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Kære kolleger 

Allerførst: Et solbeskinnet livstegn efter regnen, der har givet 

syndflodsberetningen momentum. 

Vinteren er ikke hvad den har været, hører jeg mig selv sige og lyder 

pludselig som min far. Men vintergækkerne kan endnu… 

 

TEOLOGISK UNDERVISNING FYN 

Jeg vil begynde med at fortælle jer om noget, der slet ikke er for jer, eftersom I for længst har bestået den teologiske 

embedseksamen… Det kunne til gengæld måske være noget for nogen, I kender: nogen af dem, der sidder i jeres 

menighedsråd, i personalegruppen, på kirkebænkene, eller som altid stopper jer i brugsen for at få svar på et 

dybsindigt teologisk spørgsmål.  

Fyens Stift får nemlig nu sin egen udgave af ”teologi for lægfolk”/”teologi for voksne” eller hvad det ellers bliver kaldt 

rundt omkring i landet. Her kalder vi det ”Teologisk Undervisning Fyn”, og det er (som i de andre stifter) et 3-årigt 

forløb med 8 årlige undervisningsdage, hvor man får mulighed for at fordybe sig i klassisk teologiske emner og 

problemstillinger. Der vil blive undervist i det gamle og nye testamente, kirkehistorie, dogmatik, etik og 

religionsfilosofi under devisen; høj faglighed, folkeligt formidlet. Der kræves ingen forkundskaber for at være med.  

Undervisningen foregår i Vor Frue Kirkes lokaler i Odense, men vi håber meget at kunne tiltrække deltagere fra hele 

stiftet. Og det er her, jeg får brug for jeres hjælp:  

 Dels har jeg i mailen vedhæftet en annoncetekst, som jeg håber, at I kan lokkes til at sætte i kirkebladet, 

såfremt I har plads til det - eller sætte den på jeres hjemmesider/facebook, så den når bredest muligt ud. 

 Dels håber jeg, at I vil prikke til dem, I kender, der kunne være interesserede og gøre dem opmærksom på 

muligheden. 

Der bliver plads til 35 deltagere pr. årgang, og det er muligt at tilmelde sig fra d. 1. april 2020 via stiftets hjemmeside. 

Vi præsenterer projektet i forbindelse med fejringen af ”Bibelen 2020” søndag d. 22. marts i Odense domkirke, og der 

vil snart blive mere at læse på stiftets hjemmeside. Hvis der er interesserede, som gerne vil høre mere, må I gerne 

henvise dem til mig, huh@km.dk / 30 44 09 51. 

 

BOGANMELDELSER 

Hvis I ikke allerede har læst dem, er der god inspiration at hente i 

boganmeldelserne på stiftets hjemmeside. Blandt andet er der for nyligt 

kommet anmeldelser af ”Babysalmesang med mere” af Christine Toft 

Kristensen og Mette Christoffersen Gautier, Niels Grønkjærs prædikensamling: 

”Søndag” og ”Tro mod politik” af Anders Gadegaard. Læs mere på 

https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/anmeldelser/boeger  
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Hanne Uhre Hansen, Religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift 

Mail: huh@km.dk – tlf: 30 44 09 51 

 

HOMILETISK NETVÆRK  

I arbejdsgruppen for homiletisk netværk kunne vi godt tænke os, at der skulle være en kollegial håndsrækning til 

prædikenskrivningen i form af prædikenvejledninger på stiftets hjemmeside, eller måske nærmere; En åbning af 

teksten via en kort besvarelse af 4 spørgsmål. 

Vores håb er at kunne samle et hold af præster fra alle dele af stiftet, der på skift (2-3 årligt, alt efter hvor mange, der 

byder ind på opgaven) skriver en kort besvarelse, som bliver lagt på hjemmesiden. Hvis man har lyst, kan man også 

vedhæfte sin prædiken som inspiration sammen med besvarelsen eller når den er klar. Vi fordeler teksterne i god tid, 

og besvarelsen vil vi gerne have, så den kan lægges på hjemmesiden senest om mandagen før søndagen eller ved de 

skæve helligdage; en uge før prædikenen skal holdes. 

De udvalgte spørgsmål er: 

Hvad snubler du over ved første gennemlæsning? 

Hvad sagde du sidste gang, du prædikede over denne tekst? 

Hvad er nyt for dig, når du læser den denne gang? 

Hvad siger teksten, som man ikke kan sige sig selv? 

Tanken er, at det ikke skal være en lang udredning, men blot 4-5 linjer pr. spørgsmål (og man må selvfølgelig gerne 

skrive mere, hvis man har lyst!). Hvis du kunne tænke dig at være med, så send mig en mail på huh@km.dk, så giver 

jeg yderligere besked, når vi har overblik over ”holdet”. 

 

Og… så vil jeg lige minde om, at der er foredrag om påskens prædikentekster ved Mogens Lindhardt onsdag d. 25. 

marts kl. 10.30 i Bolbro kirke. Så hvis du savner inspiration til påskeugen, er de 1½ time foredraget tager godt givet ud. 

Tilmelding: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet  

 

 

OG HER PÅ FALDEREBET…  

Hvis man endnu ikke har fået tilmeldt sig, så er der stadig mulighed for at komme med til… 

Kursus i Børnekonfirmandundervisning og salmesang med børn onsdag d. 18. marts fra kl. 10.00 – 15.00 i Ringe Kirkes 

Sognegård. Send mig en mail, hvis du og/eller kirkens personale vil med.  

Foredrag for præster torsdag d. 12. marts kl. 13.00 – 15.00 i Ringe Kirkes Sognegård om ”Det genmodificerede 

menneske” med Jakob Giehm Mikkelsen, molekylærbiolog, professor i genterapi og medlem af etisk råd. 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/foredragsraekke-for-praester-jacob-giehm-mikkelsen. 

Teologisk salon torsdag d. 2 april kl. 16.30 – 19.00 i bispeboligen om ’Profeti og åbenbaringer’ med Niels Christian 

Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg. https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-

salon-profeti-og-aabenbaringer 

Håber vi ses! 

 

De bedste hilsner fra 

Hanne Uhre Hansen 
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