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Kære præster og menighedsråd  

  

Bladene falder, Allehelgen nærmer sig, og hvis I skal have mit oktober-

nyhedsbrev inden vi går ind i november, skal det være i dag. 

 

Efteråret er en travl tid for mange. Kurser, foredrag og arrangementer er på sit højeste i øjeblikket. 

En af de ting, der fylder godt op i min kalender, er samtaler med menighedsråd, der skal have ny 

præst - og med ansøgere til stillingerne. Heldigvis er Fyens Stift ikke (endnu) ramt af den 

præstemangel, man ser andre steder, så der er fortsat ansøgere til stillingerne - og gode ansøgere.  

 

Som I, der har og har haft ledige præstestillinger, ved, så besøger jeg som regel menighedsrådene 

inden en stilling slås op, for at vi kan tale sammen om den præst, I søger, og hvad der er vigtigt for 

Jer i den forbindelse. Det er samtaler, som jeg er meget glad for, blandt andet fordi de giver mig et 

godt indblik i den mangfoldighed af kirkeliv, der er på Fyn og øerne.  

 

Der er også meget andet at glæde sig over i stiftet. 

 

Kirkerum på Nyt OUH 

En vigtig beslutning blev taget i regionsrådet for Region Syddanmark i mandags, da et stort flertal 

sagde ja tak til folkekirkens donation af et kirkerum i det nye supersygehus i Odense.  

 

Fyens Stift har sammen med Haderslev og Ribe stifter været i dialog med projektorganisationen 

for Nyt OUH, og alt tegner til, at vi får et centralt beliggende kirkerum på sygehuset, som kan blive 

til glæde for både indlagte og pårørende. Læs mere om projektet her 

 

Forsøg med konfirmandforberedelse 
En anden glædelig beslutning blev taget i byrådet i Odense i onsdags, hvor byrådet besluttede, at 
kommunens skoler skal have mulighed for at deltage i et forsøg, hvor elever i 7. eller 8. klasse i 
stedet for to timers understøttende undervisning kan gå til konfirmandforberedelse, hvis de gerne 
vil. Læs mere her 
 
 

http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/ja-til-kirkerum-br-paa-nyt-ouh
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/odense-kommune-deltager-i-konfirmandforsoeg
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Undervisningsministeren har i øvrigt åbent for nye ansøgninger til at deltage i forsøget, og den nye 
frist er den 1. december 2015. Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, må I meget gerne kontakte jeres 
provst, hvis I ser en mulighed for, at jeres lokale skole kan være forsøgsskole, for så skal 
kommunen søge undervisningsministeriet om at være med i forsøget. Læs mere her 

 

Stillingen som religionspædagogisk konsulent 

Stillingen som religionspædagogisk konsulent er nu opslået i kombination med stillingen som 

sognepræst i Skellerup-Ellinge pastorat. Det religionspædagogiske arbejde i stiftet er højt 

prioriteret af såvel stiftsrådet som mig selv og sker i et tæt samspil med 

uddannelseskoordinatoren og det religionspædagogiske udvalg. Jeg forventer at ansættelsen er på 

plads den 1. februar. Se stillingsopslag her 

 

Biskoppens spørgetime 

Tak til de ca. 70 præster, der deltog i første udgave af ”biskoppens spørgetime”, som blev holdt i 

Munkebjerg Kirke den 20. oktober. Det var et godt møde, som først og fremmest havde det nye 

gudstjenestecirkulære som tema. Se cirkulæret her. Se referat af mødet her 

 

Kirketælling 

Vi har haft nogle forespørgsler om, hvor man kan finde de skemaer, der bruges til kirketælling i 

2015. De kan hentes her, og tallene for 2015 vil vi gerne modtage pr mail i stiftsadministrationen 

inden udgangen af januar 2016. Vi fortsætter med at tælle kirkegængere i 2016. Mere om det 

senere.  

 

Evaluering af Stiftsbogen 2015: Hånd om hinanden 

Jeg håber, at mange af jer vil klikke ind på et kort spørgeskema og give jeres mening om 

Stiftsbogen 2015 til kende Klik her. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at I kan henvende jer til 

stiftsadministrationen, hvis I ikke skulle have modtaget bogen, eller hvis I gerne vil have flere 

eksemplarer – vi har et lille oplag tilbage.  

 

Kurser, arrangementer og foredrag 

Til slut vil jeg henlede opmærksomheden på en række arrangementer i den kommende tid:  
 
Den 12. november kl. 17.00 -20.00 arrangerer stiftsrådets udvalg for Kirke, Religion og Mission et 
besøg i Center for Kristen Spiritualitet på Dalum Kloster. Arrangementet er for alle interesserede 
menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster. Se mere og tilmeld dig inden den 6. november 
her 
 
 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Okt/151014-Ny-ansoegningsrunde-til-rammeforsoeg-med-konfirmationsforberedelse-i-skoletiden
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/praestestillinger-i-fyens-stift/skellerup-ellinge-pastorat-og-religionspaedagogisk-konsulent
http://www.fyensstift.dk/biskoppen/vejledninger
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/hvad-taeller-som-en-gudstjeneste
http://www.fyensstift.dk/fyens-stift/kirketaelling
https://da.surveymonkey.com/r/STBKFP9
http://www.fyensstift.dk/Aktiviteter/moeder-kurser-og-undervisning-i-stiftet/moeder-og-kurser/center-for-kristen-spiritualitet
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Den 26. november er der kursus for menighedsråd, ansatte og præster i Folkekirkens Grafiske 
værktøjskasse på Klingenberg 2 i Odense. Der er et kursus for begyndere kl. 9.30 og et for øvede 
kl. 12.30. Se mere og tilmeld dig inden den 13. november her 
 
Den 26. november fra 13.00 til 16.00 er der homiletisk seminar for præster med professor 
Marlene Ringgaard Lorensen og teologisk konsulent Marianne Gaarden på Klingenberg 2 i Odense. 
Læs mere og tilmeld dig inden den 19. november her 
 
Den 11. december kl. 11-15 er der temadag for præster i Sankt Knuds Salen, 5000 Odense C med 
temaet ”Afsked med almagten”.  Lars Sandbeck holder foredrag om forståelsen af magt og almagt 
i kristendommen. Læs mere her 
 
Jeg håber, at mange af jer har lyst til at deltage i nogle af de spændende arrangementer og 
foredrag. 
 

Mange venlige hilsener 

 

Tine Lindhardt  

 

 

 

 

 

 

http://www.fyensstift.dk/Aktiviteter/moeder-kurser-og-undervisning-i-stiftet/moeder-og-kurser/kursus-i-grafisk-vaerktoejskasse
http://www.fyensstift.dk/Aktiviteter/moeder-kurser-og-undervisning-i-stiftet/moeder-og-kurser/praediken-som-det-tredje-rum
http://www.fyensstift.dk/Aktiviteter/moeder-kurser-og-undervisning-i-stiftet/moeder-og-kurser/afsked-med-almagten

