Fyens Stifts Bispeembede
Odense den 30. september 2020

Kære præster og menighedsråd
Jeg havde glædet mig meget til at byde Jer alle
sammen velkommen til landemodegudstjeneste og
stiftsdag i lørdags.
Det er længe siden, vi har været sammen på tværs
af stiftet, og det ville have været godt at mødes; at
synge samme, høre ord og oplæg sammen, tale
sammen, være sammen. Ja mærke glæden ved
fællesskabet.
Jeg ville også gerne have sagt TAK til Jer alle
sammen, præster, menighedsråd, ansatte, for jeres
store arbejde og virke, ikke mindst det sidste halve
år.
Det har været en periode præget af uvished på mange områder. Vi – og ikke mindst I – har skullet
finde andre måder at være kirke på, både hvad angår kirkelige handlinger, forkyndelse,
undervisning og det diakonale arbejde, ligesom I har skullet sørge for et menighedsrådsvalg. Der
har været nok at se til. Det ville jeg utroligt gerne have sagt Jer stor tak for, ansigt til ansigt.
Jeg havde også håbet, at jeg kunne have sagt: Men nu er vi heldigvis tilbage til normale tilstande
igen. Det kan jeg desværre ikke. Der tegner sig et efterår med usikkerhed og restriktioner, ligesom
jeg tror, at det vil være en god ide allerede nu at begynde at overveje, hvad vi gør til jul. Mere om
det til sidst i brevet.

Årets Stiftsbog
Til Stiftsdagen ville I også, som vi plejer, have fået Stiftsbogen. Den er nu sendt ud til kirkekontorer
og præster, og jeg håber, at I vil give den videre til kirkens personale og dele ud af den til
menigheden og sognet. Hvis I mangler flere eksemplarer, kan I hente dem på Fyens Stift. Skriv blot
til mhhy@km.dk i forvejen.
Stiftsbogen indeholder artikler om, hvad man forskellige steder i Fyens Stift har lært af coronakrisen, og
hvad den har lært os. Artiklerne afspejler stor evne og vilje til være kirke, også selv om vilkårene for
det blev ændret. Det er både spændende og inspirerende at læse om og giver stof til eftertanke.
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Jeres erfaringer fra nedlukningen
I forlængelse af Stiftsbogen vil jeg meget gerne høre om jeres erfaringer og refleksioner over
nedlukningen i foråret, og hvad der skete med kirken og kirkelivet under nedlukningen.
Coronaepidemien og dens følger har haft stor betydning for vores tilværelse både menneskeligt,
samfundsmæssigt og kirkeligt, og det bør give anledning til drøftelser og refleksion. Det sker på
landsplan, men der er også brug for den lokale fynske refleksion. For jeres overvejelser og tanker.
Hvordan var I kirke hos Jer? Hvad gjorde I? Hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad var svært, hvad
sagde kirkegængere, familier og pårørende? Var der noget, vi fra stiftet og de kirkelige
myndigheders side kunne have gjort bedre – og hvad var det?
Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema til alle præster og menighedsrådsmedlemmer og
ansatte. Jeg vil meget opfordre til, at I bruger 10-15 minutter på at svare på spørgeskemaet, som I
finder ved at trykke på dette

link. Svarfristen er den 9. oktober 2020.

Resultaterne af de fynske refleksioner vil jeg fremlægge på Fyens Stifts hjemmeside sidst på året og
kommentere til nytårskuren den 7. januar 2021.
Bemærk at besvarelsen ikke sker anonymt og husk, at I er mere end velkomne til at sende linket til
spørgeskemaet videre til jeres kirkefunktionærer.
Hvis I gerne vil drøfte nedlukningen på et menighedsrådsmøde eller blandt personale eller i andre
sammenhænge, har vi udarbejdet nogle samtalekort, som I er velkomne til at bruge og evt. tage
udgangspunkt i. Samtalekortene er vedhæftet nyhedsbrevet.

Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalget er nu vel overstået, og de fleste steder står et nyt menighedsråd klar til at
videreføre arbejdet i det nye kirkeår. I knap 40 af Fyens Stifts sogne skal der holdes ekstraordinær
valgforsamling den 6. oktober, fordi der stadig mangler et eller flere medlemmer, før
menighedsrådet er fuldtalligt. Rigtig god valgforsamling til Jer, der skal have det den 6. okt.

Folkekirkens Udviklingsfond
Den Folkekirkelige Udviklingsfond prioriterer i 2021 projekter, som gør kirken mere bæredygtig og
miljøvenlig. Der er ansøgningsfrist den 1. november. I kan læse mere om mulighederne for tilskud
her.

Jul
Julen er et tidspunkt, hvor mange danskere gerne vil i kirke – både juleaften, i juledagene og til
juleafslutninger og julearrangementer af forskellig slags i løbet af adventstiden.
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Det, synes jeg, vi må glæde os hjerteligt over, men det giver os også en opgave med at få planlagt
og gennemtænkt, hvad man skal gøre, hvis julegudstjenester og kirkelige arrangementer i
adventstiden skal ske ud fra coronaretningslinier, og det skal de formentligt, hvis smitterisikoen
fortsat er høj.
Der findes ikke én løsning, som kan passe i alle sogne og kirker. Der er mange forskellige forhold,
der spiller ind lokalt. Så jeg vil foreslå, at I sætter jer sammen, præst, menighedsråd, personale – får
en række forskellige ideer på bordet, drøfter dem og så ser, hvad der skal til, for at det praktisk kan
lade sig gøre. Måske kan I hente inspiration og afsæt til yderligere ideer i det idekatalog, der ligger
her på stiftets hjemmeside.
NB! Vær opmærksom på, at arbejdsplaner for kirkefunktionærer skal varsles med en måned.
Set herfra er det vigtigt på én gang at give mulighed for, at mange af dem, der gerne vil i kirke i
julen, kan komme det, og at gøre hvad vi kan for, at det sker på en måde, som tager højde for
coronasmitten, og det vil sige inden for coronaretningslinierne.

Kom godt ind i efteråret
Men før det bliver jul, er det endnu sensommer og snart efterår. Så med et vers fra salme 731: ”Nu
står der skum fra bølgetop” vil jeg ønske Jer alle et efterår med gyldne blade og æblehøst og meget
andet godt 
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Mange hilsener

Tine Lindhardt
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