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                  Odense den 20. januar 2021 

Kære præster og menighedsråd 

 

Rigtigt godt nytår! 
 

I sidste uge var det høj sol, blå himmel, 

frost og en del steder i det fynske 

landskab også sne. Det var med andre 

ord vinter, som vi kender den. Måske 

ikke helt som da man selv var barn, men alligevel! Og selv om kulden bed i næsen, og det kræver 

arbejde at få skovlet sne, var det da til at blive helt glad over. Ikke alene var det dejligt med lyset. 

Vinterdagene afspejlede også en grad af normalitet, som man længes efter midt i alt det anderledes, 

som vi lever midt i.  Lad os holde fast i det – også når det nu igen er blevet gråt og vådt! 

 

Det nye år begyndte, som det gamle sluttede, med coronaepidemi, retningslinjer og restriktioner. 

Det sætter også præg på gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, som nu 

foregår online og via mail, og på kirkelivet i det hele taget.  Jeg ved, at I lokalt arbejder for at holde 

kontakt til dem i sognet, som har brug for det, og at I finder på nye måder at være sammen på – på 

afstand. Stor tak for det! 

 

Det diakonale arbejde har vanskelige vilkår, når man ikke kan være sammen fysisk, så der skal 

tænkes i nye baner. Har I gode ideer og forslag, er I meget velkomne til at sende dem til stiftet, så 

lægger vi forslagene på hjemmesiden til fælles inspiration.  

 

I kan i det hele taget hente både information og inspiration på www.fyensstift.dk. På forsiden ligger 

der link til de seneste coronavejledninger, inspiration til korte gudstjenester og meget andet.  

Værktøjskasse til kommunikation i sognet 

Fyens Stifts hjemmeside er blevet opdateret med en ”værktøjskasse” med inspiration til sognets 

kommunikation. Her kan I få gode råd om arbejdet med hjemmesiden, pressekontakt, tekstskrivning, 

video og meget mere. Jeg håber I har lyst til at gå på opdagelse i værktøjskassen, som I kan finde her. 

http://www.fyensstift.dk/
http://www.fyensstift.dk/
https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/vaerktoejskasse-til-kommunikation-i-sognet
https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/vaerktoejskasse-til-kommunikation-i-sognet
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Ny lov om webtilgængelighed 

Når vi taler om kommunikation: Myndighedshjemmesider skal nu være tilgængelige for alle, også for 

dem, der har svært ved at høre eller at se. Det gælder naturligvis også sognehjemmesider, og I kan 

læse mere om det her.  

Hvordan skal vi holde gudstjeneste i fremtiden? 

Liturgikonferencen, som skulle have været holdt i foråret 2020, blev holdt online lørdag den 16. 

januar med mere end 450 deltagere. Der var også nogle af jer, både præster og 

menighedsrådsmedlemmer, der deltog, og jeg håber, I fik noget godt ud af det. 

De fire korte indledningsforedrag kan man nu se her på folkekirken.dk. Jeg synes, de havde mange 

gode pointer, så har I mulighed for det, kan jeg opfordre jer til at se et eller flere af dem.  

Husk, at der fortsat er mulighed for at sende bidrag til liturgidebatten. Det kan I læse mere om her. 

”Postkassen” lukker den 26. marts, men man kan altid sende en mail til mig, hvis man har nogle 

overvejelser og holdninger, man gerne vil give med i den videre proces.  

Stiftspræstekonvent hjemme i stuen 

Også Stiftspræstekonventet, som skulle have været holdt i begyndelsen af januar, har måttet ’gå 

online’ i den forstand, at det er muligt frem til den 15. februar at se to af foredragene på video her. 

Og så ser vi frem til et fysisk stiftspræstekonvent den 16. og 17. juni 2021.  

 

Når samfundet åbner igen, vil vi se på, hvornår vi alle sammen, - præster, menighedsråd, ansatte, 

kan mødes på stiftsplan, men sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 25. september, hvor vi 

holder stiftsdag og landemode. Det bliver en fest! 

 

Endnu engang rigtigt godt nytår! 

Mange hilsener  

 

Tine Lindhardt  

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/saadan-goer-i-jeres-hjemmesider-tilgaengelige-for-alle
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/saadan-goer-i-jeres-hjemmesider-tilgaengelige-for-alle
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/video/category/folkekirkens-liturgiarbejde
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/video/category/folkekirkens-liturgiarbejde
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde/saadan-kan-du-deltage
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde/saadan-kan-du-deltage
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent-januar-2021
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent-januar-2021

