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Medieguide til lokalgrupper 
 

Fortællingen om SOS Børnebyerne lever stærkest blandt jer frivillige. På de næste sider finder I 

tips og tricks til, hvordan I kan få lokalgruppens historier i de lokale medier. Siderne er en lille 

guide, som I kan bruge i lokalgruppen, så I får mere omtale af jeres arrangementer, mærkedage og 

indsamlinger og dermed udbreder både kendskab og indtægter i jeres område. 

Bagerst finder I eksempler på de seks mest slidstærke historier fra lokalgrupper, som er dem, 

medierne næsten altid gerne vil bringe. 

 

Lokale medier 

Avisen, radiostationen eller nyhedsbrevet for jeres område laves af journalister eller 

kommunikationsmedarbejdere, som er afhængige af input til, hvad der sker i byen eller kommunen. 

Det kan være alt fra byråd, fastelavnsfest på torvet, lokalplaner, kirkekoncerter, loppemarkeder, 

fugleudstillinger eller åbning af en ny butik – alt det, er der nogen, der tipper journalister om, så de 

kan ’sige det videre’ i avisen. 

I kan hjælpe journalisterne ved at fortælle dem, hvad lokalgruppen laver af forskellige ting, så det 

kan komme i avisen. Nogle gange sker der rigtig meget på en uge, og så kan det være, at jeres 

historie bliver vraget – det sker for eksempel tit for os i SOS Børnebyernes presseafdeling, så kan 

det være, at man har bedre held med et andet medie eller også må man bare prøve næste gang, 

der er en ny historie. Andre uger kan man være heldig og få bragt sin historie. Husk at bede mediet 

om, at vende tilbage, hvis de vil bruge historien. På den måde kan I sikre jer, at I kan gå videre 

med historien, hvis I ikke får svar fra det første medie. 

Det vigtigste er at huske, at journalisterne gerne vil have jeres input og ingen historie er for lille til 

at byde ind med. 

 

Få overblik 

En god øvelse er, at I sætter jer sammen i gruppen og laver en liste over, hvilke medier der 

dækker jeres område. Gå ind på redaktionernes hjemmesider (I kan google, hvis I ikke lige kan 

webadressen), og find deres telefonnummer og mailadresse. Det er en god ide at skrive både 

hovednummer og hovedmailadresse på OG vælge en journalist og skrive vedkommendes 

kontaktoplysninger ned. Skriv gerne på, hvis en af jer allerede kender nogen på mediet. 

Det kan for eksempel se således ud: 

Område: Struer Kommune 

Medie: Ugeavisen Struer 

Webadresse: http://ugeavisen.dk/ugeavisenstruer  

Kontakt 1: Hovednummer: 96842200 / mail: struer@bergske.dk  

Kontakt 2: A.P. Christensen – tlf: 20330411 / mail: apll@folkebladetlemvig.dk 

http://ugeavisen.dk/ugeavisenstruer
mailto:struer@bergske.dk
mailto:apll@folkebladetlemvig.dk
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Husk altid at ringe op, hvis de ikke har besvaret jeres tip på mail. Det sker, at de har så travlt på 

redaktionen, at de ikke får læst jeres mail, og så kan det være spildt arbejde, hvis I ikke får ringet 

op. 

Kig gerne på disse kategorier, når I laver listen over medier:  

 Regionale aviser 

 Lokale aviser 

 Gratisaviser 

 Ugeaviser  

 Lokale TV- og radiostationer 

 Online - f.eks. lokale kultur- og aktivitetskalendere 

 

Hvad er historien? 

Ligesom TV-Avisen altid slutter med en rar historie, så er lokale medier også sammensat af 

forskellige historier – det kalder man bløde og hårde nyheder. I vil primært bidrage med de bløde 

nyheder til medierne. 

Her er en række historier, som medierne som regel gerne bringer: 

 Events – holder I havevandringer, loppemarked, damefrokost, modeshow, strikkedyst 

eller noget helt andet? Medierne vil i god tid gerne vide, hvornår I holder 

arrangementet, så de kan ’reklamere’ med det i avisen. I kan også prøve at invitere 

dem med på dagen, så de kan lave en reportage. Og I kan fortælle dem, hvordan det 

gik/resultatet efterfølgende.  

 

Der er altså mulighed for at få omtalt det samme arrangement tre gange. 

 

 Jubilæer – har formanden været formand i 5-10-15 år? Har gruppen eksisteret i 20 år? 

Fortæl det gerne til lokale medier 

 

 Personlige historier / Rejser – er der en i gruppen eller kender I en, der har en helt 

særlig historie om sit forhold til SOS, sit fadderbarn eller lignende? Er der en, der har 

været ude og rejse i det land, hvor de støtter eller måske endda besøgt sit fadderbarn? 

Det er en blød historie, som de fleste medier rigtig gerne vil fortælle. 

 

 Fødselsdage – her gælder det samme som ved jubilæer. Er der en i gruppen, der fylder 

rundt? Brug det som en anledning til at få lidt omtale af lokalgruppen i 

fødselsdagsnævnelsen. Eller har I måske valgt en ny formand til lokalgruppen? Det vil 

også være en god historie. 

 

 Indsamlinger – til SOS Børnebyernes landsindsamling har vi brug for hjælp. Det kan 

være en efterlysning af indsamlere eller måske er der ny rekord for antallet af 

indsamlere i byen/kommunen. Her er igen mulighed for at få en historie omtalt tre 

gange; 1) Efterlysning af indsamlere, 2) Reportage på dagen for landsindsamlingen og 

3) Resultatet af indsamlingen i jeres kommune. 
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 Årsopgørelse – har I gjort op, hvad lokalgruppen har samlet ind på et år? Dette vil med 

næsten garanti være en historie, som det lokale medie gerne vil bringe. Skriv den f.eks. 

med tak til de gavmilde borgere, der har støttet gruppens arbejde og send den i 

slutningen af december, hvor medierne elsker at se tilbage på året, der gik. 

 

 Foredrag – arrangerer I et foredrag på biblioteket eller i lokalgruppens rammer, kan I 

også spørge de lokale medier, om de vil bringe en omtale af arrangementet. 

 

 Læserbreve – har I noget på hjerte? Prøv med et læserbrev. Det kan handle om børns 

vilkår, glæden ved at være frivillig eller noget helt tredje. 

 

Hvad er vores historie? 

Nu har I listen over lokale medier. Prøv nu at liste jeres begivenheder, mærkedage mm. i 2017 i 

lokalgruppen op.  

Hvilke historier kunne passe i hvilket medie? 

Er nogle historier værd at bruge mere tid på en andre? 

Kan I finde en på mediet, som I kan kontakte? Evt. en, I har kontaktet før? 

Prøv at skrive et udkast til en forespørgsel på en af historierne til et medie I SOS Børnebyernes 

presseafdeling sidder journalist Ole Lorenzen, der er frivillig på kontoret i København. Han kan 

træffes på olo@sosbornebyerne.dk, og vil hellere end gerne hjælpe jer med at lave et godt udkast. 

Falder I over en historie, der er så rørende, at den måske kan gøre sig i et landsdækkende medie, 

hører vi også meget gerne fra jer. Den samme historie kan sagtens bringes i både lokale og 

landsdækkende medier, da de to slags medier ikke er i konkurrence. 

 

Presseskabeloner 

Af og til laver vi presseskabeloner til lokalgrupperne, hvor I selv kan udfylde citater, resultater og 

tal. Det er især i forbindelse med de frivilliges indsamling til Cambodja/Laos, landsindsamlingen og 

andre lokale resultater. Vi sender skabelonen ud enten via Charlotte Henriques’ fredagshilsen eller 

direkte til lokalgruppeformændene. Har I spørgsmål til presseskabelonerne, kan I også tage fat i 

Ole Lorenzen for hjælp.  

Derudover har vi en generelle skabeloner, som I altid kan bruge. Skabelonerne kan I få ved 

henvendelse til Ole, Ole hjælper desuden gerne med at finde billeder fra vores arkiv, hvis I trænger 

til nye billeder. 

 

 

 

 

 

mailto:olo@sosbornebyerne.dk
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Tag kontakt / Tag telefonen 

Når du skal foreslå en historie til mediet, er det godt at bruge denne tjekliste: 

 Få styr på historien (hvad er vigtigst, datoer, mm.) 

 Skriv et par linjer om, hvad historien handler om (eller brug en presseskabelon) 

 Send I god tid – nogle medier har lange deadlines, andre vil gerne planlægge i god tid 

 Ring til mediet eller send en mail. Husk at det er nemmere at ignorere en mail end et 

telefonopkald, derfor er det altid en god ide at ringe – enten inden man sender mailen som 

et ’hej – jeg vil gerne sende dig en mail’ eller som et ’hej – har du set den mail, jeg har 

sendt?’ Det er helt normalt, at man ringer og følger op, og journalisterne betragter det ikke 

som anmassende.  

 Opfølgning – det kan være citattjek, så du får lov at se, hvad I er citeret for, inden det bliver 

bragt i avisen. Det kan også være et tak for, at historien blev bragt. 

 

Hvis journalisten tager kontakt til lokalgruppen: 

 Hvem skal udtale sig? Det er godt, at I på forhånd har aftalt, hvem der udtaler sig på vegne 

af gruppen – eller hvem, der udtaler sig om hvad. 

 Vend tilbage, hvis du har brug for mere tid – I kan altid ringe tilbage, hvis I ikke føler jer 

forberedte nok til at svare på spørgsmål her og nu. 

 Bed om at få citater at se – I har krav på at se jeres citater, før de bliver bragt. I skal bare 

huske at bede om det. 

 Tilbyd meget gerne mediet fotos, hvis I har gode billeder – husk kreditering af fotografen. 

 

Radiointerview 

Særligt to gange om året er der efterspørgsel på frivillige, der kan give et interview i radioen – som 

regel på P4-kanalerne. Det er til Landsindsamling og Danmarks Indsamling. 

Radiointerview er som regel ‘båndede’, det vil sige, at de er lavet i forvejen, og journalisten klipper 

et citat ud af jeres interview. I kan også bede om at få at vide, hvad jeres citat i så fald bliver. Men 

det er trygt at lave båndede interview, da man altid kan tage den flere gange, hvis man går i stå. 

Journalisten vil altid løbe interviewet igennem med jer inden, så I ved, hvad I skal snakke om – 

både til båndede interview og live-interview. Journalisten vil altid hjælpe jer igennem interviewet, 

lidt som en lærer, der hjælper dig til eksamen. De har nemlig også interesse i, at det bliver et godt 

interview. 

Journalisterne vil altid helst have jeres personlige historie, ikke ekspertudtalelser. Så vær ikke 

bekymret for, om I har styr på tal, fakta osv. De vil hellere høre om jeres oplevelser med SOS 

Børnebyerne, ikke om SOS Børnebyerne i tal. 
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10 gode råd 

 Overvej hvilket af de lokale medier, historien vil passe til 

 Kontakt mediet og hør, om de er interesserede i historien – husk at ringe før/efter 

 Hvis det er en større historie (landsindsamling, katastrofe eller lign.), kan I altid ringe til 

os og få mere information 

 Et billede hjælper altid historien på vej – spørg Ole på olo@sosbornebyerne.dk, hvis I 

mangler et godt billede 

 Noter navn og nummer på journalisten, så I kan ringe direkte næste gang 

 Ring til den samme journalist hver gang – jo flere gange I ringer til den samme, jo 

nemmere er det at tage kontakt 

 Sørg for at spørge i god tid (ofte er deadline en uge før mediets udgivelse) 

 Husk at bede mediet om, at vende tilbage, hvis de vil bruge historien. 

 Aftal i lokalgruppen, hvem der udtaler sig om hvad. Så kan I hurtigt dirigere 

os/journalisten videre 

 Bed om citattjek – det giver ro i maven og fjerner evt. misforståelser 

 Tak journalisten for historien efter udgivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olo@sosbornebyerne.dk
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1) En frivillig besøger en skole og holder foredrag
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2) En fadder besøger sit (voksne) fadderbarn
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3) Frivillig samlede ind på Mors dag
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4) Lokalgruppen holder frokost til fordel for SOS Børnebyerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Lokalgruppen har jubilæum 

 

 



10 
 

6) En fra lokalgruppen fortæller om at være fadder til et SOS-barn 

 

 


