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Kære præster og menighedsråd

Allerførst hjertelig velkommen til nye og gamle
menighedsrådsmedlemmer! Det er dejligt, at mere end 1200
mennesker har lyst til at arbejde i menighedsrådene i Fyens Stift.
Jeg glæder mig til samarbejdet!

Godt fra start
En enkel vej til introduktion for jer, der er nye og skal i gang med menighedsrådsarbejdet, findes på
hjemmesiden www.godtfrastart.dk. Her kan I orientere jer om kirkens liv, menighedsrådets opgaver og
økonomi samt de forskellige roller, der er i et menighedsråd.

Invitation til nytårskur
Jeg vil gerne invitere alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Fyens Stift til nytårskur i Odense
Domkirke den 12. januar fra kl. 14 til kl. 16. Her skyder vi reformationsåret i gang. Vi skal fejre, at det i
2017 er 500 år siden, reformationen tog sin begyndelse, da Martin Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg i protest mod afladshandelen. Invitation og tilmelding til nytårskuren kan ses på
stiftets hjemmeside, og der er tilmeldingsfrist den 6. januar. Jeg håber, at mange af jer har tid og mulighed
for at komme.
Sammen med dette nyhedsbrev sender jeg også et ”årshjul” for reformationsfejringen i Fyens Stift. Her kan
I se hvilke begivenheder, der er planlagt i stiftet i 2017. Sammen med alle de mange begivenheder ude i
sognene og provstierne er jeg sikker på, at vi får et brag af en reformationsfejring.

Ny kunst i fynske kirker
En lille gruppe af ihærdige frivillige med stiftsrådets næstformand Ester Larsen i spidsen har i de sidste
måneder arbejdet med at beskrive den nye kirkekunst på Fyn. Nu er gruppen klar til at dele deres viden
med andre på hjemmesiden. Det er håbet, at både fynboer og turister får lyst til at besøge kirkerne og se,
hvordan de nye kunstværker sætter deres præg på de gamle kirkerum.
På hjemmesiden kan man få et overblik over den nye glaskunst og de nye altertavler i kirkerne i Fyens Stift
fra 1990 og til i dag. Der er billeder af kunstværkerne samt en kort beskrivelse af hvert enkelt værk.
Desuden er der mini-portrætter af de kunstnere, der har udsmykket kirkerne. I øjeblikket arbejder gruppen
med at beskrive de nye krucifikser, og de vil kunne ses på hjemmesiden først i det nye år.
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Dåbsmesse
Jeg vil gerne sige tak til den gruppe, der arrangerede Fyns første dåbsmesse den 11. og 12. november i
Odense Domkirke og på Odense Rådhus! Heldigvis blev det store arbejde belønnet med mange glade
deltagere på messen, hvor der var dåbsgudstjeneste, kreative værksteder, fortællinger, samtalesofa og
meget mere. Billederne fra den vellykkede messe taler for sig selv, og de kan ses her.

Konstituering efter menighedsrådsvalg
Tak til de mange af jer, der har indsendt oversigten over, hvordan I har konstitueret jer i de nye
menighedsråd. Jeg vil bede de af jer, der endnu ikke har nået det, om at gøre det snart, så jeres oplysninger
kan blive registreret. Dermed får I de vigtige adgange og rettigheder til menighedsrådets post og dataarkiv
på DAP.
Langt de fleste steder er menighedsrådsvalget vel overstået. Kun to steder skal der være nyvalg og en
håndfuld steder skal der være suppleringsvalg. De berørte menighedsråd får særskilt brev om, hvordan det
foregår.

Gudstjenestecirkulære
Gudstjenestecirkulæret er blevet justeret en smule, så mindre ændringer ikke længere skal over mit bord,
men kan godkendes af provsten. Det gælder for eksempel godkendelse af fælles provstigudstjenester på en
2. helligdag eller ”skæv” helligdag, evt. flytning af nytårsdagsgudstjenesten til nytårsaftensdag og evt.
flytning af Store Bededagsgudstjenesten til aftenen før Store Bededag. Se det opdaterede
gudstjenestecirkulære på stiftets hjemmeside.

Stor temadag for menighedsrådsmedlemmer
Til slut vil jeg minde om et helt særligt velkomstarrangement for menighedsrådsmedlemmer, som holdes
lørdag den 25. februar fra kl. 10 til kl. 15 i Odense Congress Center. Vores nye kirkeminister, Mette Bock
taler over emnet ”Hvor bevæger kirken sig hen?” Der er stande og workshops med oplysning og
information om menighedsrådsarbejdet, så man får inspiration med hjem til de opgaver, der ligger i året
der kommer. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Fyens Stift, Fyens Stifts menighedsrådsforening og
Landsforeningen af Menighedsråd. Jeg medsender en folder med omtale af arrangementet, hvor der også
er oplysning om tilmelding med mere.

Mange venlige adventshilsener

Tine Lindhardt
PS: Nyhedsbrevets billede af Odense Domkirkes adventskrans blev taget allerede i november, for da optog
vi ”Bispens julekalender” til tv kanalen dk4, hvor Haderslev Stifts biskop Marianne Christiansen og jeg hver
dag fortæller om emner, der hører julen til. Julekalenderen kan ses på stiftets hjemmeside.
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