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Kære præster og menighedsråd 
 
Allerførst tak for sidst til Jer mange præster, der deltog i 
præstekonventet i sidste uge!  
 
Tak til bestyrelsen, der havde planlagt et udbytterigt konvent og 
ikke mindst tak til de gæve kolleger fra Kerteminde Provsti, som 
kastede sig ud i en revy, der fik os til grine godt sammen, ganske 
som en revy skal!  

 
Nye salmer 
Jeg vil gerne bruge sommernyhedsbrevet her til at gøre 
opmærksom på den nye udgivelse ”100 salmer”, som udkom her i 
foråret, og som forsøger at samle nogle af de bedste salmer fra de 
sidste årtier. 
  
Forfatterne er Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Iben Krogsdal, Lars Busk Sørensen, Simon 
Grotrian, Hans Anker Jørgensen, Michael Nielsen og mange flere af vores dygtigste salmedigtere, og selv 
om de fleste af salmerne som sagt er af nyere dato, har de allerfleste af dem allerede været sunget i sogne 
og kirker over hele landet.  
 
Der er ikke tale om et autoriseret salmebogstillæg, men I er meget velkomne til at bruge de nye salmer i 
salmebogstillægget både til hverdagsgudstjenester og ved højmessen. I skal ikke søge om det, men det vil 
være fint, hvis I vil sende en mail til mig, blot til min orientering, - og så skal menighedsråd og præst være 
enige om, at man gerne vil bruge tillægget. 
  
Det forlyder for øvrigt, at der kommer endnu en ny salmeudgivelse, Kirkesangbogen, i foråret 2017. Set 
herfra er det glædeligt, at mange tager livtag med på den måde at give kristendom og tro nutidens sprog og 
ord.   

 
Kirketal 
Kirketallene for 2015 er nu indberettet og lagt ud på hjemmesiden. Tallene viser en ganske stabil kirkegang 
i Fyens Stift, hvor 858.208 mennesker i løbet af 2015 har deltaget i de 17.683 gudstjenester og kirkelige 
handlinger, der har været i stiftet.  
 
Jeg vil opfordre jer til at dykke ned i jeres egne tal. Ikke fordi kirkens liv og virke kan gøres op i tal. For det 
kan det ikke. Men tal kan bruges som ét redskab blandt mange til at overveje, om der er noget, der måske 
skal ændres, for eksempel tidspunkter for gudstjenester, form mm. – eller om det er godt, som det er. 
 

 

 

http://www.fyensstift.dk/fyens-stift/kirketaelling/kirketal-2015
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Kurser for præster 
Efteråret byder på en lang række kurser og workshops for præster i alt fra klasseledelse til liturgi og 

reformation. Klik ind på hjemmesiden, hvor I kan få et overblik over kurserne. I kan også tilmelde jer via 

hjemmesiden.   

 

Menighedsrådsvalg 
Efter sommerferien er der menighedsrådsvalg. Alle sejl skal sættes til, for at vi også denne gang får 

fuldtallige og engagerede menighedsråd i hele stiftet, og forhåbentligt vil mange af jer fortsætte i endnu en 

periode.  

Mange menighedsråd bakker op om den fælles dag for orienterings- og opstillingsmøder den 

13.september. Jeg har for øvrigt hørt, at et menighedsråd holder ’åbent hus’ i kirken den dag, hvor de på 

forskellig vis sætter fokus på kirken og dens betydning for lokalsamfundet både kirkeligt og folkeligt, for at 

skabe ekstra interesse både for kirken og menighedsrådsvalget.  

 

Men først bliver det sommer og ferie! 

 

Så med ønsket om en rigtig god sommer til jer alle - 

mange venlige hilsener  
 

 
Tine Lindhardt    

http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser

