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              9. januar 2020 

Kære præster og menighedsråd  
 

Rigtig godt nytår til jer alle!  

Jeg håber, at vi ses til en festlig nytårskur torsdag den 23. januar i Domkirken fra 16.30 til 18.00.  

Tilmelding foregår via Fyens Stifts hjemmeside her.  

 

Vi har forlænget tilmeldingsfristen til den 13. januar, så I kan stadig nå at melde jer til, og tag gerne jeres 

partner med, ligesom kirkens personale og folk fra sognet er meget velkomne.  

Med et nyt år følger også tit en ny kalender, og her kommer et par forslag til, hvad man kan fylde i den: 

 

Den 4. februar, 5. marts og 2. april: Teologiske saloner i bispeboligen. Klik ind på Fyens Stifts 

mødekalender, hvor I også kan tilmelde jer de enkelte arrangementer.  

 

Den 22. marts 2020: Festgudstjeneste i Domkirken klokken 10 i forbindelse med udgivelsen af Bibelen 

2020.  

 

Den 26. marts 2020: Obligatorisk kursus for nyansatte i folkekirken. Læs mere her. 

 

Den 28. marts 2020: Temadag på Vissenbjerg Storkro om kirken og samfundet, arrangeret af Fyens Stift og 
Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Her vil en række oplægsholdere byde ind med deres erfaringer og bud 
på samfundsudviklingen, og ikke mindst hvad det betyder for folkekirken og rammerne og mulighederne 
for, hvordan vi kan være kirke her i Fyens Stift i 2020.  

I kan blandt andet møde Tonni Hansen, Borgmester i Langelands kommune, Esben Fog, der i mange år har 
været byplanlægger i Odense Kommune og Yvonne Alstrup, der har været tovholder på projektet: ”Kirken 
på landet”. Og jeg skal også sige noget! Temadagen afsluttes med en paneldebat. Læs mere her 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/nytaarskur-2020
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/FYN/Sider/Obligatorisk-introkursus-for-nyansatte0102-7466.aspx
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/temadag-hvad-skal-vi-med-folkekirken-i-dag
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Endelig vil jeg minde om to vigtige datoer i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg, som for 

første gang afvikles efter den nye valglov: Den 12. maj er der orienteringsmøde, og den 15. september er 

der valgforsamling, hvor alle medlemmer af folkekirken kan være med til at vælge sognets menighedsråd.  

  

Med andre ord – der venter os et nyt og spændende år, som jeg glæder mig til at gå ind i sammen med jer!  

 

Mange venlige hilsener og på gensyn  

 

 
Tine Lindhardt  


