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Kære Sankt Hans, Hans Tausens og Fredens sognes menighedsråd og kære præster. 
 
Afgørelse vedrørende ændring af sognegrænser 
 
Tak for jeres høringssvar på min sindetskrivelse af 9. september 2019 vedrørende ændring af 
sognegrænser for de sogne i Sankt Knuds provsti, der omkranser Odense Havn. Og ligeledes tak 
for jeres engagerede interesse i sagen.  
 
Jeg noterer mig følgende fra jeres høringssvar: 
 

- at Hans Tausens sogns menighedsråd tager min sindede ændring til efterretning. Rådet 
bemærker, at ændringen burde afvente den endelige udbygning af nye bydele. 

 
- at Fredens sogns menighedsråd overordnet set finder den sindede ændring fornuftig.  

 
- 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. 

 
- Præsterne i Fredens sogns har svaret i fællesskab og tilslutter sig de synspunkter om 

sognet, som er fremkommet i rådenes høringsskrivelse, men udtrykker samtidig bekymring 
for, hvilke konsekvenser det får, at der bliver flere sognebørn. 

 
- Sognepræsten i Sankt Hans sogn konstaterer, at der vil være fordele ved at fastholde 

havneområdet i Skt. Hans sogn, samtidig med at der er en risiko for udhuling af 
befolkningstallet i Sankt Hans sogn, hvis de sindede ændringer gennemføres. 

 
- Sognepræsten i Hans Tausen sogn tager ændringerne til efterretning. 

 
Jeg har tænkt nøje over jeres høringssvar.  
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Som jeg skrev i min sindetskrivelse, er baggrunden for mit ønske om at ændre sognegrænserne at 
kunne 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.  
 
Det hænger helt overordnet sammen med, 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, konkret i havneområdet såvel som i cityområderne. 
 
Efter grundig overvejelse af jeres kommentarer, såvel indvendinger som tilslutning, er min 
konklusion, at det bedst tilgodeses gennem forslaget, som fremgår af min sindetskrivelse.  
 
Min afgørelse er følgelig, at sognegrænserne ændres jævnfør sindetskrivelsen, således at 
den kirkelige betjening af indbyggerne i havneområdet samles under eet og knyttes til 
Fredens sogn.  
 
Vedlagt som bilag finder I min sindetskrivelse af 9. september 2019. Jeg medsender endvidere 
mine uddybende kommentarer til høringssvarene fra henholdsvis Sankt Hans, Fredens og Hans 
Tausens sognes menighedsråd og præsterne, til alles orientering. 
 
Ændringen træder i kraft, når ændringerne er registreret i Geo-datastyrelsen.  
Menighedsrådsvalget i efteråret 2020 afvikles i henhold til de nye sognegrænser.  
 
Min afgørelse kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed. 

 

Med de venligste hilsener 

 

Tine Lindhardt 
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