencen, som algores
rencen,
algores aI
af et
dommerpanel, men laserne kan ogsastemme med.
Det er sogneprEst Niels
Peter Jacobsen, der er
hjemmesidens webmaster
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