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              10. oktober 2019 

Kære præster og menighedsråd  
 

Tak for sidst til alle, der deltog i Landemodegudstjeneste og Stiftsdag. Det er en stor fornøjelse at 

møde jer år efter år på denne festlige dag. I år var der tilmed kreering (altså indsættelse) af Bente 

Holdgaard, som ny provst i Svendborg. Hjertelig velkommen til Bente! Se billederne fra dagen, og 

læs Lone Wellners prædiken på Fyens Stifts hjemmeside. 

  

Vi er alle præster 

Stiftsårbogen har i år titlen ”Vi er alle præster”. Titlen er 

inspireret af Martin Luther, som siger, at enhver, der er 

blevet døbt, også er præst og biskop og pave.  En af 

Luthers pointer er, at ethvert menneske derfor skal gøre 

gavn, der hvor vi er. Og det er Stiftsbogen fuld af 

eksempler på sker! Læs således om mennesker, der 

forkynder, underviser og yder omsorg for andre, og som 

på den måde er stærke eksempler på ”det almene 

præstedømme”. 

   

Man kan også læse om de ordinerede præster ”i kjole og 

krave”. For selvom vi alle er præster, har vi i høj grad brug 

for uddannede og fagligt godt funderede præster, som 

kan udbrede evangeliet jordnært uden at det mister 

højde og dybde, enkelt uden at forenkle og livsnært uden 

at det bliver banalt.  

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-og-stiftsdag-2019
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-og-stiftsdag-2019
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Jeg håber, at I kan hente inspiration i artiklerne – både ordinerede og ikke ordinerede præster. For 

som stiftets teologiske medarbejder Hanne Uhre Hansen skriver i sin artikel om det myndige 

lægfolk: Teologi er alt for vigtigt til at overlade til teologer – alene.  

 

Hvis I gerne vil have flere stiftsbøger til undervisning eller andet, er I velkomne til at hente ekstra 

eksemplarer på Fyens Stift. Stiftsbogen kan også læses her  

 

Teologiske Saloner 

Apropos teologi, så er de teologiske saloner i bispeboligen i fuld gang, og I kan sagtens nå at være 

med. Torsdag den 14. november er det Mikkel Gabriel Christoffersen, der kommer og lægger op til 

en samtale om ”Skam - teologisk betragtet”. Læs mere og se hvordan du tilmelder dig her  

 

”Liturgikaravane” 

I løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 kommer jeg rundt i alle provstier for at tale med jer – 

præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte og andre interesserede – om folkekirkens liturgi. På 

møderne vil jeg redegøre for, hvorfor debatten om gudstjeneste, dåb, nadver og autorisation har 

stor betydning, og jeg vil lægge op til samtaler om liturgi i mindre grupper.  

I får invitationer med oplysning om mødested fra jeres provstikontor. Datoerne for møderne 

kommer her:  

Fåborg Provsti: 26. oktober 10-12. 

Bogense Provsti: 21. november 17-20.30. 

Midtfyn Provsti: 15. januar 17-20.30. 

Assens Provsti: 21. januar 17-20.30. 

Svendborg og Langeland-Ærø Provstier: 19. februar 17-20.30. 

Middelfart Provsti: 4. marts 17-20.30. 

Kerteminde og Nyborg Provstier: 11. marts 17-20.30. 

Hjallese og Sankt Knuds Provstier: 18. marts 17-20.30  

 

Jeg håber at se mange af jer. Jeres synspunkter er vigtige og vil blive læst, sammen med de 

forhåbentligt mange andre tilkendegivelser der kommer i forbindelse med biskoppernes videre 

arbejde med folkekirkens liturgi. Læs mere om liturgiarbejdet og hent materiale her. Og læs min 

opfordring til at deltage i debatten her  

 

 

 

 

https://issuu.com/fyensstift/docs/fyens_stifts__rbog_2019_enkeltsider
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-skam-teologisk-betragtet
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/udtalelser-artikler-og-debat/grib-debatten-gudstjeneste-daab-og-nadver-angaar-os-alle
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/udtalelser-artikler-og-debat/grib-debatten-gudstjeneste-daab-og-nadver-angaar-os-alle
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Folkekirkens Migrantsamarbejde 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på hjemmesiden om folkekirkens migrantsamarbejde, som er 

blevet opdateret med gode værktøjer og ideer til sogne, der gerne vil arbejde med integration i 

folkekirken. Her kan man for eksempel finde helt konkrete forslag til, hvad man som menighed og 

kirkegænger kan gøre for at hjælpe nye danskere med at føle sig hjemme i folkekirken.  
 

Om lidt venter en efterårsferie for nogen – og for os alle venter efteråret! 

Kom godt ind i det og nyd det nu – med alt dets regn og rusk og æbler og nødder og rød-gule 

blade, der ligger i lag på græsplænen! For inden vi ser os om, er det mørk november – og så 

kommer jul! 

  

Mange venlige hilsener  

 

 
Tine Lindhardt  

 

 

PS: Til Kalenderen 

Den 16. november holder Fyens Stift og Fyens Stifts Menighedsrådsforening temadag om dåb og 

nadver på Vissenbjerg Storkro. Læs mere her. 

Den 23. januar 2020 bliver der nytårskur i Domkirken fra 16.30 til 18.  

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

Bibelen 2020  

Den 28. marts 2020: Temadag på Vissenbjerg Storkro ved Fyens Stift og Fyens Stifts 

Menighedsrådsforening. Programmet er lige på trapperne! 

 

http://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/temadag-om-daab-og-nadver

