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Kære præster og menighedsråd
Billedet her er et opmuntrende forårsbillede, som viser
graveren fra Brylle, der kører første læs dækjord på en ny
staudehave, som anlægges bag kirken i Brylle.
Staudehaven er et godt og konkret eksempel på samarbejde
mellem kirke, kommune og lokalsamfund, og projektet har
fået har fået 30.000 kroner i støtte fra Folkekirkens
Udviklingsfond. Læs mere om projektet her

Folkekirkens Udviklingsfond
Udviklingsfonden har - ud over pengene til staudehaven i Brylle - givet penge til to ambitiøse fynske
projekter:



Kirken på Landet i Fyens Stift har fået 150.000 til et projekt, som skal udvikle og styrke kirkens rolle
i lokalsamfundet. Præst for kirken på landet Vita Andreassen har beskrevet projektet her
Odense Provstierne har fået 90.000 kroner i tilskud til at afholde en dåbsmesse den 11. og 12.
november 2016. Domprovst Regina Ljung har beskrevet projektet her

Reformationsfejring
Planlægningen reformationsfejringen skrider frem i alle sogne og provstier, og jeg vil minde om, at I tænker
fejringen med ind i budgetlægningen for 2017. Et af de vigtige arrangementer bliver Kirkens Døgn, som
holdes i alle sogne den 8.-9. september 2017. Omkring den 1. maj 2016 kan I på Stiftes hjemmeside læse de
forslag, som udvalget for Kirkens Døgn har udarbejdet til fejringen.
I samme forbindelse vil jeg henlede jeres opmærksomhed på det vedhæftede brev fra de to tovholdere på
reformationsfejringen i Fyens Stift, Rikke Gotfredsen og Torkil Jensen. I opfordres til at plante et fynsk
Ingrid Marie æbletræ den 26. februar 2017 til minde om reformationsjubilæet.

Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalget nærmer sig, og jeg ved, at mange af jer er godt i gang med den proces, det er at finde
ud af, hvem der genopstiller, og hvem I derudover vil opfordre til at stille op til valget. Der er god
inspiration at hente på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.
På forespørgsel kan jeg oplyse, at 2-årige valgperioder er stadig en mulighed! Det kræver blot, at I sender
en ansøgning til Kirkeministeriet om, at I ønsker 2-årige valgperioder. Læs mere her.

Dyrskue i Odense
Præster og menighedsrådsforening laver en stand på dyrskuet i Odense, og her bliver der blandt andet
mulighed for at tale med dyrskuegæsterne om, hvordan det er at være med i et menighedsråd.
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Læs mere om det her, og kontakt sognepræst Adam Boas, hvis du som præst eller menighedsrådsmedlem
vil være med.

Langelandsfestivalen
Folkekirken er også i år repræsenteret på Langelandsfestivalen, og der er brug for flere præster, der vil give
en hånd med i slutningen af juli. Læs mere om projektet her, og kontakt sognepræst Annalise Bager, hvis du
er interesseret.

Ateistisk Selskabs kampagne
Ateistisk Selskab har haft en kampagne for at få folk til at melde sig ud af folkekirken. Kampagnen er
foregået på Facebook og på busserne i Århus, og endnu har vi ikke mærket så meget til den på Fyn.
Jeg synes, at det bedste svar er at imødegå kampagnen med fakta om, hvad kirkeskatten bruges til, og at vi
husker os selv på, hvorfor vi er medlemmer af folkekirken - og fortæller vidt og bredt om det! Her kommer
lidt inspiration:
 Unge har startet en kampagne på Facebook, hvor de svarer på de spørgsmål, som Ateistisk Selskab
stiller.
 Fakta om hvad kirkeskatten bruges til
 Læserbrev med 12 gode grunde til at være medlem af folkekirken.

Stiftskonvent for præster i Fyens Stift
Fyens Stifts præstekonvent holdes i år den 15. og 16. juni på Hotel Svendborg. ”Temaet er individ og
fællesskab”. Læs mere og tilmeld dig her

Temadag om dåb for præster i Fyens Stift
Der er temadag om dåb for stiftets præster den 26. maj i Hjallese Kirke. Læs mere og tilmeld dig her

Kirkens arbejde med mennesker med demens
Der er temadag for organister og præster den 26. maj om gudstjeneste og andagter med mennesker med
demens. Læs mere om temadagen her
Kirkens demensarbejde på Fyn er i øvrigt udvalgt til en stand på demensdagene i København i maj, hvor vi
får vist folkekirkens muligheder i demensarbejdet og musikkens betydning i gudstjenester for mennesker
med demens. Vi har grund til at være stolte af det arbejde, som demensnetværket på Fyn udfører.

Kirketælling
Til slut en reminder til dem, der ikke har indsendt kirketal for 2015. Send gerne tallene hurtigst muligt til
kmfyn@km.dk. Skemaerne kan hentes her
Mange venlige hilsener og glædelig St. Bededag
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