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Den 6. oktober 2017 
 

 
 
Kære præster og menighedsråd  
 

 

Tak for hyggeligt samvær til de mange, der 

deltog i årets Landemodegudstjeneste og 

Stiftsdag i lørdags! Skriv gerne allerede nu 

næste års Stiftsdag i kalenderen. Det bliver 

lørdag den 29. september 2018. 

 

Vi mødes forhåbentlig allerede igen til 

festgudstjeneste i anledning af 

reformationsjubilæet tirsdag den 31. 

oktober kl. 19.00. Læs invitationen og 

tilmeld jer her på Fyens Stifts hjemmeside.  

 

Sagen i Tømmerup 

I Tømmerup på Sjælland er sagen mod en præst, der er tiltalt for – og har delvist tilstået – seksuelle 

krænkelser af børn, nu kommet for retten. Det er en meget alvorlig sag, og det er forfærdelig synd for de 

børn og unge, der er involverede. Sagen giver her anledning til at minde om beredskabet i forbindelse med 

seksuelle krænkelser, som kan læses på hjemmesiden. 

 

Samtidig vil jeg anbefale, at ingen præst overnatter alene med sine konfirmander på konfirmandlejrene. 

Det gør jeg både for at beskytte konfirmanderne og for at beskytte præsten mod eventuelle mistanker. 

 

Fyens Stift som fristift 

Fyens Stift har, som I ved, fået mulighed for at blive fristift, og der arbejdes på højtryk for at blive klar til at 

igangsætte forsøg fra årsskiftet. Forsøgene iværksættes dels for at lette arbejdet for menighedsråd og 

præster, dels for at gøre det kirkelige liv endnu bedre.  

 

Der er stadig mulighed for at indsende ideer til forsøg i de næste par uger. Ideerne kan sendes til 

kmfyn@km.dk.  I slutningen af oktober afleveres et forsøgskatalog til Kirkeministeriet, og når 

Kirkeministeriet har set på det, vil det blive offentliggjort, hvilke forsøg der er godkendt og kan iværksættes. 

Herefter bliver der mulighed for at koble sig på forsøgene. Læs mere på www.fyensstift.dk  
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Stærke rødder – Nye skud 

Årets Stiftsbog er udkommet, og den er sendt ud til kirkekontorer og præster. Jeg håber, at I præster vil 

fordele bøgerne til menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede i sognet.  

 

I bogen berettes om nogle af de mange begivenheder, der har tegnet reformationsjubilæet. Læs også 

novellen ”Unge Ører”, som foregår i Assens for 500 år siden, og læs 5 yngre fynske præsters bud på,  

hvordan folkekirken udvikler sig frem mod det danske reformationsjubilæum i 2036. I netop den del af 

bogen har der desværre indsneget sig fejl på side 19, hvor billederne af Dorte Wittrup Winther og Johanne 

Marie Langkjær Fårup er byttet rundt, samt på side 20 og 21, hvor billederne af sognepræsterne Arendse 

Wulff-Jørgensen og Dorte Wittrup Winther er byttet rundt. Det beklager vi, og henviser til hjemmesiden, 

hvor de rigtige billeder følger de rigtige tekster.  

 

Præstegårdsudstillingen kan lånes 

Udstillingen ”Præstegårdskultur gennem 500 år,” som hele sommeren har været at finde i Den Fynske 

Landsby, kan nu lånes ganske gratis til ophængning i sogne- eller præstegårde. Ring til Frede Madsen 66 13 

58 45, hvis I er interesserede, og læs om udstillingen i Årets Stiftsbog.  

 

  

Mange venlige hilsener 

 

 
Tine Lindhardt   
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