
 

Fyens Stifts Bispeembede 

Biskop Tine Lindhardt 
Fyens Stift · Klingenberg 2 · 5000 Odense C 

Tlf: 66 12 30 24 · e-mail: tili@km.dk 
www.fyensstift.dk 

 

  
  
                               

Sagsb.:PHAP 
            Akt.nr.:605734 

 
            Odense den 9. september 2019 

 

Til menighedsrådene i: 
Sankt Hans sogn 
Hans Tausens sogn 
Fredens sogn    
 
Sindetskrivelse vedrørende ændring af sognegrænser 
 
Kære Sankt Hans, Hans Tausens og Fredens Menighedsråd 
 
Tak for jeres deltagelse i mødet i Odeon den 28. august 2019, hvor jeg orienterede om mine 
overvejelser om den fremtidige kirkelige betjening af Odense Havn. 
 
Jeg er, som jeg sagde på mødet, sindet at ændre de nuværende sognegrænser for de sogne i 
Sankt Knuds provsti, der omkranser Odense Havn. 
 
Baggrunden for min påtænkte ændring af sognegrænserne er et ønske om at samle den kirkelige 
betjening af indbyggerne i havneområdet under eet. Ligeledes ønsker jeg at knytte den kirkelige 
betjening til et allerede eksisterende sogn - konkret til Fredens sogn.  
 
Nye sognegrænser sikrer således, at:  
 

 der bliver entydighed om, hvor man sognemæssigt hører til, når man bor i havneområdet  

 havneområdet betragtes som eet område og får sin kirkelige betjening fra det samme sogn 

 kirken tilpasser sig, når byen forandrer sig 

 almindelig praksis for trækning af sognegrænser følges  

 Sct. Hans sogn vil kunne være med til at udvikle og sikre den kirkelige betjening af bl.a. det 
nye Thomas B. Thriges kvarter og andre nye boligområder i sognet og indgå som en 
naturlig del af kirkerne i city 

 kirkens tilstedeværelse stadfæstes på den måde i de nye boligområder i Odense 
 
Vedlagt som bilag finder I et kort over de nuværende sognegrænser samt et kort, hvor mit forslag 
til nye sognegrænser for Sankt Hans, Hans Tausens og Fredens sogn fremgår.  
 

Forinden jeg foretager mig yderligere, gives I som menighedsråd for Sankt Hans, Hans Tausens 
og Fredens sogne mulighed for at afgive et høringssvar. Da præster ifølge lov om menighedsråd 
§27 ikke kan deltage i menighedsrådets forhandling og indstilling i sager om sogneinddeling, høres 
præsterne særskilt over mine sindede ændringer i sognegrænserne. 
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Eventuelle udtalelser skal være mig i hænde senest den 31. oktober 2019.  

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig for spørgsmål og kommentarer og det samme gælder, 

hvis I ønsker et møde. 

Med venlig hilsen 
 

 
 
Tine Lindhardt 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

  


