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Kære præster og menighedsråd
Billedet i denne måneds nyhedsbrev er fra en dejlig dag i Vissenbjerg forrige lørdag. 140 præster
og menighedsrådsmedlemmer var mødt op for at tale om, hvem der skal ”eje” gudstjenesten. Vi
havde blandt andet frugtbare diskussioner om, hvor meget af gudstjenesten der skal være
autoriseret, og hvor meget menighedsråd og præster skal have mulighed for at ændre ved
gudstjenesten. I kan læse mere om temadagen her.
Teologiske saloner i bispeboligen
Fyens Stifts nye religionspædagogiske konsulent Hanne Uhre Hansen er klar med den første af en
række teologiske saloner i bispeboligen. Kom og vær med, når vi åbner dørene for et nyt teologisk
samtalerum for præster og andre med interesse for kirke og kristendom, torsdag den 9. maj kl.
16.30. Første gang skal vi tale om velsignelse og vielsesteologi. Sognepræst ved Brønshøj Kirke,
Peter Neisum holder oplæg og fortæller om baggrunden for sit bud på et skilsmisseritual. Læs
mere her. Der er et begrænset antal plader, og tilmelding foregår efter først til mølle. Skriv til
huh@km.dk, hvis du gerne vil med.
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Folkekirkens Pensionsforpligtelse
Vi lever længere, og samtidig er renteniveauet faldet. Det betyder, at der er sparet for få penge op
til pension til folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer – f.eks. kirkegårdsledere,
organister og kordegne.
Nu har Kirkeministeren godkendt en løsning, som sikrer, at folkekirken også i fremtiden kan
udbetale de pensioner, som de tjenestemandsansatte kirkefunktionærer har ret til. Løsningen
betyder, at der fra 2021 bliver et behov for at spare – eller omprioritere, som det hedder på
moderne dansk – i sogne og provstier, men heldigvis kun i mindre omfang, nemlig i gennemsnit en
besparelse på 1,22 procent. I kan læse meget mere om pensionsforpligtelsen og den løsning, som
alle folkekirkens parter er blevet enige om på Fyens Stifts hjemmeside, og på hjemmesiden fra
Landsforeningen af Menighedsråd.
Præstekonvent
Programmet for årets Stiftskonvent for præster ligger nu klar. Konventet holdes onsdag den 12. og
torsdag den 13. juni på Hotel Svendborg, og det handler i år om sakramenterne og liturgien, både
historisk og i folkekirkens nuværende praksis. Der er tilmelding via hjemmesiden senest den 20.
maj, og I kan finde programmet her.
Ny kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt Fanny Møller er pr. 1. april stiftets nye kirkegårdskonsulent. Fanny Møller er
klar til at rådgive, hvis et gammelt kirkegårdsdige skal genopbygges – eller der er brug for gode råd
om fældning og plantning af træer på kirkegården – eller hvis et stykke af kirkegården skal bruges
på en ny måde, fordi en del af gravstederne er blevet nedlagt. For blot at nævne en lille del af de
opgaver, som kirkegårdskonsulenten kan påtage sig. Se Fanny Møllers kontaktoplysninger her
Kursus
Der er kursus i Personlig planlægning og arbejdstilrettelæggelse for præster på Fyens Stift den 6.
juni 2019. Læs mere om kurset og tilmelding her
Mange venlige hilsener og glædelig påske lige om lidt!
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