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Kære præster og menighedsråd
I søndags var det Allehelgen, én af de søndage, hvor vi
er mange, der kommer i kirke for at være sammen om
at mindes dem, vi har mistet.
Jeg viger tilbage fra at sige, at vi fejrede Allehelgen,
for det kan lyde, som om man fejrer døden. Det gør vi
langt fra. Ja, det er præcist det modsatte, der er på
færde. Vi står op imod den, med lys og bøn og håb,
fordi vi har fået lov at stole på, at den ikke får det
sidste ord.
Og så mindes vi med taknemmelighed de døde og det,
de betød for os. Vi savner dem, og erindringen kan
gøre ondt. Men midt i det og trods det er glæden over
den tid, de fik, og som vi fik med dem. Dét er godt at
mindes.

Fristift
Knapt var der skrevet ud til jer om fristiftsforsøgene, før der kom mails fra sogne og provstier, der
gerne vil være med. Og der er fortsat plads til mange flere 
Det er meget glædeligt, at fynske præster og menighedsråd har lyst til at gå forrest, når det
handler om at sætte forsøg i gang, som kan være med til at udvikle vores kirke både på det
administrative og det indholdsmæssige område. Når forsøgene er godkendt, lægges de ud på
stiftets hjemmeside, så I kan følge med i fristiftsforsøget.
I kan fortsat hente en printvenlig folder med alle forsøgene her på Fyens Stifts hjemmeside.
Studieorlovsprojekter
Tre præster i Fyens Stift har haft studieorlov i år for at fordybe sig i henholdsvis Karl Ove
Knausgårds forfatterskab, C.W. Eckersbergs alterbillede i Horne og forholdet mellem
Gudsbegrebet og det onde i teologien. De præsenterede deres vidt forskellige studier på et møde i
Fyens Stift den 7. november. Det var spændende og givende.
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I Fyens Stift er det et kendetegn, at stiftets præster er veluddannede, fagligt stærke, godt
funderede og engagerede. Også i det lys var det en fornøjelse at høre og læse om præsternes
studier. I kan læse en rapport fra hver af de tre præster her.
Tillæg til Fyens Stiftstidende og Fyens Amts Avis
Den 2. februar udkommer Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis med et tillæg om folkekirken på
Fyn. Vi har mulighed for at komme med ideer til artiklerne i tillægget, og det vil være dejligt, hvis
der var artikler om, hvad der sker i folkekirken rundt om på hele Fyn. Hvis I har en god ide til en
artikel, så send den til presse- og kommunikationsmedarbejder Marianne Hyrlov på mhhy@km.dk
Nytårskur
Den 24. januar 2019 fra 16.30 til 18.00 er der for tredje gang nytårskur i Odense Domkirke med
taler, fællessange og lidt godt til ganen. Så nu kan vi kalde nytårskuren en god tradition!
I år vil Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel komme med en nytårshilsen til os, ligesom jeg selv,
sagde hunden, traditionen tro vil holde en nytårstale med både tilbageblik - og udblik til det år, der
venter. Invitation og tilmelding kommer snarest, men sæt allerede nu X i kalenderen!
Konference om Kirkers Brug
Den 27. februar 2019 fra 16.30 til ca. 21.30 holder Stiftsrådet en konference om, hvordan vi kan
bruge kirkerummet nu og i fremtiden. Det foregår i Fredens Kirke i Odense. Arkitekt Anna Mette
Exner, som arbejder med renovering og ny brug af fredede og bevaringsværdige bygninger,
kirkeligt byggeri og landdistrikt udvikling, vil stå for et af indlæggene på konferencen. Også lektor
Benny Schuster, som blandt andet har hjemmesiden moderne dansk kirkearkitektur, har lovet at
øse af sin viden om kirker, kirkebyggeri og kirkebrug. Også her kommer tilmelding og program
snarest.

Og så til slut her midt i november, november, november –
De bedste hilsener på vej mod advent
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