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Kære præster og menighedsråd
Mange tak for sidst til de af jer der deltog i landemodegudstjeneste og Stiftsdag i lørdags. Det var en dejlig
dag med nye salmer og med foredrag om, hvad danskerne tror på. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
lørdag den 24. september 2016, hvor vi igen mødes til Stiftsdag i Odense.
Efteråret er en travl tid, for præster, menighedsråd, medarbejdere, ansatte og frivillige. Meget begynder
igen. Konfirmander, juniorkonfirmander, foredrag, arrangementer, møder, gudstjenester på andre tider og
måder og meget andet – inde og ude.
Og samtidigt er der det helt grundlæggende, – gudstjenester, kirkelige handlinger, samtaler og sjælesorg.
Det bærende i det hele er evangeliet, som skal forkyndes – og det vil sige tales ind i tiden, til tiden, til glæde
og trøst, opmuntring og mod.
Godt efterår til Jer alle.

Forsøg med konfirmandundervisning
Undervisningsministeren har åbnet for forsøg, så man kan lægge konfirmandundervisning i noget af den tid,
der ellers var afsat til understøttende undervisning. Jeg mener, at det er vigtigt, at nogle af de fynske skoler
kommer med i forsøget, så kontakt endelig jeres provst, hvis I ser en mulighed for at netop jeres lokale
skole kunne være forsøgsskole. Der er ansøgningsfrist allerede den 15. oktober 2015, og det er
kommunerne, der skal søge om at komme med i forsøgsordningen. Læs mere her

Konfirmandtræf
Der er nu åbnet for tilmelding til stiftets konfirmandtræf den 19., 20. og 21. januar 2016.
Konfirmandtræffet bærer ligesom sidste år titlen ”Lys i mørket”, men denne gang er der sat endnu mere
fokus på reformationen. Se invitationen og hent revideret undervisningsmateriale om ”Lys i mørket” her

Stiftsbogen 2015 om diakoni
Jeg håber, at årets stiftsbog, ”Hånd om Hinanden” er kommet ud til jer alle. I år handler den om diakoni, og
der er eksempler på, hvordan folkekirkens omsorgsarbejde udfolder sig rundt om på hele Fyn. Fra det
”usynlige” præstearbejde med husbesøg til arbejdet blandt indvandrerkvinder i Folkekirkens Hus i Odense.
Jeg vil også henlede opmærksomheden på de blå sider bagerst i bogen. Her fortæller provsterne om, hvad
der foregår i netop deres provsti. Inspirerende læsning, og en øjenåbner for hvor meget der foregår i alle
stiftets kroge.
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Bogen er tænkt som en inspirationsbog - så brug den, og skriv gerne til kommunikationsmedarbejder
Marianne Holst Hyrlov mhhy@km.dk, hvis I har eksempler på diakonalt arbejde i netop jeres sogn, som kan
inspirere andre.

Ny hjemmeside
Stiftet har fået ny hjemmeside med såkaldt ”responsivt design”. Det betyder, at man nu uden problemer
kan læse hjemmesiden fra en mobiltelefon eller tablet. Samtidig har vi lavet en ny struktur på siden og
”ryddet op” i indholdet. Gå på opdagelse på siden, og hvis I savner noget, eller opdager fejl – eller har et
stort arrangement, som I gerne vil have i kalenderen, så skriv til Marianne.

Møde for stiftets nye præster
Den 23. september var 8 nyansatte præster samlet til møde i Fyens Stift, hvor de både fik mulighed for at
møde hinanden og stiftsadministrationens medarbejdere. Nogle af de nytilkomne præster har meget
erfaring med sig bl.a. fra tidligere præstestillinger; det var spændende at høre om og godt at vide, hvad de
og I på den måde bringer med til Fyens Stift. Andre af de nytilkomne er også nye som præster. Her var det
interessant at høre om de særlige faglige emner de og I især er optaget af.
Alt i alt fik jeg et rigtig godt overblik over den viden og erfaring vi qua deltagernes ansættelse har fået tilført
stiftet – og den glæder jeg mig til bliver sat i spil og brugt til gavn for både det lokale sogneliv og for Fyens
Stift som helhed.

Foredrag og kurser
Til slut vil jeg henlede opmærksomheden på en række arrangementer i stiftet:
Religionspædagogisk stiftskonsulent, Susanne Holst, uddannelseskoordinator, Jens Rønn Sørensen samt
Prædikenværkstedet i Fyens Stift arrangerer foredraget ”Det hellige år og dets betydning i gudstjenestelig
sammenhæng” v. Peter Halldorf i Skt. Knuds salen ved Odense Domkirke torsdag den 8. oktober kl. 10.3012.00. Tilmelding en uge før til Susanne Holst, Shho@km.dk. Se mere i folderen her
FUV arrangerer en dag med overskriften: ”Introduktion til ADHD-børn og en pædagogisk tilgang” v.
psykologerne, Barbara Palmer og Lene Straarup. Det sker fredag den 23. oktober kl. 9.00-15.20 i
Sognehuset ved Vor Frue sogn. Tilmelding 14 dage før til religionspædagogisk stiftskonsulent, Susanne
Holst, shho@km.dk
Endelig arrangerer Stiftsrådets udvalg for Kirke, Religion og Mission et besøg Center for Kristen Spiritualitet
på Dalum Kloster den 12. november kl. 17.00 -20.00. Se mere og tilmeld dig her
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