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Kære præster og menighedsråd
Valgkampen præger vores samtaler og vores medier i disse dage. Forleden var jeg ordstyrer ved et
valgmøde i Paarup Kirke, hvor folketingskandidaterne diskuterede kirkepolitik. Også Sankt Hans
Kirke i Odense har haft et velbesøgt vælgermøde i kirken. Jeg synes, at det er glimrende, at vi
inviterer folketingsmedlemmerne indenfor, og at kirkepolitikken, som ellers er temmelig
fraværende i valgkampen, bliver sat på dagsordenen.
Nyt materiale til menighedsrådsmedlemmer
På hjemmesiden www.godtfrastart.dk kan du som menighedsrådsmedlem blive klogere på alt fra
kirkens bygninger til ansættelse af personale. Nu er der kommet et nyt modul i Elæringsmaterialet. Se det nye materiale her. Her får I bl.a. indblik i noget af det, der er forbundet
med at være en offentlig myndighed, og råd og vejledning til, hvordan man kan tage højde for det i
sit arbejde i menighedsrådet.
Præstekonvent
Fristen nærmer sig for at tilmelde sig årets Stiftskonvent for præster. Konventet holdes onsdag
den 12. og torsdag den 13. juni på Hotel Svendborg. Det handler i år om sakramenterne og
liturgien, både teologisk, historisk og i folkekirkens praksis. Jeg ser frem til, at vi får et par gode
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dage sammen med spændende samtaler og drøftelser. Hvorfor døber vi og går til alters, hvad sker
der i dåb og nadver, hvad betyder det, og hvordan gør vi det?
I kan finde programmet og tilmelde jer her.
Nationalmuseet tjekker fynske altertavler
I løbet af sommeren og efteråret får en række fynske kirker besøg af Nationalmuseet. Nemlig de
kirker, som har alterudsmykninger fra middelalderen. Hver enkelt altertavles bevaringstilstand skal
undersøges af en konservator, så hun kan vurdere og give en anbefaling til, om der er behov for at
istandsætte af den. De berørte kirker bliver kontaktet direkte af Nationalmuseet, og I kan læse
mere her.
”Håb – teologi i trængselstider”
Det er titlen på en konference for præster, der foregår den 26. og 27. september på Det
Teologiske Fakultet i København. Konferencen handler om det paradoksale i, at vi aldrig har levet i
en verden, der er så tryg som nu, og alligevel er vi bange, fordi vi dagligt konfronteres med
katastrofer, klimakrise, plastik-øer, hackerkriminalitet og mange andre ting. Konferencen vil
udfordre vores frygt ved at tale om håb og tro. Fyens Stift er medarrangør til konferencen.
Tilmelding sker her direkte til Københavns Universitet
Personlig planlægning og arbejdstilrettelæggelse
Så er der igen mulighed for præster, for at komme på kursus i personlig planlægning og
arbejdstilrettelæggelse. Det foregår den 6. juni 2019 i Fyens Stifts lokaler, Klingenberg 2, Odense.
Læs mere om kurset og tilmelding her
Er der nogen der vil gi’ en hånd med på Dyrskuet i Odense?
Folkekirken har som sædvanligt et telt på dyrskuet i Odense, som foregår den 14.-16. juni.
Præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkegængere er meget velkomne til at give en hånd med i
teltet! Henvend jer til sognepræst Adam Boas adbo@km.dk, hvis I har tid og lyst til det, så sørger
han for adgangsbilletter og spisekort til deltagerne.

Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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