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Kære præster og menighedsråd
Vi er gået over til sommertid, og
det spirer og gror alle vegne. Selv
om det stadigt er koldt, er foråret
tydeligvis på vej.
OK 18
Hvad der måske også er på vej, er
en konflikt på arbejdsmarkedet.
Hvis konflikten kommer, vil en del
af folkekirkens ansatte blive
omfattet af den.
Folkekirken har ikke tidligere oplevet en tilsvarende situation, blandt andet fordi langt de fleste af
folkekirkens ansatte tidligere har været tjenestemænd, der som bekendt ikke kan involveres i
arbejdskonflikter. I dag er det sådan, at hovedparten af præsterne stadig er tjenestemænd, mens
de fleste andre medarbejdere i folkekirken er ansat på overenskomst. Vi har ca. 35
overenskomstansatte præster i Fyens Stift, og for dem er der varslet lockout, ligesom der er det
for alle kirkefunktionærer, der er ansat ved og af menighedsrådene.
Konflikten vil derfor kunne mærkes, hvis den kommer. Mange gudstjenester og kirkelige
handlinger vil skulle gennemføres uden organist, kirketjener og graver. Der vil være
landsbykirkegårde, hvor gravere og gravermedhjælpere er konfliktramte, og her kan det være
nødvendigt at søge om udsættelse af fristen for kistebegravelse.
I en arbejdsmarkedskonflikt er der som bekendt faste regler for, hvad der er konfliktramt arbejde,
men der har været usikkerhed om konfirmationerne kunne gennemføres. Det er nu blevet afklaret
gennem moderniseringsstyrelsen, at provster og biskopper er at betragte som ledere og derfor
kan varetage konfliktramte vigtige tjenester og kirkelige handlinger inden for henholdsvis stiftets
og provstiets grænser.
Det får konkret den betydning, at de ca. 25 konfirmationer, som stiftets overenskomstansatte
præster skulle have holdt i foråret, vil blive varetaget af provster eller biskop i tilfælde af konflikt.
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Selvfølgelig vil alle foretrække, at det er konfirmandernes egen præst, der konfirmerer dem, men
kommer der en konflikt, synes jeg alligevel, at det er bedre, at konfirmanderne kan blive
konfirmeret af provst eller biskop end slet ikke, og at konfirmationsfesterne på den måde kan få
den rigtige begyndelse, med en konfirmation. For som en konfirmand udtalte til en journalist, så
kan man selvfølgeligt godt holde en fest, men det bliver ikke en rigtig konfirmationsfest, hvis man
ikke begynder i kirken.
De berørte præster bliver kontaktet af deres provster, så man lokalt kan aftale, hvordan det
praktisk skal forløbe. Man vil stadig kunne blive udfordret på konfirmationsdagene, da en del af
kirkebetjeningen kan være konfliktramt, men det vil ikke hindre, at konfirmationerne kan
gennemføres.
Nok om den mulige konflikt. Blot vil jeg til slut anbefale jer at læse kirkeministeriets ”Konflikt ABC”
og Nyhedsbreve om OK-2018, som ligger på DAP. Konfliktvejledningen bliver løbende opdateret,
og heri besvares rigtig mange spørgsmål om konflikten.
Hvad skal en begravelse koste?
Kristeligt Dagblad har i den sidste tid beskæftiget sig med prisen på en begravelse. Det er op til
provstiudvalgene at fastsætte takster i forbindelse med begravelser og bisættelser, og det hverken
kan eller vil jeg blande mig i. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det glæder mig, at for
eksempel Kerteminde Provsti i flere år har givet en rabat til folkekirkemedlemmer, der betyder, at
man som folkekirkemedlem ikke skal betale for erhvervelse og fornyelse af gravsted, gravkastning,
urnenedsættelse — og selvfølgelig heller ikke for den kirkelige handling.
Den historie havde Kristeligt Dagblad beklageligvis ikke plads til at fortælle i sin artikel, men jeg
synes, den fortjener at blive kendt.
Jeg ved, at flere fynske provstier, f.eks. Svendborg Provsti, er på vej med samme ordning som
Kerteminde, og det synes jeg virkelig er godt. Min holdning er, at folkekirkemedlemmer allerede
har betalt for ydelserne gennem den kirkeskat, som de har betalt hele deres liv. Ligesom det også
er min klare holdning, at man skal kunne blive begravet og bisat på lørdage, uden at de pårørende
skal betale ekstra for det.
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Hjælp til dyrskuet i Odense
Folkekirken har for 5. år i træk en stand på Det fynske Dyrskue i dagene 15-17 juni 2018. Der er
brug for præster og menighedsrådsmedlemmer — og også gerne andre — til at hjælpe til på
standen.
Hvis du har lyst til at være med til nogle hyggelige timer i dyrskueteltet, eller kender nogen der
har, så henvend dig til sognepræst Adam Boas på adbo@km.dk eller telefon 25711101.
Undervisningsmateriale til konfirmander
Tilslut vil jeg nævne et spændende nyt undervisningsforløb til konfirmander, som er udviklet af
Sognepræst Bente Luise From Toft fra Vejlby-Strib-Røjleskov Kirker og Danmarks Forsorgsmuseum
i Svendborg. Formålet med undervisningsforløbet er at diskutere identitet og menneskelige
værdier. Læs mere om det og se undervisningsmaterialet her på Stiftets hjemmeside.
Med ønske om en glædelig påske til Jer og jeres mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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