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Den 4. januar 2017 
 

 
 
 
Kære præster og menighedsråd  
 

Rigtig godt nytår! 
Jeg synes, der er mange gode grunde til at se frem til det nye 
år. Ikke fordi jeg tror, det bliver enklere eller mere overskueligt 
end det gamle. Men et nyt år ligger her foran os med nye 
muligheder og blanke dage, som venter på at blive taget i brug 
og fyldt. Det bliver man glad for! Måske også fordi man ved, at 
der allerede ligger meget og venter på én i det nye år. Meget 
godt. Mennesker at mødes med. Opgaver. Begivenheder. 
Søndage og helligdage og mange hverdage.  
Jeg glæder mig til det hele og til samarbejdet med jer alle. 
 

Nytårskur 
Jeg håber at se mange af jer og af kirkens medarbejdere til en festlig Nytårskur i Odense Domkirke torsdag 
den 12. januar kl. 14.00 til 16.00. Her får vi mulighed for personligt at ønske hinanden godt nytår - og godt 
reformationsår – mens vi smager Lutherøl og kage. 
 
Der er stadig åbent for tilmeldinger til nytårskuren på Fyens Stifts hjemmeside, og I er hjertelig velkomne til 
at tage venner og familie med, blot I tilmelder dem.  
 

Luthercitater til alle 
I forbindelse med nytårskuren bliver der uddelt en pose med postkort, foldere og plakater til hver kirke - alt 
sammen til at lægge i våbenhusene og sognegårdene, og hvor I ellers møder folk.  Folderne giver et overblik 
over en del af de større begivenheder i forbindelse med reformationsfejringen i Stiftet. Postkort og plakater 
er trykt med, synes jeg, spændende - og nogle gange overraskende - Luthercitater. I kan få en smagsprøve 
på citaterne på hjemmesiden. Citatet her i nyhedsbrevet er fra Luthers Bordtaler, bind 1.  
 
Hvis ingen fra jeres sogn har mulighed for at deltage i nytårskuren, kan posen hentes hos Fyens Stift på 
Klingenberg 2 i løbet af januar.  
 

Plant et træ 
Det første større arrangement i reformationsåret bliver Fastelavnssøndag, den 26. februar, hvor I opfordres 
til at plante et æbletræ et sted i sognet som symbol på håb. Luther skal have sagt: ”Hvis jeg vidste, at 
jorden gik under i morgen, så ville jeg plante et træ i dag!”  I Wittenberg har Fyens Stift plantet et træ 
blandt 500 andre; nu skal der plantes søstertræer i de fynske sogne. Jeg håber, at begivenheden kan indgå i 
samspil med eksisterende fastelavnstraditioner i sognene. I kan læse mere på hjemmesiden. 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpxg4gDB7CqwabN7KSIlhiRR99ghw_H_-UfILcO8s9vbi0-w/viewform?c=0&w=1
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/januar/luthers-citater
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/januar/luthers-citater
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/februar/plant-et-trae
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Folkekirken.dk sætter fokus på barnedåb i januar 2017.  
I uge 2 til 4 sætter folkekirken.dk fokus på barnedåb på Facebook. Det sker med artikler og film til forældre, 

som overvejer barnedåb. Læs om, hvordan din kirke kan dele artiklerne på Facebook, på kirkens 

hjemmeside eller i kirkebladet.  

 

Obligatorisk kursus for nyansatte 
Alle ansatte, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, 
skal på obligatorisk kursus for nyansatte. Det næste kursus holdes den 30. marts 2017 kl. 08.30 – 17.30 i  
Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, Kolding. Læs mere og tilmeld jeres ansatte her via Den Digitale 
Arbejdsplads. 
 

Ordination i Odense Domkirke 
Onsdag den 11. januar 2017 ordinerer jeg Anita Bjertrup Hennild og Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen i 
Odense Domkirke kl. 18.30. Anita Bjertrup Hennild er ansat som sognepræst i Bolbro og Hans Tausens 
pastorater fra og med den 1. januar 2017, og Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen er ansat som 
sognepræst i Gudbjerg og Bregninge pastorater fra og med den 1. januar 2017. 
 
Stiftets præster er inviteret til at deltage i ordinationsgudstjenesten, og de præster, der ønsker at gå med i 
processionen bedes møde i Domkirkens landemodesal kl. 18.15. 

 
Temadag for menighedsrådsmedlemmer og præster 
Til slut vil jeg endnu engang minde om det særlige velkomstarrangement for menighedsrådsmedlemmer, 
som holdes lørdag den 25. februar fra kl. 10 til kl. 15 i Odense Congress Center. Kirkeminister, Mette Bock 
har bekræftet, at hun kommer og holder oplæg. Læs om tilmelding med mere i folderen her. 
 
 
På gensyn – måske allerede til nytårskur den 12. januar – og ellers i andre sammenhænge i løbet af det nye 
år. 
 
Mange gode nytårshilsener 

 
Tine Lindhardt   
 

http://www.folkekirken.dk/kontakt/av-rum/barnedaab
http://www.folkekirken.dk/kontakt/av-rum/barnedaab
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/FYN/Sider/Obligatorisk-kursus-for-nyansatte-i-folkekirken.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/FYN/Sider/Obligatorisk-kursus-for-nyansatte-i-folkekirken.aspx
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/6/c/f/3/6cf37b4eca977b55a498b06a7dbd32f57bb40e93/kursusprogram%202016-17%20Fyens%20Stifts%20Menighedsr%C3%A5dsforening.pdf
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/6/c/f/3/6cf37b4eca977b55a498b06a7dbd32f57bb40e93/kursusprogram%202016-17%20Fyens%20Stifts%20Menighedsr%C3%A5dsforening.pdf

