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Kære præster og menighedsråd  
 

 

I skrivende stund deltager ca. 1200 konfirmander fra 

hele stiftet i det årlige konfirmandtræf. I år handler det 

naturligt nok om reformationen. Med lysende armbånd 

går de om aftenen fra kirke til kirke i Odense. De støder 

flere gange undervejs på Martin Luther, der fortæller 

dem, at de har direkte adgang til Gud, og at de ikke 

behøver købe aflad. Jeg tror ikke, at de glemmer 

hverken Luther eller reformationen!   

 

Det er dejligt med konfirmandtræf og andre tiltag, som er med til at åbne kirken. Det gælder f.eks. også 

bryllupsmessen i Odense, hvor en række præster lavede en stand og fik gode samtaler med kommende 

brudepar.   

Samtidig med det, er det helt afgørende for den måde, vi er kirke på, at vi vægter det daglige arbejde højt. 

Vi er kirke både til hverdag og i væsentlige stunder i menneskers liv. Husbesøg og samtaler, gudstjenester, 

bryllupper og begravelser, dåb, undervisning, diakoni, - kirkens kerneopgaver. Og hvad enten vi taler om 

kerneopgaver eller særlige tiltag, er det kendetegnende for folkekirken, at arbejdet udføres med stor 

kvalitet.  Tak for det. 

Mød kirkeministeren og lær mere om menighedsrådsarbejde 

Lørdag den 25. februar fra kl. 10 til kl. 15 er I inviteret til arrangementet ”Velkommen i menighedsrådet”, 

som Fyens Stift holder sammen med den fynske distriktsforening. Der er allerede tilmeldt mange, og der er 

plads til flere. Tilmelding senest den 5. februar til Finn Poulsen på fsmfyn@gmail.com  

 

Ud over oplæg fra kirkeminister Mette Bock bliver der en række ”saloner,” hvor man kan blive klogere på 

alt fra arbejdet omkring økonomi og prioritering, gravstedsforvaltning, den digitale arbejdsplads, 

folkekirkelig kommunikation til gudstjenesten i jeres sogn.  Der bliver også en ”markedsplads,” hvor man  

kan ”Spørge løs om FLØS” - og få svar på alle de andre spørgsmål, der melder sig i menighedsrådsarbejdet, 

ligesom man kan møde folkene bag Stiftsavisen, og få en snak om reformationsfejringen og måske også 

inspiration til, hvordan Kirkens Døgn i september kan løbe af stablen hos jer. Læs mere om arrangementet 

her  
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Påsken 2017 #detvihartilfælles 

Folkekirken sætter i påsken fokus på det, vi har til fælles. Med afsæt i Jesu sidste måltid med sine disciple 

og nadverens indstiftelse Skærtorsdag sætter vi gang i samtalen: "Hvad er det gode fællesskab?" Til det 

formål har folkekirken.dk fremstillet en række gratis materialer og ideer, som kan hentes her: 

http://www.folkekirken.dk/kontakt/av-rum/paaskeinfo 

Mød generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp 

Lige nu finder den store Danmarksindsamling sted. Folkekirkens Nødhjælp er en af organisationerne bag 

indsamlingen.  Stiftsrådet har inviteret generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen 

til at fortælle om nødhjælpsarbejde og om organisationens projekter og kampagner. Vi holder Gå-hjem-

møde i Fyens Stift mandag den 6. marts 2017 fra kl. 17.00 til 19.00 Læs mere og tilmeld jer her 

Syng med Luther og DR FYN 

DR Fyn og Fyens Stift byder i anledning af reformationsåret til fællesang i Odense Domkirke lørdag den 11. 

marts 2017 fra kl. 11-12.30. Komponist og organist fra Vor Frue Kirke i Svendborg, Povl Christian Balslev, og 

leder af Kulturmaskinen i Odense, Jesper Vognsgaard vil guide os igennem Martin Luthers tekster og liv. 

Arrangementet er gratis, men det er nødvendigt med en tilmelding – så send en mail til fyn@dr.dk og 

fortæl hvor mange der deltager. I emnefeltet skal der stå: Syng med Luther.  

Sidst men ikke mindst mange tak for sidst til de af jer, der deltog i nytårskuren i en fyldt Odense Domkirke 

den 12. januar! Jeg tror, at en god tradition er skabt. 

 

Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt   
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