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Den 30. juni 2017 
 

 
 
 

Kære præster og menighedsråd  
 

For de fleste af os venter ferien lige om hjørnet, og jeg vil 

benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer! 

 

Set fra min stol har det været et forår, hvor I i de nye 

menighedsråd virkelig har taget fat – blandt andet med 

imponerende reformationsaktiviteter, som har involveret store 

dele af den fynske befolkning. Tak for det. 

 

Jeg vedhæfter en invitation til et reformationsarrangement i 

forbindelse med Odense Blomsterfestival den 19. august, hvor 

jeg navngiver en helt ny rose – reformationsrosen.  

 

Dyre-telepati   

Kristeligt Dagblad har i øjeblikket stort fokus på en historie med udgangspunkt i en sag i Gislinge i Roskilde 

Stift, hvor der angiveligt har været afholdt et arrangement om telepati i forhold til dyr. Historien fortsætter 

i Kristeligt Dagblad i dag, og i går blev jeg (og andre biskopper) spurgt til vores holdning.  

Der er - ikke overraskende - enighed om, at kommunikation med døde dyr ikke ligger inden for kirkens 

forkyndelse. Eller som min kollega fra Ålborg tilføjer med et glimt i øjet: ”Jeg har arbejdet i fiskeindustrien i 

nogle år, og jeg vil i hvert fald gerne have mig frabedt at snakke med de torsk, jeg sendte til Spanien” 

 

Vielse af par af samme køn 

Nu vi er ved medierne, så har folketingsmedlem Mogens Jensen for nyligt udtrykt ønske om, at alle præster 

skal kunne tvinges til at foretage vielse af par af samme køn.  

Som I formentligt ved, hører jeg til dem, der finder det glædeligt, at der er mulighed for, at homoseksuelle 

kan blive viet i Folkekirken, og jeg vier gerne selv par af samme køn. Samtidig ved jeg, at der er en del 

menighedsrådsmedlemmer, folkekirkemedlemmer og præster, der har det modsatte synspunkt, og som 

ikke ønsker at vie to af samme køn. Det mener jeg, der skal være plads til i folkekirken. Det er en styrke, at 

det er en daglig erhvervsrisiko at møde mennesker, der mener noget andet end en selv.   

Hvis man ikke ønsker at vie to af samme køn, tager jeg det som en selvfølge, at man hjælper det 

pågældende par med at finde en præst, der gerne vil. Men rummeligheden og den gensidige respekt mener 

jeg, vi skal bevare. Kirkeministeren har da også meldt ud, at hun ingen planer har om at ændre på tingenes 

tilstand. 
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Præster i praktik 

Nyuddannede teologer har brug for at øve sig, for at kunne blive gode præster, og det har en række sogne i 

Fyens Stift fået mulighed for at hjælpe med. I uge 37, 38, 46 og 47 kommer fem studerende i praktik på Fyn. 

De studerende er teologer, som nu skal i gang med at uddanne sig til præster på pastoralseminarierne i 

Århus og København. 

 

De studerende skal blandt andet prøve kræfter med at prædike, virke som liturger, undervise konfirmander 

og forestå en dåbssamtale med deres praktikpræst som ledsager. En række fynske praktikpræster er blevet 

uddannet til at tage sig af de studerende.  

 

Jeg håber, at I vil tage godt imod de – formentlig unge – mennesker, så vi hjælper de præstestuderende 

godt i gang, og måske giver dem lyst til at søge til Fyn.   

 

Landemode/Stiftsdag den 30. sept. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 30. september fra kl. 10 til ca. kl. 15.30, hvor alle præster, menighedsråd 

og ansatte ved kirkerne er inviteret til en festlig Landemodegudstjeneste i Domkirken med efterfølgende 

Stiftsdag på Hotel H. C. Andersen i Odense. Der kommer program og tilmelding efter sommerferien, og 

allerede nu kan jeg afsløre, at kirkeminister Mette Bock bliver Stiftsdagens hovedtaler.  

 

 Valg til Stiftsråd og Provstiudvalg 

I efteråret skal der vælges nyt Stiftsråd og nye provstiudvalg for en fire årig periode. Jeg vil opfordre jer alle 

til at overveje, om I har lyst til at være med i disse vigtige demokratiske råd, hvor man i høj grad har 

indflydelse på Folkekirkens udvikling på Fyn. I Fyens Stiftsråd beskæftiger vi os blandt andet med stiftets 

religionspædagogik og kommunikationen, og vi understøtter konvent og netværkssamarbejde. Stiftsrådet 

er desuden vært ved nytårskur og Stiftsdag. 

Læs om valg til Stiftstrådet  

Læs om Fyens Stiftsråd  

Læs om valg til Provstiudvalgene 

 

Forsøg i Folkekirken   

Som jeg har nævnt i tidligere nyhedsbreve får Fyens Stift mulighed for at lave fristiftsforsøg i 2018 og 2019. 

Heldigvis er der allerede kommet mange gode ideer til forsøg, og styregruppen er i fuld gang med arbejdet. 

En del af forsøgene er omfattet af en ny lovgivning om forsøg i folkekirken.  

Den 4. september fra 19 til 21 holder Kirkeministeriet et informationsmøde om forsøgslovgivningen i 

Odense Domkirkes lokaler. Alle er hjertelig velkomne, og I kan læse mere om aftenen og om tilmelding her.  

 

 

 

 

http://www.km.dk/folkekirken/valg-til-stiftsraad/
http://www.fyensstift.dk/fyens-stift/stiftsraadet
http://www.km.dk/folkekirken/valg-til-provstiudvalg/
https://forsogifolkekirken.dk/
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/kom-til-infoaften-om-nye-forsoeg
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MindU – til konfirmandundervisningen 

I får mange tilbud om foredrag og undervisningsmateriale til konfirmander. Jeg vil gerne gøre jer 

opmærksomme på ”MindU”, som gennem workshop for konfirmander sætter spot på nogle af de følelser, 

tanker og sårbarheder, som følger med det at være ung i dag. Projektet er støttet af Fyens Stiftsråd og af 

Folkekirkens Udviklingsfond, og jeg vedhæfter en flyer om projektet her.  

 

 

Mange venlige sommerhilsener 

 
Tine Lindhardt   


