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29. november 2019

Kære præster og menighedsråd
Her på vej ind i adventstiden skal I have billedet af en af de roser, som pyntede op i Hjallese Kirke
for nyligt, da vi optog ”Bispens Salmekalender” – en julekalender, hvor biskop Marianne
Christiansen og jeg hver dag op til jul fortæller, om én af julens salmer, og hvad den betyder for os.
Kalenderen kan ses på dk4 og på Fyens Stifts hjemmeside. I kan også se en omtale af kalenderen
her.
Der er mange roser i julesalmerne. Men i salmen ”Den yndigste rose er funden” synger vi ikke
alene om en rose; vi synger også om tidsler – ja om forhærdede tidselgemytter. Det er et
fantastisk udtryk, selv om det ikke just er et særligt sympatisk billede, der på den måde tegnes af
os. For tidselgemytterne er jo os, der står der med stikkende stive torne.
Men der er mere at sige, for roserne vokse i dale. Midt i vores lavland, blandt os smålige
tidselgemytter vokser altså en rose. Den yndigste rose, vor Herre selv. Gud kommer ind i vores
verden, ganske som den er. Han venter ikke på at den bliver fin og ren, og at vi mennesker bliver
gode og varmhjertede.
Han kommer. Det giver håb - også til et forhærdet tidselgemyt.
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Nytårskur
Jeg håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig og festlig nytårskur den 23. januar i Domkirken fra
16.30 til 18.00. Jeg vedhæfter invitationen, og tilmelding foregår via Fyens Stifts hjemmeside her.

Samtale om Gudstjeneste, dåb og nadver
Liturgikaravanen er kommet godt i gang, og har allerede gjort holdt i Faaborg og Bogense Provsti.
I kan læse en reportage fra mødet i Bogense her.
Også tak for sidst til de af jer, der deltog i mødet om dåb og nadver på Vissenbjerg Storkro forrige
lørdag. Som jeg har skrevet i denne klumme på kirke.dk, synes jeg, at det er meget opmuntrende,
at vi har samtaler om de store spørgsmål, hvor man ikke for hurtigt lægger sig fast på, hvad man
synes er rigtigt og forkert. I stedet giver man plads til at lytte og overvejer de andres holdninger,
som måske også påvirker én selv. Det har, synes jeg, været meget frugtbare samtaler.
Der er nu kommet tid og sted på de fleste liturgikaravane-møder. I får invitationer med oplysning
om tilmelding fra jeres provstikontor. Møderne er åbne for alle, også ansatte ved kirken og folk fra
sognet, som måtte være interesserede.
Midtfyn Provsti: Onsdag den 15. januar fra 17 – 20.30. Nr. Lyndelse Kirkesal (ved præstegården),
Albanivej 15,5792 Årslev
Assens Provsti: Tirsdag den 21. januar fra 17 -20.30. Verninge Forsamlingshus, Fuglekildevej 85,
5690 Tommerup
Svendborg og Langeland-Ærø Provsti: Onsdag den 19. februar fra 17 – 20.30. Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Middelfart Provsti: Onsdag den 4. marts fra 17 – 20.30. Middelfart sognegård, Algade 7, 5500
Middelfart
Kerteminde og Nyborg Provsti: Onsdag den 11. marts fra 17 – 20.30 (stedet offentliggøres senere)
Hjallese og Sankt Knuds Provsti: Onsdag den 18. marts fra 17 – 20.30, Domkirken, Sankt Knuds
Salen
Mange venlige hilsener med ønsket om en glædelig adventstid

Tine Lindhardt
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PS: Til Kalenderen
Den 22. marts 2020: Festgudstjeneste i Domkirken klokken 10 i forbindelse med udgivelsen af
Bibelen 2020
Den 28. marts 2020: Temadag på Vissenbjerg Storkro ved Fyens Stift og Fyens Stifts
Menighedsrådsforening. Programmet er lige på trapperne!
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