Landemode & Stiftsdag 2017
Lørdag den 30. september
Landemodegudstjeneste
Kirke- og kulturminister Mette Bock
Biskoppen taler om årets gang i Fyens Stift

Stiftsdag 2017
Hovedtaleren ved årets Stiftsdag
er kirke- og kulturminister Mette
Bock.

Stiftsdagen begynder selvfølgelig med procession og gudstjeneste i Domkirken, hvor provst
i Assens Ole Hyldegaard Hansen prædiker.
Bagefter spiser vi frokost sammen, synger sammen og lytter
sammen til kirkeministeren.

Jeg glæder mig til at høre kirkeministeren. Høre hvad hun er optaget af
i det kirkelige landskab. Høre hvad
hun gør sig af tanker om rammerne
for menighedsrådsarbejdet, institutionen Folkekirke og sikkert meget
andet.
Jeg glæder mig også til at ministeren skal høre om det fynske kirkeliv
med alt fra fristiftstanker, reformationsfejring, fynske pejlemærker og
historier fra sognelivet på Fyn.
Ministeren har bedt om god tid til
spørgsmål fra salen. Så tøv ikke –
spørg løs!
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I år har vi besluttet at runde
stiftsdagen af med en billedkavalkade fra Kirkens Døgn. Den
præsenterer vi i koncerthusets
foyer sammen med årets
Stiftsbog, mens vi nyder eftermiddagskaffen, lidt til den søde
tand og skønne toner fra organist Ida Hovalt Jensen.
Jeg glæder mig til at se jer!
Mange venlige hilsner
Tine Lindhardt

Program:
10.30

Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke
Prædikant: Provst Ole Hyldegaard Hansen, Assens

12.00

Frokost på Hotel H. C. Andersen, Odense

12.45

Kaffe i koncertsalen
Fællessang

13.00

Årets gang i Fyens Stift
v. Biskop Tine Lindhardt

13.45

Fællessang

13.50

Kirkeminister Mette Bock taler og svarer på
spørgsmål fra salen
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14.50

Billedkavalkade fra Kirkens Døgn
Organist Ida Hovalt Jensen spiller i foyeren
Kaffe og kage serveres i foyeren
Udlevering af årets Stiftsbog

15.20

Biskoppen runder dagen af i foyeren
Fællessang

Alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte ved
kirkerne i Fyens Stift er velkomne.
Man er velkommen til at tage sin ægtefælle/partner med.
Tilmelding sker på Fyens Stifts hjemmeside:
www.fyensstift.dk
Senest den 18. september 2017.
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