Fyens Stifts Bispeembede
Den 16. maj 2018

Kære præster og menighedsråd
Den 14. og 15. juni er alle præster i Fyens
Stift inviteret til konvent på Hotel
Svendborg.
Årets tema er "Præsteembedet og dets
teologi – perspektiv og debat"
Præsteembedet er under forandring, siger
man, og derfor sætter årets stiftskonvent
fokus på den hverdag, som er præstens,
både i sognepræsteembedet og i de efterhånden mange forskellige typer af præstestillinger.
Gennem foredrag får vi perspektiver på embedets teologi og opgaver. Vi skal høre om præsters
rolle i litteraturen og på film, ligesom også en psykolog vil bidrage ud fra sin indsigt i de
belastninger, der kan være en del af hverdagen som præst.
Som noget nyt byder vi i år på en paneldebat og diskussion af embedsforståelsen – hertil har vi
inviteret en studenterpræst, to sognepræster samt et menighedsrådsmedlem. Og så skal der
selvfølgeligt være tid til at få talt med hinanden, biskoppen har sin faste time, og vi venter alle
spændt på revyen, i år fra Faaborg Provsti!
Læs programmet og meld dig til inden den 18. maj via Fyens Stifts hjemmeside her
Trivselspolitik
Arbejdsmiljøudvalget for præster i Fyens Stift har udarbejdet en trivselspolitik, som jeg vil
opfordre jer til at læse her på Fyens Stifts hjemmeside.
Trivselspolitikken indeholder både helt generelle målsætninger om trivsel og konkrete anvisninger
for, hvordan sygefravær, mobning, stress og misbrug håndteres. Trivselspolitikken har været til
høring blandt præstetillildsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og provster. På udvalgets
vegne takker jeg for alle konstruktive bemærkninger og kommentarer, der kom ind.
I øvrigt er der på landsplan blevet udviklet et dialogværktøj ”Hvordan vil vi samarbejde?,” Det er
en god ramme for en drøftelse af trivsel og samarbejde på folkekirkens arbejdspladser. Jeg sender
det med her, og det ligger selvfølgelig også på DAP.
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70 år med kvindelige præster
Tak til de omkring 130 mennesker, der den
sidste lørdag i april deltog i markeringen af
70 året for de første kvindelige præster, og
ikke mindst tak til de tre fynske præster,
der arrangerede jubilæet! Det blev en fin
dag med gudstjeneste, foredrag,
diskussion, salmesang og kaffe i
domkirkens gård, som man kan se på
billedet.
Flere billeder fra fejringen kan ses på
hjemmesiden her
Hjælp til dyrskuet i Odense
Jeg minder om at der stadig er brug for ekstra hænder til dyrskuet, hvor folkekirken har et telt.
Hvis du vil med, så henvend dig til sognepræst Adam Boas på adbo@km.dk eller telefon 25711101.
Mange venlige hilsener
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