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            Odense den 20. december 2019 

 
 

Kære Fredens sogns menighedsråd og præster i Fredens sogn. 
 
I forlængelse af min afgørelse vedrørende ændring af sognegrænser sender jeg mine mere 
uddybende bemærkninger til jeres høringssvar. 
 
I har noteret: 
 

- at I oplever, at den sydlige ende af Skibhuskvarteret, nord for jernbanen i forvejen opfatter 
sig som hørende til Fredens Kirke. 

 
- at I er enige i det formålstjenlige i at samle den kirkelige betjening af havneområdet i eet 

sogn også med henblik på en evt. senere udskillelse af området i et selvstændigt sogn 
 

- at - som også påpeget af præsterne - en gennemførelse af sognegrænseændringen med 
deraf følgende forøgelse af indbyggertallet /medlemstallet i sognet kræver 
ressourcetilførsel på alle områder.  

 
Hertil er mine bemærkninger samlet set, at spørgsmålet om hvorvidt havneområdet evt. senere 
skal udskilles som et selvstændigt sogn, ikke er en del af min aktuelle afgørelse. I forhold til jeres 
bemærkninger om jeres fysiske rammer, indbyggertal og antallet af præstestillinger vil det helt 
generelt og selvfølgeligt også konkret være en løbende proces for provstiudvalget og for mig at 
følge udviklingen både kirkeligt og folkeligt og de afledte behov i sognene. 
 
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 det 
glæder mig derfor, at I tilkendegiver, at I vil være med til at sikre og udvikle den kirkelige betjening 
af havneområdet.  
 
Hvis I ønsker et møde og en samtale om mine tanker vedr. Fredens sogns kirkelige betjening af 
havneområdet og udvikling af kirkelivet der, er I velkomne til at kontakte min sekretær for at finde 
et tidspunkt. Ligesom jeg naturligvis også står rådighed helt generelt.  
 
Endnu engang tak for jeres høringssvar og overvejelser.  
 

 Med venlige hilsener 

 

Tine Lindhardt 
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