
 

 

 

 

Slut med ømme tommelfingre når du skal 

sms’e til konfirmander og kirkegængere 

DKM’s nye sms-værktøj kommunikazion.dk gør 

det let at kommunikere effektivt med 

menigheden.  

 

Med kommunikazion.dk kan du hurtigt og enkelt: 

 Sende sms-beskeder til forskellige grupper 

– for eksempel konfirmander, 

minikonfirmandforældre eller koret. 

 Få vist sms-bønner på storskærm. 

 Sende konfirmanderne på sms-løb i 

kirkerummet. 

 Udsende spørgsmål eller konkurrencer og 

hurtigt få et overblik over indkomne svar. 

 Lave sms-tilmeldinger til arrangementer i 

kirken.  

Det hele foregår fra din computer, så du slipper 

for ømme tommelfingre og en overfyldt sms-

indbakke på din telefon. 
  

 

Let at sende sms'er til mange 

På kommunikazion.dk er det nemt at oprette forskellige grupper af modtagere - send en sms 

til en enkelt eller flere grupper med bare to klik. På den måde kan man sende sms-beskeder til 

mange på én gang uden at forstuve sms-tommelfingeren. Det er også muligt at sætte en 

tilmeldingsformular på hjemmesiden eller lade brugerne tilmelde sig via sms. 

 

Overblik over indsendte sms'er 

Lad deltagerne sende SMS'er til dig go få et hurtigt overblik over de indsendte beskeder. De 

sorteres let på forskellige emner og koder. 

 

Vis sms-beskeder på storskærm 

Få sms'erne vist på storskærm eller projektor efterhånden som de tikker ind - det kan fx 

bruges til bønner der indsendes under en ungdomsgudstjeneste. Du kan også sortere i de 
indkomne sms'er, hvis du kun vil have vist et lille udvalg.  

Lav løb og få tilsendt autosvar 

Når der sendes en sms til kommunikazion.dk, har du mulighed for at opsætte autosvar. 

Systemet læser beskedens indhold, og sender derefter en besked tilbage til afsendere. Det 



giver dig blandt andet mulighed for at lave et sms-løb for konfirmanderne i kirken. Efter at 

have besvaret postens spørgsmål på sms, får de at vide om svaret er korrekt eller forkert, og 

bliver sendt videre til næste post. 

Tilmelding til arrangementer 

Håndter tilmeldinger til arrangementer via sms. Du kan også sætte en grænse for antallet af 

tilmeldte, så de første 20 tilmeldte får ét svar og de efterfølgende får et andet svar - fx om at 

de kan komme på venteliste. 

 


