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Kære præster og menighedsråd

Så kom meddelelsen i dag om, at hele landet nu bliver omfattet af de skærpede coronarestriktioner.
Hvad det konkret betyder for kirkerne, kan I læse om her, og I kan naturligvis få råd og sparring hos
jeres provst eller i stiftet.
Kort fortalt sker der ikke noget, hvad angår gudstjenester og kirkelige handlinger. Det fortsætter vi
med, med de allerede kendte retningslinjer og begrænsninger.
Hvad angår aktiviteter som koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse,
fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. vil jeg meget opfordre jer til at aflyse det eller
udskyde det. Jeg ved, at det ikke vil være nogen nem beslutning, men jeg tror desværre, at det vil
være det bedste, som situationen er.
Ja, det er en stor mundfuld, og derfor vil jeg også gerne sige jer TAK for den store indsats, I har ydet i
år og gør nu igen – menighedsråd, præster, ansatte, frivillige, ja jer alle! Kirken er der, og evangeliet
forkyndes, midt i decembers mørke og coronaepidemi. På trods og som en trods. Det betyder meget
for mange. Tak skal I have.

Velkommen
Og så til det, som jeg egentlig ville have begyndt dette brev med: Hjertelig velkommen til de nye
menighedsråd – såvel garvede som nye medlemmer!
På landsplan er fire ud af ti menighedsrådsmedlemmer nyvalgte, og mit gæt er, at det også gælder i
Fyens Stift. Så der er mange, der skal tages godt imod, og det vil stiftsadministrationen og jeg gerne
bidrage til. Vi har lavet en folder, som fortæller, hvad I kan få hjælp til herfra, og hvor I kan se
billeder og kontaktoplysninger på alle os, som arbejder i stiftet. Der er sendt en lille stak foldere til
præster og kirkekontorer i stiftet, og jeg håber, at I præster vil tage dem med til det førstkommende
menighedsrådsmøde. (Når vi ikke sender folderen til menighedsrådsformanden, er det fordi vi først
får alle kontaktoplysninger på nye menighedsrådsformænd i vores system efter nytår). Jeg
vedhæfter også en PDF-version af folderen, ligesom den kan printes fra Fyens Stifts hjemmeside.

Livestreaming af gudstjenester
Jeg ved, at mange af jer planlægger at lave online gudstjenester eller små andagter på nettet som
supplement til julegudstjenesten i kirken, især af hensyn til dem, som ikke har mulighed for at
komme i kirke. Nogle af jer har også spurgt til juraen vedrørende streaming af gudstjenester. Det er
der nu kommet svar på fra Kirkeministeriet. Læs mere om livestreaming her.
Hvis I supplerer jeres gudstjenester i kirken med onlinegudstjenester, så husk for resten at skrive
dem ind på sogn.dk, så de kommer med i kirkekalenderen!
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Mit onlinebidrag er en juleandagt, som vil kunne ses på Fyens Stifts hjemmeside samt TV2FYNs og
Fyens Stiftstidendes hjemmesider, når vi kommer lidt tættere på jul. Desuden kan I dagligt følge
”Bispens salmekalender” her.

Invitation til konference om, hvordan vi holder og skal holde gudstjeneste, dåb og
nadver
Nu vi er ved det, der sker online, så vil gerne invitere jer alle til online-konference den 16. januar fra
kl. 9.30 til kl. 15. Konferencen bliver holdt som led i den åbne samtale om folkekirkens
gudstjenesteliv, som biskopperne har sat i gang for at drøfte, om der er behov for at ændre på
højmessens liturgi. Der kommer meget interessante oplæg på konferencen, og der bliver også
mulighed for at deltage i workshops, online! Jeg håber, at mange også nye
menighedsrådsmedlemmer vil benytte lejligheden til at komme med i samtalen om noget af det helt
centrale i kirken, nemlig hvordan vi holder gudstjeneste, dåb og nadver. I kan læse meget mere om
konferencen og tilmelde jer her.

Aflysning af velkomstarrangement for menighedsråd
Desværre må vi aflyse velkomstarrangementet for menighedsrådsmedlemmer, som skulle
have været holdt på Nyborg Strand den 27. februar i samarbejde med Fyens Stifts
Menighedsrådsforening. Der er endnu ikke sat en ny dato på arrangementet, for vi ser lige,
hvordan coronaepidemien udvikler sig, før det besluttes.
Mine julehilsner er på vej til jer alle – men også her i december nyhedsbrevet vil jeg ønske
jer en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer, og
ikke mindst til forhåbentligt at kunne mødes mere rent fysisk i det nye år. For skærm og
’net’ kan meget, men det er nu bedre at være sammen, helt konkret, når man skal gøre
noget sammen og tale sammen. Og det skal vi!

Mange hilsener på vej mod jul

Tine Lindhardt

2

