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Kære præster og menighedsråd 
 
 
 
Februar er gået, og den første lyse forårsmåned er begyndt. Når mit februar brev til 
jer er trukket ind i marts, så er det fordi, jeg har ventet på at kunne fortælle, hvem 
der bliver vores nye domprovst. Det kan jeg heldigvis nu, hvor kronprinsens 
underskrift er i hus.  
 

 

Ny domprovst  
Sognepræst i Bolbro, Regina Ljung bliver domprovst over Fyens Stift, og med hende får vi en teologisk 
velfunderet domprovst med ledelseserfaring.  Jeg er overbevist om, at Regina Ljung kommer til at bidrage 
med både fornyelse og tradition. 
 
Regina Ljung er 53 år, og hun har været sognepræst i Bolbro siden 1992. Hun er i øjeblikket 
tillidsrepræsentant for sine præstekolleger. Desuden er hun ledende kommandopræst, og har været 
udsendt til Bosnien, Kosovo og senest Afghanistan. Hun er også tovholder for ”Kirkens Døgn”, som afholdes 
på hele Fyn i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017, og hun er tovholder på en dåbsmesse, som 
holdes i Odense i efteråret 2016.  
 
Regina Ljung begynder i sit nye embede den 15. marts, hun indsættes i Sankts Knuds Kirke palmesøndag og 

kreeres i forbindelse med landemodegudstjenesten den 24. september. Læs mere om vores nye domprovst  
 

Strukturændringer i Assens Provsti 
I Assens Provsti har jeg i det sidste års tid gennemført en strukturproces sammen med menighedsråd, 
præster og provst Ole Hyldegaard Hansen. Nu er arbejdet færdigt, og tilpasningerne i provstiet er besluttet 
og meldt ud til præster og menighedsråd.  
 
Folkekirken skal være hvor folk er, og derfor er det vigtigt, at vi af og til spørger os selv: Hvor bor folk, hvor 
flytter de til og fra, hvor går børnene i skole, hvor udstykkes der byggegrunde og bygges ældreboliger, hvor 
ligger plejehjemmene, og hvordan hænger foreningslivet sammen? – Og at vi i forlængelse af det ser på, 
om der er brug for en tilpasning af den kirkelige struktur.  
 
Det handler ikke om at lukke kirker eller nedlægge sogne, men om at finde de bedst mulige rammer for at 
være kirke på de givne vilkår. Et vigtigt pejlemærke i processen har været, at medlemmer af folkekirken i 
provstiet har en nogenlunde lige adgang til en præst. Det synes jeg, vi skylder både præster og 
folkekirkemedlemmer.  

 
På hjemmesiden er der her et overblik over, hvad strukturprocessen har ført med sig. Fire pastorater er 
omdannet, der slås to præstestillinger op, og der er etableret en række nye samarbejds- og 
afløsningsgrupper i provstiet.  

 

http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/ny-fynsk-domprovst
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/biskoppen-tilpasser-strukturen-i-assens-provsti
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Jeg vil gerne, også her sige tak for det store arbejde, som præster og menighedsråd har ydet i processen – 
med forslag, lokalkendskab, udvalgsarbejde, fællesmøder, diskussioner i menighedsrådene og udarbejdelse 
af høringssvar!  
 

Vi deler påskeliljer ud og fejrer påske 
Påsken nærmer sig, og i år sættes der ekstra fokus på påskefejringen over hele landet. Påsken er kirkens 
vigtigste højtid og derfor er der god grund til at gøre opmærksom på påskens budskab - også uden for 
kirkens mure, blandt andet gennem samtaler med dybde, refleksion og kant.  
 
Mange menighedsråd har besluttet at uddele påskeliljer påskedag for at ønske hinanden glædelig påske. 
Tag også gerne et billede med påskeliljen og læg det på Instagram eller Facebook med #glædeligpåske. 
I kan hente forskellige materialer, der kan begynde samtalen om påske på hjemmesider og sociale medier 
her.  
 
Fem fynske sognepræster fortæller i øvrigt om påskedagene i små videoer, som i løbet af kort tid bliver lagt 
op på YouTube til brug for sognenes hjemmesider. Vi giver en melding på DAP, så snart de er klar. 
 
En række fynske forfattere udgiver den 21. marts en fælles digtsamling med nye digte om påsken. Ved at 
sætte nye ord på både lidelsen og livet er de med til at sætte påsken ind i vores tid og holde påskens 
fortælling levende. Det er væsentligt, for med påsken får vi ord til livet. 
  

Kirketælling 
Tak til de mange der har sendt kirketal for 2015. Til dem vi ikke har hørt fra endnu: Send gerne tallene 
hurtigst muligt til kmfyn@km.dk. Skemaerne kan hentes her 
   

Et inspirerende foredrag 
Jeg ved, at I har fået både folder, DAP meddelelse og mail fra uddannelseskoordinatoren -  men alligevel vil 
jeg til slut komme med en stor opfordring til præsterne: Kom til foredrag med professor Bent-Flemming 
Nielsen om dåbens og nadverens praksis i dag set i lyset af en undersøgelse af gudstjenestens udvikling og 
historie. Foredraget holdes onsdag den 9. marts kl. 10.30-12.00 i Sankt Knuds salen i Odense og 
tilmeldingsfristen allerede i morgen - fredag den 4. marts kl. 12.  
Læs mere her 

 
 

Mange venlige hilsener og glædelig påske 

 
Tine Lindhardt    

http://www.folkekirken.dk/kontakt/av-rum/paaskeinfo
mailto:kmfyn@km.dk
http://www.fyensstift.dk/fyens-stift/kirketaelling
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-kurser-og-undervisning-i-stiftet/moeder-og-kurser/daaben-og-nadverens-praksis-i-dag

