Fyens Stifts Bispeembede

18. februar 2020

Kære præster og menighedsråd
En dag i januar småløb vi alle ud af kontoret imellem to regnbyger for at blive fotograferet. I skal ikke
snydes for billedet af den skønne blanding af jurister, lønmedarbejdere, teologer med mere, som udgør
kollegerne her i stiftet. I lyseblå bluse på forreste række står den nye bispesekretær, Judith Mitzi Lange,
som bl.a. prøver at holde styr på min kalender og mine aftaler. Måske har I allerede talt med hende eller
fået mail fra hende vedr. et arrangement eller et møde, ellers gør I det nok på et tidspunkt.

Festgudstjeneste og temadag
For første gang i 28 år kommer der nu en ny bibeloversættelse af hele Bibelen. Bibelselskabet udgiver
”Bibelen 2020” – en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog, oversat fra
grundsprogene. Det markeres med gudstjeneste og temadag i Odense Domkirke søndag den 22. marts kl.
10.00. Gudstjenesten kræver naturligvis ingen tilmelding, men hvis I har lyst til at deltage i temadagen, vil
jeg af hensyn til frokosten bede om tilmelding her, hvor I også kan se programmet for dagen. Som I kan se,
skal vi bl.a. selv prøve kræfter med oversættelse af en bibeltekst!
I løbet af temadagen vil I også kunne høre om et nyt tiltag i Fyens Stift, nemlig ”Teologisk Undervisning Fyn”
– som er et 3-årigt undervisningsforløb for mennesker, der har lyst til at dykke dybere ned i teologiens
forunderlige verden. Det er stiftets religionspædagogiske konsulent Hanne Uhre Hansen, der i samarbejde
med Stiftsrådet har taget initiativ til det. Læs mere om Teologisk Undervisning Fyn her.

Tilladelse til at bruge Bibelen 2020 i gudstjenesten
Den nye bibeloversættelse er ikke autoriseret, og derfor kræver det en tilladelse fra biskoppen at bruge
oversættelsen ved gudstjenester. Jeg har givet en såkaldt stående tilladelse, og det betyder, at I gerne må
bruge den under forudsætning af, at præst og menighedsråd er enige. Jeg vedhæfter tilladelsen, som også
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kan læses her. Tilladelsen omfatter ud over Bibelen 2020 en række nyere salmer og bønner, og jeg vil, som I
kan se i tilladelsen, bede jer sende mig jeres erfaringer med brug af det nye materiale.

Kirkestatistik
Den årlige kirkestatistik er netop kommet fra Danmarks Statistik, og den viser, at folkekirken har stor
opbakning på Fyn. 79 procent af alle borgere i Fyens Stift er medlemmer af folkekirken, og to ud af tre
småbørn bliver døbt. Både medlemsprocent og dåbsprocent er faldet en smule siden sidste år. Det er små
fald, som sådan set er meget naturlige, fordi antallet af mennesker, der er kommet her til landet som
flygtninge og indvandrere, stiger lidt hvert år. Men selv om der er tale om små fald, kan vi ikke som
folkekirke blot sidde med hænderne i skødet, og det gør vi heller ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at evangeliet
altid vil finde vej ud til folk, men at vi har en folkekirke i Danmark er ikke en selvfølge. Det har vi, så længe
nogen vil komme der og bruge den. Det vil mange heldigvis stadig. Læs mere om kirkestatistikken her.

Midtvejskonference om liturgi
Mange af jer har allerede deltaget i ”liturgikaravanen”, hvor jeg sammen med stiftets religionspædagogiske
konsulent Hanne Uhre Hansen kommer rundt i alle provstier for at diskutere dåb, nadver og gudstjeneste.
Det er uhyre inspirerende møder, som sender mange input videre til os biskopper, som til sidst vil samle op
på liturgidebatten. Den 25. april mødes 450 mennesker i Odense til en såkaldt midtvejskonference, som I
kan læse mere om her. Fra Fyens Stift deltager nogle stiftsrådsmedlemmer og provster, og desuden vil jeg
gerne stille 5 pladser til rådighed for stiftets præster og 11 pladser for mennesker bredt i stiftet, som
interesserer sig for gudstjeneste, dåb og nadver. Hvis du gerne vil med, så skriv til Judith Mitzi Lange på
JMLA@km.dk, senest den 9. marts, så får du besked, om du er én af de heldige.

Mere til kalenderen:
Den 21. marts kl. 15: Alsang Odense Domkirke i anledning af Danmarks Befrielse. Læs mere her. Jeg
vedhæfter invitation fra Folkekirkens Ungdomskor.
Den 28. marts 2020: Temadag på Vissenbjerg Storkro om folkekirken i dag. Læs mere her
4. maj 2020: Markering af 75 året for Danmarks Befrielse bl.a. med gudstjeneste i Ansgars Kirke i Odense,
om aftenen den 4. maj. Mere information herom kommer i næste nyhedsbrev.
Og inden jeg så slutter for denne gang, er der måske nogen af Jer, der kunne have lyst til at se og høre
noget om Fadervor? Biskop Marianne Christiansen og jeg har i samarbejde med dk4 lavet nogle nye tvsamtaler i serien ”Søstrene Bisp”, netop om Fadervor. Vi har inviteret en perlerække af – synes vi selv –
spændende mennesker i studiet, bl.a. en astrofysiker, en politiker, en forfatter, præster og journalister som
hver især har noget at sige om Fadervor. Hvis I har lyst til at se med, kan I se programmerne på Stiftets
hjemmeside, her.

Rigtig god fastelavnsfejring i weekenden og mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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PS: I skal nu lige have ét billede mere. Det er fra konfirmandtræffet, som blev holdt i slutningen af januar. I
bispegården var fællesskabet i centrum – og hvis det skal lykkes, lød det, må vi investere os selv og turde
være med – også selvom man måske ser fjollet ud, eller man skal holde én, man ikke kender, i hånden!
Tusind tak til de ildsjæle, som hvert år tager en kæmpe tørn med at arrangere nogle fantastiske aftener for
konfirmander fra hele stiftet! Og tak til de mange præster og frivillige, som bakker op om det. I kan læse en
reportage fra konfirmandtræffet her
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