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Den 25. februar 2019 

 

Kære præster og menighedsråd  
 
Lyset er kommet, og foråret er lige om hjørnet! Mens vi fryder os over erantis og vintergækker, er 
der også god grund til at glæde sig over, at det pibler og gror med ideer og lyst til udvikling rundt 
om i de fynske sogne. Der er nu så mange tilmeldinger til konferencen om, hvordan vi kan bruge 
kirkerummet, at vi har måttet lukke for tilmeldinger. Samtidig har mange kastet sig over 
fristiftsforsøgene – og oven i det kom der i sidste uge nye tal fra Danmarks Statistik, som viser, at 
færre og færre melder sig ud af folkekirken. Det er svært at bevare pessimismen. 
 
Tallene 
Lad os tage tallene først. I 2018 meldte kun 849 mennesker sig ud af folkekirken på Fyn. Tallet for 
2017 var 1245 og året før var det 2041. Der var også flere vielser og kirkelige velsignelser i de 
fynske kirker end året før, og der var flere, som blev døbt – i faktiske tal.  
 
Der er som sagt stor grund til at glæde sig over, at færre melder sig ud, og at 3 ud af 4 fynboer 
fortsat er medlem af folkekirken. Samtidigt skal vi ikke lukke øjnene for, at dåbsprocenten falder. 
Således blev 78,3 % af de fynske børn, der blev født i 2007, døbt – mens dåbsprocenten kun er på 
64 for de børn, der blev født i 2017. På ti år er der altså sket et fald på 14.3 procentpoint. En del af 
dette fald kan forklares med, at der er kommet mennesker til landet med en anden tro. Men det 
er næppe hele forklaringen. Så der er fortsat brug for at have fokus på dåben.  
 
Meget glædeligt er der en del, der bliver døbt i forbindelse med konfirmationen, ligesom der er 
også har vist sig interesse for at blive døbt ved en særlig gudstjeneste, de såkaldte drop-in 
gudstjenester, som man kan læse mere om nedenfor. 
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Hvis I vil se, hvordan kirkestatistikken ser ud netop for jeres sogn eller provsti, er der rige 
muligheder for det i Statistikbanken i Danmarks Statistik. På folkekirken.dk’s hjemmeside kan I 
finde et overblik over alle tallene på landsplan.  
 
Religionspædagog til Fyens Stift 
Den første marts tiltræder sognepræst Hanne Uhre Hansen som religionspædagog og teologisk 
medarbejder i Fyens Stift. Hun skal fremover være med til at udvikle religionspædagogiske 
aktiviteter i Stiftet. Det gælder for eksempel det årlige konfirmandtræf, måske nogle tilsvarende 
”træf” for minikonfirmander og undervisning i teologi for voksne.  
 
En anden del af Hanne Uhres arbejde bliver at formidle materiale og undervisningsmetoder, som 
stiftets præster kan bruge i deres undervisningsopgaver. Desuden skal hun i samspil med stiftets 
uddannelseskonsulent Torkil Jensen arrangere efteruddannelse for præster i Fyens Stift. Læs mere 
her. 
 
I samme åndedrag kan jeg nævne, at der er gratis kursus i børns digitale liv den 4. april fra kl. 10 - 
15 på Fyens Stift. Kurset henvender sig til præster, kirke- og kulturmedarbejdere, 
musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Læs mere om kurset og tilmelding 
her. 
 
Liturgiske frisogne – og eksemplet i Høsterkøb 
Mange sogne har budt ind på den del af fristiftsforsøget, der handler om at blive liturgisk frisogn.  
Jeg mødtes med de fleste af de interesserede sogne den 7. februar, og jeg er sikker på, at der 
kommer gode og lærerige liturgi-forsøg ud af det. Når forsøgene kommer ”på skinner,” skal vi i 
fællesskab huske at dele vores erfaringer og lære af hinanden – ligesom det lille Nordsjællandske 
sogn Høsterkøb har gjort ved at sende deres pamflet om ”fremtidens folkekirke” ud til præster og 
menighedsråd i denne måned. Man kan være enig eller uenig i de konkrete forandringer, de har 
gjort – men jeg synes, at vi skal hilse velkomment, at de inddrager os andre i deres ideer, og at folk 
i Høsterkøb tilsyneladende er glade for deres kirke! 
 
Himmelske Dage 
Liturgi bliver også et af mange temaer, når der er ”Himmelske Dage på Heden” i Kr. 
Himmelfartsferien. Men dagene byder på meget mere, f.eks. et gigantisk show i Boxen i Herning, 
Danmarks største kaffebord, gudstjenester, foredrag, debatter, pilgrimsvandringer for blot at 
nævne noget. Jeg håber at møde mange af jer i Herning i slutningen af maj! Jeg vedhæfter en 
appetitvækker til De Himmelske Dage, ligesom I kan læse mere her.   
 
 
 
 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal?fbclid=IwAR3771FQoQGU66i0ur1JiF5qywEJrw46KokF7XzSNLiw6T4zMHF0_FJRL0g
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/ny-religionspaedagog-i-fyens-stift
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/ny-religionspaedagog-i-fyens-stift
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/digitale-boern-og-deres-voksne
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/digitale-boern-og-deres-voksne
https://www.himmelskedage.dk/
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Drop-in dåb  
For sogne, der overvejer at lave drop-in dåb, vil jeg gøre opmærksomheden på, at der netop er 
kommet guide og huskeliste på p-supportforum på DAP til brug for Drop-in dåb og Drop-in vielse. 
Foreløbig har vi haft tre drop-in dåb på Fyn, nemlig i Dalum Kirke, Vollsmose Kirke og senest 
Thomas Kingos Kirke i Odense, hvor syv blev døbt her i januar.  
 
Kroppens Dag 
Den 5. april arrangerer studenterpræsterne i Odense ”Kroppens Dag” for alle unge mellem 15 og 
30 år. Kroppen og ikke mindst ”den perfekte krop” betyder meget for mange i dag. Men hvem er 
perfekt, hvem bestemmer, hvornår man er det, og skal man i det hele taget være perfekt for at 
være ’rigtigt’ menneske? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses på ”Kroppens Dag”, som er 
endnu et af de fine initiativer, der tages i det fynske kirkeliv i øjeblikket. En dannelsesdag, hvor 
ikke alene vores syn på kroppen men også vores menneskesyn sættes til debat. Og her har vi 
noget at sige som kirke. 
 
Hjælp meget gerne med at fortælle om dagen til andre, og læs mere her 
 
Til sidst vil jeg minde om temadagen ”Hvem ejer gudstjenesten?” lørdag den 23. marts 2019 kl. 
09.30 – 16 på Vissenbjerg Storkro. Dagen arrangeres i samarbejde med Fyens Stifts 
Menighedsrådsforening, og der er blot få pladser tilbage. Læs mere om dagen her 
 
 

Tak for jeres store arbejde og engagement.  

 

Mange venlige hilsener  

 
Tine Lindhardt   

 

 

NB. Med dette nyhedsbrev får I et billede af Bolbro Kirkes nye dåbstræ. Når træet er taget i brug 
ved fastelavnsgudstjenesten den 3. marts, får hvert kommende dåbsbarn en lille engel hængt på 
træet med barnets navn på. Børnene og deres forældre kan så hente englen hjem ved en årlig 
baby- og tumlingegudstjeneste. Som sagt – der er masser af udviklingslyst i de fynske kirker!  
 

https://nyhedsarkiv.personregistrering.dk/fileadmin/Indholdnyhedsbreve/PERSON3nyhedsbreve/2019_02_-_Nyhedsbrev_ENDELIG_UDGAVE__11-02-2019_.pdf
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/kroppens-dag
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/temadag-hvem-ejer-gudstjenesten
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/temadag-hvem-ejer-gudstjenesten

