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Kære præster og menighedsråd 
 
Flere af jer har spurgt, hvordan det går med 
planlægningen af reformationsfejringen – og jeg vil 
her give et meget kort rids af det.  
 
Derfor er månedens illustration til nyhedsbrevet da 
også ”gode gamle Martin Luther”. 
 
 

Hvad sker der i stiftet? 
I stiftet arbejder sognepræsterne Torkil Jensen og Rikke Gotfredsen med at koordinere fejringen. Desuden 
sørger de for, at der hver måned i 2017 bliver en såkaldt ”signaturbegivenhed” som er for hele stiftet.  
 

Hvad sker der i provstierne? 
I alle provstier er der nedsat et reformationsudvalg, som planlægger provstiets fejring.  
 

Hvad sker der i sognene? 
Det afhænger jo af jer, altså det enkelte menighedsråd, og jeg håber, at I alle vil være med!  
I kan hente inspiration til arbejdet på Fyens Stifts hjemmeside, som løbende vil blive udbygget frem mod 
2017. Desuden kan I altid henvende jer til et medlem af jeres provstis reformationsudvalg eller til de to 
tovholdere i Stiftet, hvis I har brug for hjælp eller gode råd. Torkils Jensens mailadresse er toje@km.dk og 
Rikke Gotfredsens er rg@km.dk 
 
På Stiftspræstekonventet den 15.-16. juni og især på Stiftsdagen for præster og 
menighedsrådsmedlemmer den 24. september vil der blive orienteret nærmere om fejringen, ligesom jeg 
løbende vil orientere om det i nyhedsbrevet.  

 
Ideer til Kirkens Døgn 
Kirkens Døgn fejres i hele Fyens Stift den 8. - 9. september 2017. Tanken er, at alle sogne og kirker i ét døgn 
fra fredag d. 8. til lørdag d. 9. september, sætter fokus på kirke, kristendom, tro og selvfølgelig hvad Luther 
og reformationen betyder for os i dag. Det kan ske på mangfoldige måder, og hvad og hvordan Kirkens 
Døgn konkret skal foregå hos jer, planlægges i de enkelte sogne og provstier.  På Fyens Stifts hjemmeside 
kan I hente et helt katalog af ideer, lige til at gå til.  Ideerne er lavet af en arbejdsgruppe, som I gerne må 
kontakte for evt. at få uddybet ideerne. 

 
Sang og musik for børn og unge 
Luther skal fejres af både unge og gamle. Derfor har en arbejdsgruppe i de sidste måneder arbejdet med 

Luthersk inspireret sang og musik for børn og unge. Det er der kommet to hæfter ud af, med gratis  

 

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/provstiernes-reformationsudvalg
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/
mailto:toje@km.dk
mailto:rg@km.dk
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/kirkens-doegn
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/kirkens-doegn/medlemmer-af-udvalget-for-kirkens-doegn
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undervisningsmateriale – et hæfte for 0.- 3. skoleår og et for 4.- 6. skoleår. Begge hæfter er velegnede til et 

lokalt samarbejde mellem for eksempel skolekor, kirkekor, musikskolekor eller blot sangglade børn. 

Hæfterne kan downloades direkte fra Fyens Stifts hjemmeside. Jeg vedhæfter et brev fra arbejdsgruppen 

om materialet.  

Da præsten fik familie 
Stiftets tovholdere for reformationsfejringen arbejder konstant med at skaffe fondsmidler, som kan hjælpe 
med at finansiere fejringen, og det er netop lykkedes at få 90.000 kroner i støtte fra Energi Fyns Almene 
Fond til en udstilling om de fynske præstegårdes betydning for fynsk identitet. Udstillingen bliver sat op i 
den Fynske Landsby i 2017, og i tilknytning til projektet vil udvalgte præstegårde holde åbent hus med 
mulighed for besøg hos præsten, som fortæller om livet i præstegården.  
 

Og så til noget andet! 

 

Kurser i Menighedsrådsvalg 
Før vi når frem til 2017 og reformationsjubilæum sker der noget andet vigtigt, nemlig menighedsrådsvalg. 
Landsforeningen af Menighedsråd tilbyder 31 kurser i menighedsrådsvalg rundt om i hele landet, og jeg vil 
opfordre jer til at deltage i kurserne. I kan finde oplysning om kurserne samt tilmelding på Landsforeningen 
af Menighedsråds hjemmeside. 
 

Hvad vil vi med skolen? 

Den 31. maj kl. 19 er der et meget interessant foredrag og debatarrangement i Rådhushallen i Odense. 
Hvad vil vi med skolen? hedder arrangementet, som er arrangeret af Odense Lærerforening, Skole og 
Forældre samt Folkekirken. Filosof og forfatter Morten Albæk holder oplæg, og formålet med 
arrangementet er at styrke den brede demokratiske debat om uddannelse, dannelse og livsoplysning i 
skolen. Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 
 

Stiftspræstekonvent – sidste chance for tilmelding 
Den officielle tilmeldingsfrist til Stiftspræstekonvent den 15. og 16. juni er udløbet, men eftertilmelding kan 
ske til og med fredag den 27. maj 2016 kl 13.00 til Anja Smedegaard på telefon 63 11 39 43. Indbetaling af 
deltagergebyret skal ske samtidigt med eftertilmeldingen. Se programmet for konventet her  

 

Landemode/Stiftsdag 
Til slut vil jeg minde jer om at skrive årets Stiftsdag i kalenderen. Det bliver lørdag den 24. september, og 
allerede nu ved vi, at kirkeminister Bertel Haarder kommer på besøg. Meget mere om det senere.  

 
Mange venlige hilsener  
 

 
Tine Lindhardt    

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/sang-og-musik-for-boern-og-unge
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/da-praesten-fik-familie
http://www.menighedsraad.dk/kurser/
http://www.menighedsraad.dk/kurser/
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/2/f/4/8/2f48d79ccee9af4b83ae5e274061366936a6e98e/Debat%20-%20Morten%20Alb%C3%A6k%2031.%20maj.pdf
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent

