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Kære præster og menighedsråd
Vi har taget hul på et nyt kirkeår og er gået ind i adventstiden, glædens og
forventningens tid og en tid med mange julearrangementer og travlhed. Det er
en stor fornøjelse at se alle de fine og gode tiltag, der er rundt om i de fynske
kirker med julekoncerter, ”levende julekalender”, adventsgudstjeneste for
demente, de ni læsninger og så videre og så videre!

Kirketælling
Et nyt år betyder også nye skemaer til kirketælling. Tælleskemaerne for 2016 er vedhæftet dette
nyhedsbrev, og de ligner til forveksling dem, som I har brugt i år. Skemaerne kan også hentes på
hjemmesiden her. Samme sted kan I se en vejledning til kirketællingen.
Kirketallene for 2015 vil vi gerne modtage i stiftet inden udgangen af januar 2016. Hvis I bliver i tvivl om
noget i forhold til tællinger eller indtastning, så skriv eller ring til stiftet og spørg efter Pernille Hach.

Ny domprovst
Vi skal, som I ved, have en ny domprovst i Fyens Stift. Stillingsopslaget blev i første omgang trukket tilbage,
fordi der var opstået tvivl om boligen, som domprovsten skulle flytte ind i. Det er på plads nu, og stillingen
er slået op igen. Vi stiler efter en ansættelse den 15. marts 2016.

Reformationsfejringen
Alle provstier har nu nedsat reformationsudvalg, som skal koordinere og opsamle lokale initiativer til
reformationsfejringen i 2017.
Ét af arrangementerne bliver ”Kirkens Døgn,” som kommer til at løbe af stablen den 8. og 9. september
2017. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med masser
gode ideer til ”Kirkens Døgn”, lige til at bruge i sognene.
Meget mere om det og om reformationsfejringen senere.
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Inspirationskatalog til samarbejde
Kirkeministeriet har samlet et inspirationskatalog med en række eksempler på samarbejder mellem kirken
og det omgivende samfund. Eksemplerne omfatter bl.a. diakonale opgaver, hvor kirken i samarbejde med
lokalsamfundet løser opgaver i forhold til f.eks. ældre, flygtninge og mødrehjælp. Læs mere her.

Evaluering af Stiftsbogen 2015: Hånd om hinanden
Vi vil gerne gøre stiftsbogen endnu bedre, og derfor håber jeg, at de af jer, der ikke allerede har gjort det,
vil besvare et kort spørgeskema om bogen/magasinet. Spørgeskemaet hentes her

Med ønsket om en glædelig adventstid.

Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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