Fyens Stifts Bispeembede

Odense den 25. juni 2020
Kære præster og menighedsråd
Sommeren er over os med solskin og udendørs gudstjenester og – i en del sogne – turister på
kirkebænkene, som glæder sig over, at folkekirken også i ferien står til rådighed for mennesker, der
har brug for det. Samtidigt er sommeren også ferietid – for præster, ansatte og menighedsråd.
Nyd den 
Landemode/Stiftsdag
Heldigvis tyder alt nu på, at coronaen er så meget under kontrol, at vi kan holde årets Landemode
og Stiftsdag den dag, vi har planlagt nemlig lørdag den 26. september.
Det bliver som meget andet lidt anderledes i år, for der er ikke plads til os alle sammen i Odense
Domkirke. Derfor mødes vi kl. 10.30 til gudstjenester i Domkirken, Vor Frue Kirke og Sankt Hans
Kirke i Odense. Der bliver ingen procession i år, så præsterne kan lade kjolen blive hjemme!
Efter gudstjenesterne samles vi allesammen til frokost på Hotel H. C. Andersen. Kirkeminister Joy
Mogensen er inviteret som gæstetaler. Jeg fortæller om ’årets gang’, og selv om min tale ikke er
skrevet endnu, tror jeg godt, I kan regne med, at den vil rumme nogle ord om corona-tiden. Hvad
var det for en folkekirke, vi så og som tegnede sig – for jer, for medlemmerne, for pressen, lokalt og
bredere nationalt – under coronatiden? Det, tror jeg, er en overvejelse eller to værd!
Det endelige program bliver lagt på stiftets hjemmeside, så snart det er færdigt, og allerede nu kan I
tilmelde jer her. De nuværende coronaregler om afstand og sang betyder, at antallet af pladser vil
være færre end de foregående år. Pladserne bliver fordelt efter princippet ”først til mølle”. I får
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besked om, hvilken kirke I skal gå til gudstjeneste i, når tilmeldingsfristen er udløbet. OBS: Alle vil,
som vi plejer, kunne gå fra kirke til frokosten på Hotel H. C. Andersen.
Studieorlover til præster
Der er nu åbnet for, at præster kan søge studieorlov for 2021. Der er ansøgningsfrist den 28.
august. NB: Præsteforeningen slår først opslaget op den 7. juli, men da det er midt i ferietiden, har
vi lagt det på hjemmesiden allerede nu, så I kan se det her.
Teologiske saloner
Til slut vil jeg minde om de teologiske saloner i bispeboligen, som genoptages efter sommerferien.
Den første salon er den 27. august, og den har overskriften ”Profeti og åbenbaring”. Se oversigten
over møder og kurser i Fyens Stift her, hvor der også er link til tilmelding.

Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig god sommer!
Mange hilsener

Tine Lindhardt

PS: Fyens Stift følger sundhedsmyndighedernes anvisninger vedrørende corona, og der vil naturligvis være
håndsprit til rådighed ved stiftets arrangementer og kurser.
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