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            Odense den 20. december 2019 

 
 
 
 

Kære Sankt Hans sogns menighedsråd og sognepræst Peter Østerby Jacobsen 
 
 
I forlængelse af min afgørelse vedrørende ændring af sognegrænser sender jeg mine mere 
uddybende bemærkninger til jeres høringssvar. 
 
I har noteret: 
 
- at Sankt Hans sogns menighedsråd er kede af det udmeldte forslag, og undrer sig over, at jeg 
finder mine argumenter for sogneændringen tungtvejende nok til at ændre sognegrænserne så 
markant som foreslået. Rådet opfordrer til, at forslaget gentænkes. 
 
I bemærker endvidere: 
 
- at muligheden for sognebåndsløsning består. 
  
- at forslaget ikke tilgodeser den oprindelige byudviklingstanke om at integrere havnen mod 
centrum, men derimod gør det modsatte ved at koble havnen til en forstadskirke. 
  
- at man er enig i, at kirken skal tilpasse sig, når byen forandrer sig, og den proces i lang tid har 
været et udviklingsprojekt i Sankt Hans sogn, og at man derfor ikke finder, at den foreslåede 
sognegrænseændring er nødvendig for at imødekomme formålet om tilpasning. 
 
- at der mangler konkrete analyser, der kan vise det angivne tilhør til Fredens sogn. 
  
- at argumentet om normal praksis for trækning af sognegrænser ikke bør veje tungere end den 
oprindelige tanke om at integrere havnen mod centrum. 
 
- at man selvfølgelig vil være med til at sikre og udvikle den kirkelige betjening i centrum og mod 
de nye boligområder i centrum. 
 
-- at der er ønske om en opnormering til 2 præstestillinger 
 
Sognepræst Peter Jacobsen konstaterer i sit svar, at der vil være fordele ved at fastholde 
havneområdet i Sankt Hans sogn, samtidig med at der er en risiko for udhuling af befolkningstallet 
i Sankt Hans sogn, hvis sindetskrivelsen følges. 
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Hertil er mine bemærkninger samlet set, at jeg finder det meget væsentligt, at Sankt Hans sogn er 
med til at udvikle og sikre den kirkelige betjening af bl.a. det nye Thomas B. Thriges kvarter og 
indgå som en naturlig del af kirkerne i city. At give bedst mulige rammer for det mener jeg 
tilgodeses mest optimalt gennem sognegrænseændringerne.  
 
Hvad angår de konkrete ændringer og trækning af sognegrænserne har jeg - som nævnt i 
sindetskrivelsen - set til almindelig praksis, sammenholdt med planerne for områderne mellem 
jernbanen og havneområdet som primært retter sig mod uddannelsesinstitutioner, kontorbyggeri 
og liberalt erhverv. Dertil kommer det overordnede sigte med ændringerne, som er at samle den 
kirkelige betjening af indbyggerne i havneområdet under eet og at knytte den kirkelige betjening til 
et allerede eksisterende sogn. 
  
I nævner muligheden for sognebåndsløsning, og den vil naturligvis fortsat kunne blive relevant på 
begge sider af sognegrænsen. 
 
I forhold til jeres bemærkninger om jeres fysiske rammer og antallet af præstestillinger vil det helt 
generelt og selvfølgeligt også konkret være en løbende proces for provstiudvalget og for mig at 
følge udviklingen både kirkeligt og folkeligt og de afledte behov i sognene. 
 
 
Min afgørelse er udtryk for, at jeg mener, at vi som folkekirke skal være opmærksomme, når byen 
forandrer sig, så kirkens tilstedeværelse kan stadfæstes i de nye boligområder i Odense. Jeg vil  
gerne kvittere for, at I allerede har gjort tiltag i den forbindelse, og jeg er glad for, at I vil være med 
til at sikre og udvikle den kirkelige betjening i centrum og mod de nye boligområder i centrum.  
 
 
Hvis I ønsker et møde og en samtale om mine tanker vedr. udvikling af folkekirken i citysognene, 
er I velkomne til at kontakte min sekretær for at finde et tidspunkt. Ligesom jeg naturligvis også står 
rådighed helt generelt.  
 
Endnu engang tak for jeres høringssvar og overvejelser.  
 

 

Med venlige hilsener 

 

 

Tine Lindhardt 

 

 

  


