Fyens Stifts Bispeembede
Den 16. februar 2018

Kære præster i Fyens Stift.
Kirkeministeriet har bedt mig opfordre jer til at afholde en mindehøjtidelighed i kirkerne i anledning af Hans
Kongelige Højhed Prins Henriks død. Det gør jeg meget gerne i fuld tillid til, at I hver især vil gøre det på den
måde, I finder bedst.
Som det fremgår af Kirkeministeriets cirkulære (se vedhæftede), kan I og sognene mindes Hans Kongelige
Højhed Prins Henrik enten ved en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig gudstjeneste fx på
bisættelsesdagen, tirsdag den 20. februar, hvor der, som tidligere omtalt, også skal ringes med klokkerne
en halv time før og en halv time efter bisættelsen, som begynder kl. 11 i Christiansborg Slotskirke.
Hvis I vælger at mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en søndagsgudstjeneste, kan I f.eks. lægge
mindeordene ind efter/i forbindelse med kirkebønnen. Man kan også mindes ved et minuts stilhed.
Skulle jeg selv have gudstjeneste på søndag, ville jeg formentligt sige noget i retning af:
Lad os i dag mindes Hans kongelige Højhed Prins Henrik som døde sent tirsdag nat. Prinsen har i årtier taget
vores nation til hjertet og har med begavelse, poesi, humor og provokation givet os alle mangt et kærligt og
tiltrængt skub, og det har vi som folk nydt godt af. Må alt det gode Prins Henrik gjorde i et langt og virksomt
liv, fremover være til opmuntring og glæde. Særligt er nu hendes Majestæt Dronning Magrethe og hele den
kongelige familie i vores tanker. At miste et menneske man holder af, er tungt. Må de, som vi, erfare Guds
trøst og styrke. Giv os alle tro og håb. Det beder vi om i Jesu navn, Amen.

Men som sagt har jeg fuld tillid til, at I hver især gør det på den måde, I finder bedst.
I er selvfølgeligt velkomne til at kontakte mig vedrørende eventuelle spørgsmål eller andet.

Mange venlige hilsener
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