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Kære præster og menighedsråd
Velkommen tilbage fra sommerferie! Til en sensommer og
et efterår, hvor sæsonen begynder på ny.
En af de begivenheder, jeg altid glæder mig til i efteråret,
er Landemodegudstjeneste og Stiftsdag lørdag den 30.
september i Domkirken og på Hotel H. C Andersen, hvor vi
blandt andet får mulighed for at høre, hvad Kirkeminister
Mette Bock har at sige om folkekirken i dag.
Stiftsrådet giver en dejlig frokost og eftermiddagskaffe, og I
er velkomne til at tage jeres ægtefælle/partner med, ligesom også kirkens ansatte er velkomne.
Program og tilmelding finder I på Fyens Stifts hjemmeside www.fyensstift.dk Bemærk at Gudstjenesten i
Odense Domkirke i år begynder kl. 10.30.

Kirkens Døgn
Før vi kommer så langt som til Stiftsdagen, er der ”Kirkens Døgn” den 8. og 9. september. En hurtig
googlesøgning viser, at rigtig mange af jer holder Kirkens Døgn med overnatning i Kirken, gudstjenester,
musik, fællesspisning osv. Dejligt! Vi sender en fotograf ud for at tage billeder af nogle af begivenhederne,
så send en mail til Fyens Stifts reformationstovholder Torkil Jensen toje@km.dk og fortæl om netop jeres
arrangement, hvis I ikke allerede har gjort det.

Unge under 18, der ønsker at konvertere
I de sidste dage har man i BT og Kristeligt Dagblad kunnet læse om en fynsk familie, hvis 15 årige datter er
konverteret til islam angiveligt uden forældrenes samtykke.
Jeg vil gerne bruge anledningen til at minde om forældreansvarsloven, som siger, at den eller de, der har
forældremyndigheden, træffer afgørelser om barnets personlige forhold indtil barnet er myndigt. Det
gælder også religiøse forhold. Derfor sikrer vi os i folkekirken, at begge forældre (eller den/dem der har
forældremyndigheden) er enige, før vi døber et barn eller konfirmerer et ungt menneske. Og det er derfor,
vi ikke døber uledsagede flygtningebørn under 18 år, selvom de ønsker det.
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En ”trossamfundslov” er i øjeblikket ved at blive forberedt i folketinget, og politikerne har i forlængelse af
eksemplet her fra Fyn diskuteret, om det i loven skal præciseres, at et trossamfund i lighed med folkekirken
ikke må lade et ungt menneske under 18 år melde sig ind uden forældrenes samtykke. Personligt er jeg af
den opfattelse, at det allerede ligger i forældreansvarsloven, og at man derfor i stedet kunne opfordre til, at
alle trossamfund respekterer den. Reglerne om ind- og udmeldelse af folkekirken kan I læse her.
Bekendtgørelsen om forældreansvarsloven, kan I læse her.

Landsby og Kirke
I halvandet år har seks fynske lokalområder i Assens, Bogense og Middelfart Provstier været en del af
projektet ”Kirke og Landsby - udvikling gennem samskabelse". En positiv udvikling er sat i gang, hvor kirken
sammen med landsbyernes foreninger, lokalråd og organisationer skaber udvikling i lokalområderne. På
Fyens Stifts hjemmeside kan I se tre videoer om projektet. Projektet er afsluttet nu, og sognepræst Vita
Andreassen, som også er præst for Kirken på Landet i Fyens Stift, står gerne til rådighed med inspiration,
ideer og sparring, hvis nogen vil i gang med lignende projekter.

Forsøg i Folkekirken
Som I ved, får vi mulighed for at lave fristiftsforsøg i 2018 og 2019. Forsøgskataloget er i øjeblikket ved at
blive udarbejdet, og forslag er stadig meget velkomne.
Sideløbende med fristiftsforsøgene kan man deltage i forsøg under den nye lovgivning om forsøg i
folkekirken. Den 4. september fra kl. 19 til 21 holder Kirkeministeriet et informationsmøde om
forsøgslovgivningen i Odense Domkirkes lokaler, Skt. Knudsalen. Læs mere og tilmeld dig her
Festgudstjeneste for reformationen
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 95 teser på Slotskirkedøren i
Wittenberg, hvilket blev indledning til reformationen. Det fejres med festgudstjeneste i landets domkirker.
Sæt derfor allerede nu et stort kryds i kalenderen den 31. oktober kl. 19.00, og kom til festgudstjeneste i
Odense Domkirke med efterfølgende reception. Mere information følger senere.
Og så ses vi måske til blomsterfestival i Odense allerede næste lørdag den 19. august kl. 11, hvor jeg
navngiver en rose, som er nyudviklet til reformationsjubilæet.
Fortsat rigtig god sommer og mange venlige hilsener
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