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            Akt.nr.:740845 

 
            Odense den 20. december 2019 

 
 
 
 

Kære Hans Tausens sogns menighedsråd og sognepræst Laila Groes. 
 
I forlængelse af min afgørelse vedrørende ændring af sognegrænser sender jeg mine mere 
uddybende bemærkninger til jeres høringssvar. 
 
I har noteret: 
 
- at Hans Tausens sogns menighedsråd tager min sindede ændring til efterretning. Rådet 
bemærker, at ændringen burde afvente den endelig udbygning af nye bydele. 
 
- Sognepræst Laila Groes oplyser, at hun tager ændringerne til efterretning. 
 
Hertil er mine bemærkninger samlet set, at jeg finder det væsentligt, at der allerede nu bliver 
entydighed om, hvor man sognemæssigt hører til, når man bor i havneområdet. Det sammenholdt 
med, at planerne for resten af områderne mellem jernbanen og havneområdet primært retter sig 
mod uddannelsesinstitutioner, kontorbyggeri og liberalt erhverv, gør at jeg ikke finder anledning til 
at afvente den fulde udbygning af disse områder. 
 
Min afgørelse er udtryk for, at jeg mener, at vi som folkekirke skal være opmærksomme, når byen 
forandrer sig, så kirkens tilstedeværelse kan stadfæstes i de nye boligområder i Odense og jeg vil 
endnu engang sige tak for jeres høringssvar og overvejelser i den anledning.  
 
 
 
 

Med venlige hilsener 

 

 

Tine Lindhardt 
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