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Den 27. juni 2018 

 

Kære præster og menighedsråd  
 

Allerførst tak for sidst til de mange 

præster der deltog på konvent i 

Svendborg. Der blev plads til både 

faglige diskussioner, ny viden og ikke 

mindst et en god latter over aftenens 

revy. Lige som det konvent skal være! 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

den 12. og 13. juni 2019, hvor vi igen 

holder præstekonvent på Hotel 

Svendborg.  

 

Her kommer det sidste nyhedsbrev inden sommerferien. For de præster, der deltog i konventet, 

vil der være et par gentagelser. Men der er også nyheder – så hæng på. 

 
Ny viden når det passer dig! 

To nye kurser for menighedsrådsmedlemmer er klar, og det er oven i købet kurser, som man kan 

tage hjemme i sofaen. De to nye kurser findes her www.godtfrastart.dk, og de handler om daglig 

ledelse og om kirkens bygninger. Kurserne er lavet i samarbejde mellem stifterne, 

Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet, og jeg vil stærkt anbefale dem – de er gode 

og nemme at gå til, og de giver konkrete anvisninger på, hvordan hverdagsopgaver løses i 

menighedsrådet.  

 

Uddannelseskonsulent til Stiftets nye præster 

Nyuddannede præster skal have en god start i deres første embede, og en af dem, der skal sikre 

det, er sognepræst Torkil Jensen. Han er ansat som uddannelseskonsulent i Fyens Stift fra den 1. 

juli. 

 

Ansættelsen er et led i den nye plan for, hvordan præster uddannes i Danmark. Når en præst 

begynder i sit første embede, kommer hun eller han typisk lige fra et halvt års uddannelse på 

Pastoralseminariet. For at komme godt i gang bliver der derudover, efter den nye ordning, en 

introduktion til embedet og efteruddannelse for præsten.  Det strækker sig over halvandet til to år 

og finder sted sideløbende med, at præsten varetager sit nye embede, så teori og praksis følges 

ad. 

 

http://www.godtfrastart.dk/
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Torkil Jensens job som uddannelseskonsulent bliver blandt andet at tilrettelægge en 

introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og 

Folkekirkens Udviklings og Videnscenter. Torkil Jensen bliver også tovholder for det hold af 

vejlederpræster, der lokalt hjælper de nye kolleger i gang. Læs mere her 

 

Hvem bestemmer gudstjenestelivet i folkekirken? 

Er det staten, der skal bestemme over liturgien og gudstjenesterne i folkekirken? – eller 

biskopperne? – eller menigheden? – eller præsterne? - eller måske nogle særligt liturgisk kyndige? 

Det handler en ny rapport, ” Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed” om. Den handler også 

om, hvem og hvad kirken er, og hvor meget i en gudstjeneste der skal ligge fast (autoriseres), og 

hvor meget der kan være frit. Jeg håber, I har lyst til at læse rapporten, og diskutere den i 

menighedsrådene, for den tager fat på væsentlige emner.  

 

Baggrunden for rapporten er, at biskopperne i 2016 nedsatte tre faggrupper, der arbejder med 

liturgi. Det har vi gjort for at kvalificere debatten om rammerne for et levende og vedkommende 

gudstjenesteliv. Nu er rapporten fra den første arbejdsgruppe altså udkommet, og den kan hentes 

både som pixi-udgave og som den fulde rapport på Fyens Stifts hjemmeside her.  

 

Databeskyttelsesforordningen 

Jeg ved, at I har bakset med den nye persondataforordning, og tak for det! På Fyens Stifts 

hjemmeside har vi lagt nogle praktiske ”leveregler” ud, som måske kan være en hjælp. Find 

”levereglerne” her.  Men ”leveregler” gør det selvfølgelig ikke alene, så hold øje med udmeldinger 

og vejledninger fra Kirkeministeriet om databeskyttelse. De offentliggøres på DAP i 

grupperummet: Databeskyttelsesforordning. 

 

Blev ånden sat fri? – arven fra 1968 

Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet holder i samarbejde med flere stifter, her 

iblandt Fyens Stift, en konference om arven fra 1968 og kirken i dag. Konferencen finder sted den 

27. – 28. september 2018, og de første 25 præster fra Fyens Stift har mulighed for at deltage for 

150 kroner. Program og tilmelding er her. 

 

 

 

 

 

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/uddannelseskonsulent-ansat-i-fyens-stift
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/hvem-bestemmer-i-folkekirken
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/persondataforordning-gode-leveregler
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/persondataforordning-gode-leveregler
https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2018/blev-aanden-sat-fri/
https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2018/blev-aanden-sat-fri/
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Ledige stillinger 

Der er brug for to nye beredskabspræster. Se stillingsopslag her 

 

Til slut vil jeg ønske Jer alle sammen en rigtig god sommer og ferie, når I kommer dertil. På gensyn 

til august og tak for et godt første halvår af 2018! 

 

De bedste hilsener 

 

 
 

Tine Lindhardt  

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/ledige-praestestillinger-i-fyens-stift/beredskabspraest

