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Kære præster og menighedsråd
Sommeren går på hæld, og det betyder, at årets Landemode og
Stiftsdag nærmer sig. Landemode og Stiftsdag holdes lørdag
den 29. september, og vi begynder med gudstjeneste i Odense
Domkirke kl. 10.30, hvor Domprovst Regina Ljung prædiker.
Herefter går vi i år til Odeon, hvor der er frokost, samvær og
spændende indlæg, ganske som vi plejer!
Johan Fynbo lægger ud. Han er professor og forsker i de tidlige
galakser ved Niels Bohr Instituttet. Han vil fortælle om forholdet
mellem tro og videnskab, og hvordan han i sit liv kombinerer det
at tro på Gud med at være hard core videnskabsmand. Jeg tror, at der er mange af os, der ikke ser
noget problem i at kombinere tro og videnskab, men jeg tror også, at det fortsat er noget af det,
en del mennesker støder sig på, og derfor er det relevant at tage op.
Vi får også fornøjelsen af at lægge øre til fortælleren Ester Rützou fra Fåborg, som vil give os et par
af sine medrivende fortællinger og desuden lede fællessang fra højskolesangbogen.
Mit indlæg på Stiftsdagen kommer blandt andet til at handle om de fristiftsforsøg, som nu sættes i
gang i hele stiftet. I får en folder med hjem, hvor alle forsøgene er beskrevet, og hvoraf det
fremgår, hvordan man deltager i forsøgene.
Programmet til dagen er lige på trapperne. I kan allerede nu tilmelde jer via hjemmesiden
Fyensstift.dk. Alle præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirkerne i Fyens Stift er
velkomne, og I må meget gerne tage jeres ægtefælle/partner med.
Folkekirkens Udviklingsfond har fokus på unge og kirken
”Unge og Kirken” er overskriften for Folkekirkens Udviklingsfond i 2019. Fonden støtter
nyskabende ideer, der er udviklet lokalt og kan bruges til inspiration for andre i folkekirken.
Den 1. november er der ansøgningsfrist for at søge midler til projekter for og med unge i kirken.
Det kan for eksempel være projekter med fokus på sociale medier, som kan styrke båndene
mellem de unge og kirken – men der kan søges støtte til mange former for projekter, og det vil jeg
gerne opfordre jer til at gøre. Læs mere og hent et ansøgningsskema her
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Natkirken åbner
Fredag den 31. august kl. 17 åbner Fyns Natkirke igen. Ved samme lejlighed tager kirken
navneforandring fra Odense Natkirke til Fyns Natkirke.
Åbningsarrangementet begynder med fællessang uden for Odense Domkirke. Herefter er der lidt
mad og drikke, og så vil der være "stationer" i Domkirken, hvor man både kan opleve og bidrage.
Aftenen slutter med musik og andagt. Alle er meget velkomne. Læs mere her
Kursuskatalog fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening
I har fået tilsendt et spændende kursuskatalog fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Jeg vil
gerne slå et slag for de mange inspirerende kurser og temadage, der er omtalt i kataloget. Blandt
andet er der temadag på Vissenbjerg Storkro lørdag den 10. november, om kirken og det
omliggende samfund. Læs om alle kurser og temadage her
Præster beretter om deres studieorlovsprojekter
Dorthe Tofte Hansen har studeret Knausgaards forfatterskab, Jesper Svärd er dykket ned i
Eckersbergs altertavle, og Eva Fischer Boel har fordybet sig i, hvordan vores gudsbillede får
konsekvenser for, hvordan vi går til spørgsmålet om det onde og omvendt.
De tre studieorlovspræster fortæller om deres studier her på Fyens Stift den 7. november fra 10 til
12, og alle interesserede er velkomne til at være med. I skal – af hensyn til kaffe og brød – blot
sende en mail til bispesekretær Marlene Bruun MARBR@km.dk en uges tid før mødet, hvis I
ønsker at deltage.
Valg til 19 fynske menighedsråd med 2-årig valgperiode

En række fynske sogne har valg til menighedsrådet hvert 2. år, og det valg nærmer sig. De enkelte
sogne har fået direkte mail om proceduren og tidsfristerne fra Kirkeministeriet. I er naturligvis
meget velkomne til at henvende jer både til stiftet og Landsforeningen af Menighedsråd, hvis I har
spørgsmål om valgets afvikling, indtastning i kandidatsystem og så videre. Tjek også
”valgvejledningen” under håndbøger på DAP.
De bedste hilsener
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