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Den 6. december 2018 

Kære præster og menighedsråd  
 
Det er blevet adventstid, og et nyt kirkeår er begyndt. Det 
betyder blandt andet, at vi skal sige hjertelig velkommen til 
nye medlemmer i de 19 menighedsråd, som har haft valg, 
og derfor netop har begyndt deres frivillige arbejde i Fyens 
Stift.   
 
TAK fordi I gør det! Menighedsrådene er en meget vigtig 
del af folkekirkens fundament. 
 
En god hjemmeside at ’kigge forbi’ som nyvalgt menighedsrådsmedlem er: www.godtfrastart.dk, 
som giver en let og god indgang til menighedsrådsarbejdet. ”Gamle” medlemmer kan for øvrigt 
også have stor glæde af siden, hvor man kan få oplysninger om f.eks. arbejdet med kirkens 
bygninger og med planlægning af kirkefunktionærernes arbejdstid og ferie.  
 
Indberetning af konstituering  
Alle menighedsråd har formentligt allerede konstitueret sig inden 1. søndag i advent, og jeg skal 
minde de af jer, der er menighedsrådsformænd, om gerne snarest belejligt at sende meddelelse til 
stiftsadministrationen om valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og 
tegningsberettiget, samt om valg af formand for valgbestyrelsen. Indberetningen sendes til Fyens 
Stift kmfyn@km.dk  
 
Nytårskur 
Jeg håber, at vi ses til nytårskur i Odense Domkirke den 24. januar kl. 16.30. Invitation til kuren er 
vedhæftet nyhedsbrevet – og tilmelding foregår via www.fyensstift.dk  

 

Konference om Kirkers Brug  
Jeg vedhæfter også invitation til konference om Kirkers brug i Fredens Kirke i Odense den 27. 
februar fra 16.30 til ca. 21.30. Også her foregår tilmeldingen via www.fyensstift.dk  
 
Med samtalen på arbejde 
Endelig minder jeg om et kursus for præster i Fyens Stift den 5. februar fra 10 til 16. Kurset sætter 
fokus på den gode kommunikation. Det er gratis og du kan læse mere her.  
 
En egentlig julehilsen får I senere på måneden. 
Derfor vil jeg her ønske Jer alle en glædelig adventstid, hvor jeg håber, at I midt i forberedelser og 
travlhed også får tid til at tage juleglæden lidt på forskud! 
Mange hilsener 

 
Tine Lindhardt  
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