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Odense den 27. august 2020 

Kære præster og menighedsråd 
 
I sommerens kalendermæssigt sidste 
dage kigger vi ind i et efterår, som 
slet ikke ligner det, vi plejer. 
Kalenderne er mange steder booket 
helt op med udskudte 
konfirmationer, bryllupper og dåb, 
og dertil kommer selvfølgelig 
begravelser, bisættelser og 
gudstjenester. Samtidig er corona 
fortsat en påtrængende del af vores 
hverdag, så troede vi, at når vi kom 
hjem fra ferie, så ville alt være 
tilbage til normale tilstande, så må vi 
tro om igen.  
 
Desuden står et spændende menighedsrådsvalg for døren – for første gang efter de nye regler med 
valgforsamling den 15. september.   
 
Herfra skal lyde en stor og varm TAK, fordi I håndterer alle opgaverne så fornemt, som I gør! I er 
kirken lokalt. Det er jer, man møder lokalt, og jer der i de mange forskellige sammenhænge 
repræsenterer folkekirken. TAK for det.  
 
Det kræver samarbejde og fleksibilitet fra præster, menighedsråd og personale at få det hele til at 
hænge godt sammen. Jeg håber, at I husker at trække vejret undervejs og at stoppe op engang 
imellem og at sige ’godt gået’ til hinanden.  
 
Afstandskrav i kirkerne 
Noget af det, I skal håndtere, er spørgsmålet om, hvor mange man kan være i kirken til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er også noget, mange familier og pårørende spørger om. 
Og det er helt naturligt, for det betyder noget for mange, at man kan have familien med i kirken til 
konfirmation, dåb, vielse, begravelse.  
 
Under corona-nedlukningen i foråret var reglerne lidt mere ”firkantede” uden ret mange 
muligheder for lokale skøn, men nu er det lokale skøn blevet en vigtig del af dagligdagens drift. 
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Det er måske lidt mere bøvlet, men jeg hilser det ikke desto mindre velkomment, fordi jeg ser det 
som udtryk for, at vi langsomt er ved at vende tilbage til folkekirkens flade struktur, hvor man lokalt 
kan vurdere og skønne.  
 
Ét af de steder, hvor der er brug for jeres skøn, er netop i forbindelse med reglerne om hvor mange 
personer, der kan være i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger. Der er mange forskellige 
forhold, der skal tages hensyn til, og her skal I lokalt finde ud af, hvordan reglerne udmøntes i jeres 
kirke eller kirker. Fyens Stift har udarbejdet en vejledning vedrørende afstandskrav, som I kan læse 
her. I er også altid velkomne til at kontakte stiftet med spørgsmål. 
 
Flere regler… 
Et af de steder, hvor der ikke er tale om lokalt skøn, er spørgsmålet om konfirmandforberedelse 
samt minikonfirmandundervisning, som foregår i kirkens lokaler. Her er det nu afklaret, at når det 
foregår i kirkens lokaler, skal det foregå efter folkekirkens regler om afstand – og altså ikke efter 
skolens regler. Hvis konfirmandundervisning foregår i skolens lokaler, er det selvfølgelig skolens 
regler, der er gældende. 
 
Desuden er det besluttet, at der maximalt må deltage 200 i udendørs begravelser og bisættelser. 
Jeg ved ikke, om det vil få stor betydning her i Stiftet, men nu ved I det. Husk at myndighedernes 
anbefaling om afstand i det offentlige rum også gælder ved udendørs gudstjenester og kirkelige 
handlinger. 
 
Som sagt er I velkomne til at kontakte stiftet med evt. spørgsmål, men I vil også tit kunne finde svar 
på coronaspørgsmål her 
 
Den aflyste Stiftsdag 
Som I sikkert allerede har læst, er Stiftsdagen og landemodegudstjenesten den 26. september 
aflyst, fordi vi har vurderet, at risikoen for smittespredning er for stor. Det er på alle måder trist, og 
jeg havde glædet mig til at se mange af Jer. Nu ser jeg frem til, at vi kan mødes til nytårskuren 7. 
januar 2021. Læs mere her 
 
Årets stiftsbog: ”Hvad corona lærte os” 
Årets stiftsbog skal I dog ikke gå glip af! Den udkommer i slutningen af september og bliver sendt 
ud til alle pastorater. Temaet er måske ikke overraskende ’corona’.  Præster, 
menighedsrådsmedlemmer, provster og ansatte i Fyens Stift fortæller, hvad de lærte under 
coronalukningen, og hvad coronapandemien i det hele taget har lært os som mennesker og som 
kirke. 
 
Erfaringsopsamling fra forårets coronanedlukning 
Men jeg er også meget interesseret i at høre om jeres coronaerfaringer og overvejelser.  
Hvad betød det for Jer, - hvordan reagerede I på det, - hvad sagde mennesker, I mødte? Var det for 
eksempel en god beslutning, at man holdt fast i, at man under coronalukningen fortsat skulle kunne 
blive døbt, viet og begravet i kirken? Var de informationer, I fik undervejs, gode og brugbare, eller  

https://www.fyensstift.dk/biskoppen/vejledninger/afstandskrav-og-antal-personer-i-kirkerne-til-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/vejledninger/afstandskrav-og-antal-personer-i-kirkerne-til-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger
https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/
https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-og-stiftsdag-2020
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var der noget I savnede? Og hvordan med ’de lukkede kirkedøre’? Hvad synes I om den beslutning, 
og hvad betød det hos Jer og for Jer? Det og meget mere vil jeg rigtigt gerne høre jeres tanker om. 
Derfor laver vi en lille spørgeskemaundersøgelse i begyndelsen af oktober, og jeg håber meget, at I 
alle vil bidrage med jeres svar.  
 
Kommunikation med video 
Mange fynske kirker er i begyndt at bruge video i deres kommunikation, og fem af Fyens Stifts 
provstier er gået sammen om at tilbyde sognene at koble sig på en platform, hvor man kan optage, 
redigere og dele videoer. Der var kursus for de første 20 præster, kirke-kulturmedarbejdere, 
menighedsrådsmedlemmer mm i går, og det tegner godt. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer 
ud af det. Læs mere her 
 
Kryds i kalenderen 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. januar 2021, hvor vi som allerede nævnt holder nytårskur 
i Domkirken. Og sæt også kryds den 27. februar 2021, hvor Stiftet og Fyens stifts 
Menighedsrådsforening inviterer til en velkomstdag for nye såvel som ’garvede’ 
menighedsrådsmedlemmer. Det foregår på Hotel Nyborg Strand, og dagen vil bestå af bl.a. 
foredrag, paneldebat og workshops. Mere herom senere. 
 
Teologisk Undervisning Fyn 
Det treårige undervisningsforløb ’Teologisk Undervisning Fyn’ går i gang i dette efterår. Der er ikke 
flere pladser på holdet i år, men kontakt religionspædagogisk konsulent Hanne Uhre Hansen 
huh@km.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste. 
 
Teologiske saloner 
Som det ser ud nu, gennemføres de teologiske saloner her i efteråret men med lidt begrænset 
deltagerantal af hensyn til afstandskrav.  Læs om salonerne og tilmeld jer her. 
 
 

Rigtig god arbejdslyst og fornøjelse med efterårets mange gøremål. Jeg håber at septembers 
himmel i enhver forstand bliver ’så blå’ - som vi synger.  
 
Mange hilsener 
 

 
Tine Lindhardt 

 

https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/video-i-fyens-stift
mailto:huh@km.dk
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/folkekirkens-sorgkonference

