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Kære præster og menighedsråd  
 
 
Allerførst mange tak for sidst til de mange 
af jer, der deltog i Landemode og Stiftsdag i 
lørdags. Det var en stor fornøjelse at være 
sammen med jer! 
 
Hvis I har lyst til at se nogle billeder fra 
dagen, kan I se dem her på stiftets 
hjemmeside. 
 
Fyens Stift som fristift 
Fyens Stift har nu, det vil sige i 2019 og 
2020, fået status af fristift. Formålet er at løse opgaver på en lettere eller bedre måde, - eller 
måske bare en måde, der passer bedre til os i Fyens Stift! 
  
Konkret betyder det, at Fyens Stift har fået mulighed for at sætte en række forsøg og projekter i 
gang, som man kan melde sig til og deltage i som menighedsråd, præster og provstier. Der er tale 
om 17 forskellige forsøg, der spænder lige fra forsøg med liturgi og gudstjenestefrekvens til forsøg 
med forbedret regnskabssystem og lempelse af budgetproceduren for menighedsråd. 
  
I kan læse om forsøgene her på Fyens Stifts hjemmeside, hvor der også kan hentes en printvenlig 
version af folderen med alle forsøgene.  
 
Jeg håber meget, at forsøgene rammer ind i noget af det, I står i, og at I derfor har lyst til at 
deltage i et eller flere forsøg. Vi vil fra stiftets side gøre vores yderste for, at det bliver nemt og u-
bøvlet at være med! 
 
Ud med kirken – årets Stiftsbog 
Årets Stiftsbog er forhåbentlig kommet ud til jer alle. Den har fokus på, at kirkens budskab skal ud 
– og ind i menneskers liv. I bogen kan I hente inspiration til og læse om, hvordan man rundt 
omkring i stiftet har taget fat på både ’kirke for flere’ – og ’kirke på flere måder’.  
 
Læs blandt andet om de mange mandeklubber, der er skudt op ved de fynske kirker, og om 
hvordan en kordegn tager teknikken i brug for minde folkekirkemedlemmerne om det, der foregår 
i og ud fra kirken.  
 
 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-og-stiftsdag-2018
https://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/fristift-forsoeg-i-fyens-stift
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Beretningerne fra de 11 provster i Fyens Stift kan i år findes på hjemmesiden. Herfra skal lyde en 
opfordring til, at I læser også dem, for de giver et rigtigt godt indblik i de mange spændende tiltag, 
der er gang i rundt om i Stiftet.  
 
Ris og Ros til årets Stiftsbog er meget velkommen og sendes til presse- og 
kommunikationsmedarbejder Marianne Hyrlov mhhy@km.dk  
 
Hjemmeside til Kirken på Landet 
Kirken på Landet har fået sin egen fynske hjemmeside. Her kan man blandt andet læse, hvordan 
sognepræst Vita Andreasen, som er præst for kirken på landet, kan være behjælpelig med at 
facilitere møder, workshops og visionsseminarer for lokalsamfund og kirker på landet.  
 
Konfirmandtræf 2019 
Temaet for konfirmandtræf 2019 er ”Gå ud i alverden - om missionsbefalingen og dens udtryk." 
Konfirmandtræffet bliver i år den 29., den 30. og den 31. januar, og der er netop sendt invitation 
ud til alle præster. Jeg håber, at der som sædvanligt bliver fuldt hus i Domkirken de tre dage, så vi 
igen kan give 1200 fynske konfirmander en aften, hvor de oplever fornøjelsen ved at være mange 
sammen, bliver klogere og får noget at tænke over. Læs mere på hjemmesiden her 
 
Vigtige datoer til kalenderen 

 Den 7. november fra 10 til 12 fortæller tre studieorlovspræster om deres studier. Det 
foregår på Stiftet, Klingenberg 2. Tilmelding til bispesekretær Marlene Bruun 
MARBR@km.dk, hvis man ønsker at være med. 

 Den 10. november fra 9.30 til 16 er der temadag om kirken og det omliggende samfund på 
Vissenbjerg Storkro i samarbejde med Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Læs mere om 
program og tilmelding her.   

 Den 24. januar 2019 fra 16.30 til 18.30 er der nytårskur i Odense Domkirke. Mere 
information kommer! 

 Den 27. februar 2019 fra 16.30 til ca. 21.30 er der konference om kirkers brug. Der 
kommer mere information om tid, sted og indhold i næste nyhedsbrev, men sæt allerede 
nu X i kalenderen.  

 Og husk at der næste år er Landemode og Stiftsdag lørdag den 28. september. 
 

 
De bedste hilsener med ønsket om et godt efterår 

 
 
Tine Lindhardt  
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