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Kære præster og menighedsråd  
 
Efterårsferien står for døren, og det gør efteråret 
også. 
Samtidigt med at blade gulnes og falder af træerne 
søger vi inden døre, til foredrag og gudstjenester, 
højskoledage, klubber, sangaftener, messer og meget 
mere. Ind for at være sammen og for sammen at få 
fyldt på og blive klogere (hvis vi kan), til inspiration og glæde. 
 
 

Dåbsmesse 
Dåbsmessen i Odense Domkirke og på Odense Rådhus nærmer sig. Det er den 11. og 12. november. 
Jeg vil med dette nyhedsbrev meget opfordre jer til at komme forbi og gerne at tage jeres familie og venner 
med. Dåbsmessen sætter fokus på dåben som tradition og kultur – og ikke mindst som indgang til 
fællesskabet i kirken.  Man kan smage dåbskager, se fremtidens dåbskjole, høre Sigurd Barrett fortælle, 
synge en ny dåbssalme, besøge et engleværksted, høre fortællinger om dåb, komme til koncert og meget 
andet spændende. Det er de to Odense provstier der står bag arrangementet, som der er lagt mange 
kræfter i. Se programmet på hjemmesiden. Hvis I har brug for flyers til uddeling f.eks. til konfirmander eller 
sognemøder, kan de også kopieres fra hjemmesiden her 
 

Menighedsrådsvalg 
Menighedsrådsvalget er langt de fleste steder vel overstået ved aftalevalg. Kun to steder i Fyens Stift skal 
der være afstemningsvalg den 8. november, nemlig i Nyborg og i Birkende sogne.  
Som det ser ud nu, er der 15-20 steder hvor menighedsrådene ikke blevet fuldtallige, men det kan ændre 
sig, da der fortsat kommer navne ind. De fleste af stederne mangler der et enkelt medlem. Proceduren er, 
at jeg skal vurdere, om der skal være suppleringsvalg eller man kan fortsætte med færre antal medlemmer i 
menighedsrådet. Under alle omstændigheder kontakter jeg jer på den anden side af valgdatoen 8. 
november, hvis I ikke har fået et fuldtalligt menighedsråd, eller hvis der slet ikke er kommet nogen 
kandidatliste til menighedsrådet.   

 
Samarbejdsaftale med asylcentrene 
Jeg har lavet en samarbejdsaftale med Langelands Kommune, som driver en række asylcentre på Fyn. 
Aftalen indebærer, at asylansøgerne får bedre mulighed for at komme i kontakt med præst og kirke, hvis de 
ønsker det. Der knyttes blandt andet en eller to kontaktpræster til hvert asylcenter, og præsterne kan 
komme på asylcenteret og sætte informationer på opslagstavlen om gudstjenester, kontaktdata på 
præster, arrangementer m.v. Læs hele aftalen og se listen over kontaktpræster på hjemmesiden. 

 

http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet/daabsmesse
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/3/a/4/e/3a4e86d2551cbd7c0846d47df1f4392a16a3c667/A5_flyer_info_2016_version2.pdf
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/3/a/4/e/3a4e86d2551cbd7c0846d47df1f4392a16a3c667/A5_flyer_info_2016_version2.pdf
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/asylansoegere-skal-kunne-finde-praest-og-kirke
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Hvad gør vi ved udmeldelserne? 
I det første halve år af 2016 er der mere end 1200 personer, der har meldt sig ud af folkekirken på Fyn. Det 
er flere end normalt - til sammenligning var der 758 udmeldelser hele sidste år. Måske er det noget 
enkeltstående, måske en mere permanent tendens; det er det for tidligt at sige noget om.  Efter min 
mening er det bedste, vi kan gøre, at fortælle vidt og bredt om det gode ved folkekirken.  Derfor kommer 
her en opfordring: Send en mail om, hvad du synes er godt ved folkekirken, og hvorfor du er medlem. Er 
der en begivenhed eller en kirkelig handling eller en gudstjeneste eller et sted, hvor du synes, at folkekirken 
gør noget vigtigt, - man kan sige din bedste ”kirke-oplevelse”, så send den til stiftets 
kommunikationsmedarbejder Marianne Hyrlov på mhhy@km.dk. Hun sørger for at dele historierne på 
stiftets hjemmeside og Facebook. Husk at skrive dit navn og sogn på mailen og send gerne et billede af dig 
selv med, hvis du har et, vi må bruge.  
 

Vigtige datoer til kalenderen 

I bliver alle inviteret til nytårskur torsdag den 12. januar fra kl. 14.00 til 16.00 i Domkirken. Her skal vi skyde 

reformationsfejringen i gang på festlig manér med sang, kage, ord og Lutherøl. Invitationen og tilmelding 

kommer senere.  

Husk også Stiftsdag i 2017 lørdag den 30. september, og den store fælles reformationsgudstjeneste i 

Domkirken, som bliver den 31. oktober 2017 kl. 19.  

 

Konfirmandtræf 

Der er stadig ledige pladser til årets konfirmandtræf i Odense Domkirke, som foregår 31. januar samt den 

1. og 2. februar 2017. Læs mere og se hvordan du tilmelder dit konfirmandhold her 

 

Kurser for præster 

Tilslut vil jeg anbefale et par kurser for præster i Fyens Stift:  

Fredag den 11. november fra 10 til 12 holdes kurset: ”Klædt på til Lutheråret” i Fyens Stift. Læs mere og 

tilmeld dig her Der er tilmeldingsfrist den 4. november.  

Torsdag den 24.november fra 10 til 14 er der Temadag om kasualier i den gamle byrådssal i Kerteminde. 

Læs mere og tilmeld dig her Der er tilmeldingsfrist den 15. november. 

 
 
Mange venlige efterårshilsener  

 
Tine Lindhardt    

mailto:mhhy@km.dk.s
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/konfirmandtraef
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/klaedt-paa-til-lutheraaret
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/klaedt-paa-til-lutheraaret
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/temadag-om-kasualier

