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Kære præster og menighedsråd  
 

Allerførst rigtig glædelig pinse og grundlovsdag til 

jer alle!  

 

Skole-kirke-samarbejdet vokser 

Det er meget glædeligt at se det engagement og 

den kreativitet, der udfoldes i Folkekirkens Skoletjeneste på Fyn. Jeg mødtes med alle aktørerne for et par 

uger siden, og det er tydeligt, at skoletjenesen blomstrer og sætter mange gode undervisningstiltag i søen. 

Det er til glæde for børn, forældre og folkeskolens lærere, som får grydeklar og godt 

undervisningsmateriale. Senest er der ansat en halvtids pædagogisk medarbejder i skoletjenesten på Nord- 

og Vestfyn, og en ny, flot og overskuelig hjemmeside har netop set dagens lys.   

 

Mobning af præster 

Som I ved, kom der i maj en rapport fra Kirkeministeriet, som viste, at alt for mange præster oplever 

mobning. Rapporten kan hentes her. Arbejdsmiljøudvalget i Fyens Stift diskuterede rapporten på et møde 

den 18. maj, og er i gang med at udarbejde en trivselspolitik. I den kommende tid fortsætter drøftelserne i 

de lokale arbejdsmiljøgrupper, og jeg vil stærkt opfordre jer til at deltage i disse drøftelser. Mobning er 

uacceptabelt, - det skal frem i lyset, så vi kan gøre noget ved problemet!  

 

Folkekirkens katastrofeberedskab 

De danske beredskabspræster har udarbejdet en håndbog til præster, der tilkaldes i forbindelse med en 
katastrofe eller større ulykke. Den er samtidig en nærmere beskrivelse af folkekirkens katastrofeberedskab. 
Håndbogen kan downloades her. 

 

Fristiftsforsøget  

Styregruppen til fristiftsforsøget er nu nedsat og mødes for første gang i næste uge. I kan se gruppens 

sammensætning herunder, og I er naturligvis velkomne til at kontakte medlemmerne med gode ideer.  

Læs eventuelt Fyens Stifts resultataftale med kirkeministeriet, hvor fristiftsforsøget er beskrevet. Der vil 

blive orienteret yderligere om fristiftsforsøget på stiftskonventet den 14.-15. juni og på landemodet den 30. 

september. 

 

http://www.skolekirke-nvf.dk/
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Rapport_om_mobning_final_15.05.17.pdf
http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/1/a/731a163d1ee3d8c834d0e6005ecb180213056706/Fyens%20Stifts%20resultataftale%202017.pdf
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Biskoppen som formand 

(født medlem) 

Tine Lindhardt 

2 provster valgt af 

provstekollegiet 

Lone Wellner Jensen, Kerteminde Provsti og Paw Kingo Andersen, 

Hjallese provsti 

1 præst valgt af TR-

gruppen 

Hans Henrik Merrild, Nordlangeland pastorat 

1 præst valgt af 

stiftsrådet,  

Mads Davidsen, Munkebo Sogn 

3 læge valgt af stiftsrådet Erik Vind, Hjallese Provsti, Ester Larsen, Kerteminde Provsti og 

Mikael Krarup, Assens Provsti 

2 repræsentanter valgt af 

Fyens Stifts 

Menighedsrådsforening. 

Jørgen Bendixen og Doris Krarup Mogensen 

 

 

Stiftspræstestævne 

Tidsfristen for tilmelding til årets præstekonvent, som finder sted den 14. og 15. juni på Hotel Svendborg er 

6. juni. Konventet er en god anledning til at være sammen med kollegerne og samtidig få mulighed for 

teologisk fordybelse. Jeg glæder mig til at være sammen med mange af Jer! Læs mere om programmet og 

tilmeld dig her. 

  

Åbent Hus i Den Fynske landsby 

Den 17. juni er der åbent hus i præstegårdsudstillingen i Den Fynske Landsby med et stort flot program. 

Læs mere om dagen her 

 

Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt   

http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/2/e/8/f/2e8f11f3b26679ca62c5cd40adfb4aff7ef2af05/Opslag%20til%2017.%20juni%20Den%20Fynske%20Landsby.pdf

