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Kære præster og menighedsråd
”Fynske unge vælger
konfirmationen”.
Under den overskrift
fortalte vi på Fyens
Stifts hjemmeside
historien om de nye
kirketal, som Danmarks
Statistik offentliggjorde
i tirsdags.
Der blev konfirmeret
4458 unge i Fyens Stift i
2017, og det er lidt flere end året før. Men de små udsving fra år til år er i virkeligheden ikke det
væsentligste. Det væsentligste er, at folkekirken har rigtig godt fat i konfirmanderne, og at
omkring 70 procent af en årgang fortsat bliver konfirmeret på landsplan. Det er flot! Og det er
godt gået af jer præster og menighedsråd, at I midt ind i de nye vilkår, som folkeskolereformen
giver, har kunnet tilrettelægge konfirmandforberedelsen på en måde, så de unge stadig gerne vil
konfirmeres.
Folkekirkens Udviklingscenter har i øvrigt netop offentliggjort en rapport om skolereformen og
konfirmandforberedelsen. Den kan læses her
Et eksempel på engagerende konfirmandforberedelse er det årlige konfirmandtræf her i Stiftet,
som blev afholdt i slutningen af januar og begyndelsen af februar. Nyhedsbrevets billede er fra
træffet. Det var en fornøjelse at møde de mere end 1000 konfirmander, som over tre aftener drog
rundt fra kirke til kirke i den mørke aften i Odense og lærte om missionsbefalingen og Paulus. Tak
til alle der bidrog med planlægning og praktisk afvikling, og til Jer der deltog.
Flere tal
De nye kirketal fortæller selvfølgeligt om andet end de dejligt mange konfirmander (!) - og det skal
også have et par ord med på vejen.
Når det gælder folkekirkens medlemsprocent og dåbsprocent går kurverne set herfra, den forkerte
vej. Men det er der egentligt ikke noget mærkeligt i. Sådan må det være i en periode, hvor en
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større del af befolkningen ikke har dansk oprindelse, og derfor enten tilhører en anden tro eller et
andet kristent kirkesamfund end folkekirken.
Udmeldelsestallene viser, at der også er folkekirkemedlemmer, der melder sig ud af folkekirken (i
2017 var det 1245 i Fyens Stift), men den stigning i udmeldelserne, som vi så i 2016, er standset.
Vi skal altså fortsat være opmærksomme, også på dåbstallene, men der er ikke grund til panik. Tre
fjerdedele af Danmarks befolkning er med i Folkekirken.
Nyhedsbrevet her skal ikke være fyldt med statistik og tal, men jeg vil gøre en undtagelse med en
enkelt statistik fra kirkeministeriet. Den er interessant, fordi den viser, at medlemsprocenten i
folkekirken er på 85,6 - hvis man udelukkende ser på mennesker med dansk oprindelse. Det er et
fald på kun 0,3 procentpoint i forhold til sidste år, så historierne om, at folkekirken styrtbløder, er
på alle måder stærkt overdrevene. Vil I have endnu flere tal, så klik her
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Præster til Langelandsfestival
Et af de steder, hvor vi har mulighed for at møde nogle, som måske ikke bruger kirken så tit men
ofte gerne vil have en snak, er på festivaler, messer og dyrskuer.
Derfor er jeg utrolig glad for, at mange af jer engagerer jer i at komme ud med et kirketelt eller en
stand for at tale med medlemmerne!
Når jeg nævner det her, er det fordi, der aktuelt er brug for flere præster til Langelandsfestivalen,
og jeg vil opfordre interesserede til at kontakte Annalise Bager. Læs mere her

Jeg vil ønske Jer en glædelig forberedelse frem mod påske.
Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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