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Kære kolleger, 

Jeg håber, I har haft en dejlig og velgørende sommer! Jeg har samlet en række muligheder for inspiration 

og fordybelse til jer her i efteråret. Så find kalenderen frem og sæt krydser før hverdagen overtager det 

hele. 

Og husk, at I meget gerne må videresende nyhedsbrevet til kirkens personale, da flere af kurserne også 

henvender sig til organister, kirkesangere, kk-medarbejdere og frivillige. På forhånd tak for hjælpen!  

De bedste hilsner fra 

Hanne Uhre Hansen 

 

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP  

100 år med håb og handling 

Som mange af jer sikkert allerede ved, kan 

Folkekirkens nødhjælp i år fejre 100-års jubilæum. Det 

fejrer de bl.a. ved festgudstjenester i alle stifter, og i 

Fyens Stift vil denne festgudstjeneste finde sted 

søndag d. 2. oktober kl. 14.00 i Odense Domkirke. Alle 

er velkomne til at deltage, og de lægger også op til at 

man kan tage del i fejringen lokalt ved 

høstgudstjenesterne, ved fællesspisning, deltagelse i 

indsamling og meget andet.  

Her i Fyens Stift har vi også bidraget til høstmaterialet som vil blive udsendt i slutningen af august, men det 

kan allerede findes her: Høstindsamling - noedhjaelp.dk - Folkekirkens Nødhjælp. I år har det særligt fokus 

på sult og madspild: På verdensplan ender 1/3 af al den mad, vi producerer, i skraldespanden. Samtidig 

sulter flere end 800 mio. mennesker verden over… en problematik, der kan give anledning til spændende 

overvejelser og samtaler i menigheden om for eksempel vores forpligtelse over for hinanden, for 

skaberværket osv. 

I materialet kan du læse mere om, hvordan man kan være med lokalt, men også om hvordan håb og 

handling kan tages op, f.eks. i konfirmandundervisningen. Der ligger allerede nu en masse interessant 

materiale på deres hjemmeside, 100-års jubilæum - noedhjaelp.dk - Folkekirkens Nødhjælp, som er oplagt 

til brug i undervisningssammenhænge. Og så synes jeg, I skal holde øje med postkassen, når materialet 

kommer og gøre brug af det! Og jeg ved godt, at der dumper mere ind ad brevsprækken, end vi reelt kan 

overkomme at sætte os ind i, men alligevel…!  

 

https://www.noedhjaelp.dk/samarbejde-og-faellesskaber/kirke-og-sognesamarbejde/kollekt/hoestindsamling
https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/100aar
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KOLLOKVIUM for præster: ”Luthersk teologi og 

bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv” 

Onsdag d. 31. august kl. 11.00 – 14.00 i Sankt Knudssalen ved Odense Domkirke 

Debatten om alles frelse eller dobbelt udgang blussede endnu engang op i 

begyndelsen af året og trak med sig en interessant diskussion om, hvordan vi 

forholder os til de lutherske bekendelsesskrifter i dag; Er de et uantasteligt 

grundlag for vores folkekirke, eller er det tid til et opgør med de formuleringer og 

paragraffer, som mange støder sig på i dag?  

Vi har inviteret to kyndige debattører, Bo Kristian Holm, Professor MSO i systematisk teologi, AU og 

Anders-Christian Jacobsen, Professor i Systematisk teologi, AU, til at give hver deres indlæg til samtalen 

Herefter bliver det vores tur til at tage del i den. Læs mere og meld dig til her: Luthersk teologi og 

bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv | fyensstift.dk 

 

KURSUS: ”Spil i konfirmandforberedelsen” 

Onsdag d. 14. september kl. 10.30 – 13.30 i Svendborg, Vor Frue Kirkes lokaler. 

Vær med, når vi afholder en kursusdag om brugen af spil og virkemidler fra spil i undervisningen. Du vil 

blive inspireret til at anvende spil i din undervisning, men også klogere på hvornår spil er det rette valg for 

din undervisning, og hvornår det ikke er. Dagen begynder med et oplæg på baggrund af den nyeste 

forskning indenfor spil i undervisning, og fortsætter med konkrete forslag og 

eksempler, bl.a. skal vi prøve Pagten - et spil, der er udviklet specifikt til 

konfirmandundervisning. 

Oplægsholder er Anders Skov Nielsen, kandidat i IT didaktisk design. Han har en 

baggrund som redaktør, forfatter og projektleder indenfor udvikling af 

undervisningsmaterialer og -projekter, der understøtter det lokale behov, og som 

kan hjælpe undervisere i deres hverdag.  

Målgruppe: Præster, kirkepersonale og frivillige, der har med undervisning af børn og unge at gøre. 

Det er gratis at deltage – af hensyn til forplejning vil jeg dog gerne bede jer om at tilmelde jer senest d. 7. 

september her: Spil i konfirmandforberedelsen | fyensstift.dk  

Mere om ”Pagten”: I et samarbejde mellem Sct. Pauls Kirke i Aarhus, Danmarks Pædagogiske Universitet og 

spillefirmaet BMTP er der blevet udviklet to unikke spil, der skal støtte præster i at skabe motivation blandt 

konfirmander. Kirkens unikke rum og artefakter danner grundlaget for et skattejagt-spil og et escape-room 

spil. Begge spil foregår på en mobil eller iPad, men som præst skal du hverken downloade eller justere 

noget teknik.  

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/luthersk-teologi-og-bekendelsesskrifterne-set-i-moderne-perspektiv
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/luthersk-teologi-og-bekendelsesskrifterne-set-i-moderne-perspektiv
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/spil-i-konfirmandforberedelsen
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INSPIRATIONSDAG: ”Orgelundervisning af børn og unge” 

Fredag den 7. okt. 2022 kl. 10-13 i Fredens Kirke Skibhusvej 162, Odense C 

Orglet er verdens største instrument og fast inventar i selv den mindste 

landsbykirke. Det er et instrument meddybe historiske rødder og alligevel er 

det sjældent det første instrument, der melder sig i hovedet på børn, der har 

lyst til at gå til musik. Det vil orgelklubben lave om på; både fordi det er synd 

at så få børn og unge stifter bekendtskab med instrumentet og fordi vi også i 

fremtiden har brug for dygtige organister. Derfor er Fyens Stift og 

orgelklubben gået sammen om at tilbyde en inspirationsdag til alle 

interesserede. 

Dagen vil indeholde: 

Oplæg: Hvorfor undervise børn i orgelspil? 

Oplæg: Hvad kan de unge organister tilføre din kirken? 

Inspiration til repertoire, pædagogik og teknik 

Inspiration til opstart af nye elever. 

Inspirationsdagen henvender sig til organister, kirkemusikere, præster og menighedsrådsmedlemmer, og 

det er gratis at deltage. Af hensyn til forplejning, vil jeg dog bede interesserede om at tilmelde sig 

på  huh@km.dk. Du kan læse mere om Orgelklubbens arbejde her: Orgelklubben 

 

HOMILETISK NETVÆRK præsenterer:  

Foredrag v. Helle Christiansen: ”Trinitatistidens prædikentekster” 

Torsdag d. 13. oktober kl. 10.30 – 13.00 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke 

Gudstjenesten hver søndag rummer et enestående møde med den korsfæstede og 

opstandne frelser i forkyndelsen, ord og sakramenter. Men det enestående i den 

enkelte dag føjes også sammen med tidens andre søn- og helligdage i historiske, lange 

bølger, der kaster lys og farvesætter fra forskellige vinkler. Det gentagne og det enestående er forenet i 

gudstjenesten.  

Tekstrækkens lange forbindelseslinjer i kirkens historie er som en solid, lodret pælerod. Samtidig har hver 

gudstjeneste som konkret begivenhed rodfæste horisontalt i rummet og i musikken, når den finder sted, og 

i de konkrete menneskers liv og vilkår, som på denne dag er samlet. I den lange, fortløbende nummerering 

af søndagene i trinitatistiden findes flere indbyrdes sammenhængende grupper af søndage, som vi vil se 

på, herunder den kommende sidste del af kirkeårstiden og dets tale ind i klangen af vores nutid.  

Tilmeld dig her: Homiletisk netværk præsenterer: | fyensstift.dk 

mailto:huh@km.dk
https://orgelklubben.dk/
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/homiletisk-netvaerk-praesenterer
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KURSUS: ”At være i Guds erindring”  

Kursusdag om Geronto-teologi, plejehjemsgudstjenester og mødet mellem præst og 

plejehjem. 

Onsdag d. 9. november kl. 10.30 – 14.00 i Sct. Nicolai Kirkes Sognegård, Sct. Nicolai Kirkestræde 3, 5700 

Svendborg, parkering i Korsgade eller Voldgade. 

Med en stigende gruppe af ældre i samfundet er det både væsentligt og nødvendigt også for folkekirken at 

blive klogere på de særlige behov og vilkår der gør sig gældende for netop denne gruppe af vores 

menighed og ikke mindst at gøre os klart, hvordan vi som kirke er til stede, hvor de er - både forkyndende 

og medmenneskeligt. Af samme grund vinder Geronto-teologien frem i disse år, dvs. en teologisk 

begrundet forståelse af kirkens sjælesørgeriske og diakonale opgave i forhold til ældre i menigheden såvel 

som i plejesektoren. 

Et af de steder, vi oftest møder de ældre som særskilt gruppe er ved plejehjemsgudstjenesten og derfor vil 

vi på dette kursus, udover at få indblik i Geronto-teologien, også sætte fokus på mødet mellem præst og 

plejehjem, samt give inspiration til hvordan vi skaber større kvalitet og nærvær i plejehjemsgudstjenesten. 

Alle deltagere får et eksemplar af "Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og 

deres pårørende". Bogen er udkommet i januar 2022, og er redigeret af vidensmedarbejder i Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter ph.d. Rose Marie Tillisch og provst i Sydthy Provsti Line Skovgaard 

Pedersen. Læs mere om udgivelsen her:  Nærvær og tid | fkuv.dk 

Oplægsholdere på kurset: Rose Marie Tillisch, Lene Kjær Andersen & Birgitte Grinderslev Christensen, 

Camilla Balslev Fage-Pedersen og Lars Hedegaard Hagensen 

Kurset henvender sig til præster og kirkepersonale, og det er gratis at deltage. I kan læse programmet og 

tilmelde jer her: ”At være i Guds erindring” | fyensstift.dk 

    

 

https://www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/naervaer-og-tid
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/at-vaere-i-guds-erindring

