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Den 25. april 2017 
 

 
 
 

Kære præster og menighedsråd  
 

I Den Fynske Landsby var der sol og forår søndag 

den 1. april, hvor præstegårdsudstillingen blev 

åbnet.  

 

Udstillingen viser, hvor stor betydning de fynske 

præstegårde har haft for kulturlivet, skolen og 

forkyndelsen gennem de sidste 500 år. Den kan 

ses hele sommeren i ”Tommerup præstegård” og 

i den gamle skole i Den Fynske Landsby. Jeg 

vedhæfter en indbydelse til åbent hus i udstillingen den 12.maj. Man skal betale entre til Den Fynske 

Landsby, men bortset fra det er arrangementet gratis og uden tilmelding.  

 

Katekismuskuppet 

Den 3. maj kl. 19.30 byder Fyens Stift på en gratis reformations-begivenhed i Odense Domkirke, som jeg 

gerne vil anbefale. I fortællingen om ’Katekismuskuppet’ tager Esther Rützou os med tilbage til dengang, da 

reformationen ramte Fyn. Da biskoppen skal ud at rejse, griber hjælpepræsten Sadolin chancen for at 

indføre luthersk kirkeorden på Fyn. Naturligvis møder han modstand. Men Sadolin har et slagkraftigt våben. 

En bog. Luthers Katekismus. Der er ingen tilmelding til arrangementet, så bare mød op! Læs mere om 

arrangementet her 

 

Luther-citater 

Og så lige én ting mere om reformationsjubilæet. Vi har fået trykt flere af de populære postkort med 

Luthercitater – heriblandt nogle herlige citater, der ikke var med i den første trykkerunde. Vi kan desværre 

ikke tilbyde at sende postkortene ud til jer, men vi deler nogen af dem ud på stiftspræstestævnet, der 

kommer en stak ud på provstikontorerne, og desuden er I velkomne til at hente postkort her på 

Klingenberg 2 i Odense.  

 

Stiftspræstestævne 

Jeg glæder mig til at se de af jer, der er præster, til årets konvent, som finder sted den 14. og 15. juni på 

Hotel Svendborg. Under overskriften ”Sprog og identitet” vil vi se nærmere på, hvordan sproget er et 

afgørende element i vores opfattelse af både Gud og verden og i dannelsen af identitet. Jeg minder om, at 

tilmeldingsfristen er den 19. maj. Læs mere om programmet og tilmeld dig her 

 

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/maj/katekismuskuppet
http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/maj/katekismuskuppet
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/praestekonvent
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Fristiftforsøget  

Som jeg nævnte i sidste nyhedsbrev, får Fyens Stift mulighed for at blive fristift i 2018 og 2019. Jeg er i 

øjeblikket i gang med at nedsætte en styregruppe, som skal hjælpe med at beskrive, udvælge og igangsætte 

forsøgene. Gruppen kommer til at bestå af præster og menighedsrådsmedlemmer. Læs Fyens Stifts 

resultataftale med kirkeministeriet, hvor fristiftsforsøget er beskrevet. 

 

Kalenderen 

Til slut endnu et par ting til kalenderen:  

 

15. maj kl. 9.30-13 holder Grundtvig-Akademiet og Den Grundtvigske Midtbane debatmøde i Odense 
Valgmenighed om forholdet mellem stat og kirke. Kirkeministeren deltager. Læs mere her 

18. maj kl. 19-21 holder Center for kristen spiritualitet en aften om ”kristuskransen” for 
menighedsrådsmedlemmer på Dalum Kloster. Læs mere her  

14. juni 2017 kl. 8.30 til 17.30 er der obligatorisk introkursus for nyansatte i folkekirken i Harte Kirkecenter i 
Kolding. Læs mere her 

 

 

 

Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt   

http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/1/a/731a163d1ee3d8c834d0e6005ecb180213056706/Fyens%20Stifts%20resultataftale%202017.pdf
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/1/a/731a163d1ee3d8c834d0e6005ecb180213056706/Fyens%20Stifts%20resultataftale%202017.pdf
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/klarhed-om-uklarheden
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/1/7/e/c/17ec89f40d8816de0b7e4e2da9c4019f05d8faa1/Kristuskransen.pdf
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/FYN/Sider/Introkursus-for-nyansatte.aspx

