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16. august 2016 
 

 
 
Kære præster og menighedsråd 
 
Med et billede fra i fredags, hvor Haderslev,  

Ribe og Fyens Stifter overrakte en donation til  

et kirkerum på det nye OUH, vil jeg ønske jer  

velkommen tilbage fra sommerferie til et  

efterår med en festlig stiftsdag,  

menighedsrådsvalg, dåbsmesse og meget mere.  

 

Landemode/Stiftsdag 
Landemode og Stiftsdag lørdag den 24. september begynder kl. 10.00 med landemodegudstjeneste i 

Odense Domkirke, hvor vores nye domprovst, Regina Ljung skal kreeres. Bemærk at vi begynder en halv 

time før vi plejer!  

 

Efter gudstjenesten er der frokost på Hotel H. C. Andersen, og kl. 13.00 går dagens hovedtaler, kirke- og 

kulturminister Bertel Haarder, på scenen.  

 

Alle menighedsråd og præster får i løbet af et par uger tilsendt et program, og allerede nu kan I tilmelde jer 

på Fyens Stifts hjemmeside. Det er gratis at være med, og alle præster, menighedsrådsmedlemmer og 

ansatte ved kirkerne i Fyens Stift er hjertelig velkomne.  

 

Menighedsrådsvalg 
Ved søndagsgudstjenesterne den 4. september og 11. september bekendtgør valgbestyrelserne reglerne 

for opstilling og indgivelse af kandidatlister til menighedsrådsvalget, og den 13. september er som bekendt 

den store fælles dag for opstillings og orienteringsmøder i langt de fleste sogne.  

 

Sammen med programmet til landemode, får I tilsendt en folder, hvor menighedsrådenes opgaver, regler 

for konstituering og meget mere er beskrevet.  På DAP under ”håndbøger” og På Fyens Stifts hjemmeside 

kan I både læse om reglerne til valget og hente inspiration til valgkampagner og rekruttering. 

 

Dåbsmesse    
Den 11. og 12. november er der dåbsmesse i Odense Domkirke og i rådhushallen i Odense arrangeret af 
præster og menighedsrådsmedlemmer i Odenseprovstierne. Som et led i messen, er der dåbsgudstjeneste 
lørdag den 12. november kl. 14.00, hvor konfirmander, der gerne vil døbes før konfirmationen, kan blive 
det. Kontakt Skt. Knuds kirkekontor, tlf. 66 12 03 92, hvis det er noget I er interesserede i, eller kender 
nogen, der kunne være det.    
 

http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-stiftsdag-2016
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-stiftsdag-2016
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/Sider/H%c3%a5ndb%c3%b8ger.aspx
http://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/menighedsraadsvalg-2016
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Ordination 
Onsdag den 24. august kl. 18.30 ordinerer jeg Anders Fabricius Jørgensen i Odense Domkirke.  Anders 
Fabricius Jørgensen er ansat som sognepræst i Assens-Bågø-Gamtofte pastorat fra den 15. august 2016. 

Alle er velkomne til ordinationsgudstjenesten, hvor der vil være lejlighed til at hilse på vores nye kollega. De 
præster, der ønsker at gå med i processionen, bedes møde i Domkirkens landemodesal kl. 18.20. 

Undervisningsmateriale 
Til slut vil jeg henlede jeres opmærksomhed på et meget fint undervisningsmateriale til folkeskolens ældste 

klasser, som er udarbejdet af Samtaleforum for Unge og Kirke på Fyn. Det handler om sorg, hævn og 

tilgivelse, og kan downloades gratis fra Fyens Stifts hjemmeside.   

 
 
 
På gensyn til stiftsdagen –  
 
mange venlige hilsener  
 

 
Tine Lindhardt    

http://www.fyensstift.dk/praester/funktionspraester/religionspaedagogisk-konsulent/efter-konfirmander/big-hero-6

