
Landemode 15 
Stiftsrådsformandens tale 
 
På vegne af stiftet vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til 
landemode 2015. 
En gammel tradition som i dag har til hensigt at bringe Landemodet ideen 
fra 1600 tallet sammen med det moderne stift. 
 
Og hvad er så et moderne stift?  
Det er jo der, hvor stiftrådet er med til at udvikle og påvirke kirkens liv og 
vækst. 
Ud over at vi i stiftrådet økonomisk støtter initiativer, har vi udpeget 
nogle fokus punkter, som vi i 4 års perioden vil koncentrere os om,  
og det er: 
diakoni, dåbsoplæring, flere i kirke og Kirke-skole arbejdet. 
Måden er at inspirere til aktiviteter i sognene kombineret med tema 
aktiviteter her eller centrale steder på Fyn.  
Det kan vi bedst, hvis vi løfter i flok, og I også diskuterer og arbejder med 
disse fokuspunkter i Menighedsrådene. 
 
Vi synes, vi har sat et spændende program sammen til i dag, hvad der rør 
sig i danskerne, når det handler om tro og religion. Vi skal bl.a. komme 
tættere på de nye salmer, forstå deres baggrund og vi skal høre om 
religion i dagens Danmark, om kommunikation og hvorledes at vi tager 
hånd om og diskuterer kirke i den tid vi lever i.  
 
Danmark er inde i en spændende og udfordrende udvikling. Autoriteter 
og institutioner bliver der sat spørgsmålstegn ved og intet er længere en 
selvfølge, tag blot forholdet til skolen og til politiet. Det samme gælder for 
kirken, og her har vi en opgave sammen.  
 
Jeg tænker specielt på de faldende dåbstal og forholdene for kirkerne på 
landet. 
 



Vi skal kunne diskutere dette i rådene, ikke bare af hensyn til vores eget 
råd vores egen situation men for også at hjælpe hinanden. Det er jo den 
måde at vores kirkestruktur leder frem til. 
 
Og ja, vi diskuterer flygtningespørgsmålet i stiftrådet. Det er åbenbart, at 
den akutte situation og det kaos vi har været vidne til i den sidste tid 
appellerer  til kristen medmenneskelighed. 
 
Et andet område er diakoni, som danner overskrift for stiftsbogen i år.  
Den ligger herude, og I skal huske at få den med hjem. 
 
Det fører for vidt her at komme ind på yderligere sider af vores arbejde. I 
må gå ind og se de yderligere oplysninger på vores nyopdaterede 
hjemmeside. 
 
Rigtig hjertelig velkommen.  
 
Mvh Erik Vind 


