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Den 4. juli 2019 

Kære præster og menighedsråd  
 

Allerførst tak for sidst til de cirka 100 præster, som var til stiftspræstekonvent for et par uger 

siden. Det var dejlige dage med foredrag, debat, walk and talk og en morsom og mindeværdig revy 

leveret af præstekolleger fra Assens Provsti.  

 

Hovedtemaet på konventet var gudstjeneste, dåb og nadver, og det bliver også hovedemne i dette 

nyhedsbrev. Liturgi – altså den måde, som gudstjeneste dåb og nadver forløber efter – er nemlig 

ikke kun vigtigt for præster. Det er vigtigt for os alle! 

 

Mindre ændringer i liturgien og nye tiltag ser vi mange steder. For eksempel bruger nogen gående 
altergang, og i en del sogne har man indført dåbslys eller dåbstaler. Et par steder har man haft 
drop-in dåb, og mange steder holdes der lørdagsgudstjeneste med dåb, og så skrives – og bruges 
der også nye salmer og nye bønner – og så videre og så videre.   
 
Nu er det tid til at tage en grundig debat om de forskellige ændringer og forslag til ændringer og 
nye tiltag – med andre ord en debat om, hvordan vi holder gudstjeneste i dag og skal gøre det 
fremover. Jeg håber, at I har lyst til at være med! 
   
Som grundlag for debatten har tre fagudvalg med folkekirkens biskopper i spidsen udsendt tre 

rapporter med tilhørende ”kort fortalt hæfter.” Hvis I ikke allerede har fået materialet, er det på 

vej fra jeres provster. Rapporter og hæfter kan også læses eller printes fra Fyens Stifts hjemmeside 

her.  

 
Hvorfor er det vigtigt at debattere liturgi og eventuelle ændringer af liturgien?  
Det synes jeg, at det er, fordi det ikke er ligegyldigt, hvad vi siger og gør, når vi fejrer gudstjeneste 
og holder dåb og nadver.  
 

https://www.fyensstift.dk/biskoppen/liturgi-i-folkekirken
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/liturgi-i-folkekirken
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Både ordene og handlingerne siger noget om, hvad gudstjeneste og dåb og nadver er og rummer 
af betydning. Ja, det er et udtryk for, hvad det vil sige, at vi som folkekirke er evangelisk-lutherske.  
 
Når man drøfter liturgi – og altså gudstjeneste, dåb og nadver, er det set herfra på den ene side 
vigtigt at være opmærksom på, at evangeliet skal forkyndes ind i tiden til de mennesker, der lever 
her og nu. På den anden side er det også vigtigt at gøre sig klart, at vi står i en tradition, og at vi 
netop er evangelisk lutherske og at overveje, hvad det betyder i dag.  
 
Man kan måske sige det anderledes, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man gerne vil ændre 
– hvis man vil det, og hvorfor man ikke vil – hvis man ikke vil det; om man synes, der er noget u-
opgiveligt i den måde, vi fejrer gudstjeneste, dåb og nadver på i dag, og om der er noget, der med 
fordel kan ændres – og hvad er hvad? 
 
Målet med de rapporter og hæfter, der er sendt ud, er at give et fundament for debatten.  
Og til dem, der umiddelbart ikke synes, at der skal ske ændringer, kan jeg sige: I rapporterne og 
hæfterne siges ikke, at der skal ændres i ritualer og liturgi. 
Tilsvarende kan jeg sige til dem, der gerne vil have ændringer: I rapporterne og hæfterne siges 
ikke, at der ikke skal ændres i ritualer og liturgi. 
 
Med andre ord lægges der nu op til en bred debat, hvor håbet er, at mange vil deltage og give 
deres besyv med, ligesom jeg håber, at mange vil sende deres synspunkter og holdninger ind til 
stiftet eller mailadressen nedenfor, om hvorfor man synes der skal ændres, (hvis man synes det) 
og hvad og hvordan – eller hvorfor man synes, der ikke skal ændres (hvis man synes det). 
 
Hvordan får man hul på drøftelserne?   
 
Grundtvigsk Forum udarbejder samtalekort, som kan bruges til at sætte debatten i gang. 
Samtalekortene er ikke færdige endnu – men de kommer efter sommerferien.  
 
Fyens Stifts Menighedsrådsforening holder i samarbejde med Fyens Stift en konference om 
gudstjeneste, dåb og nadver lørdag den 16. november 2019, og der kommer en landsdækkende 
midtvejskonference på Fyn den 25. april 2020.  

Desuden vil jeg komme rundt i alle provstier i løbet af vinteren 2019 og foråret 2020 for at drøfte 
liturgi med jer. Mere om det senere. 
 
Som sagt er alle meget velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om 
folkekirkens liturgi til folkekirkensliturgi@km.dk, og det håber jeg, at I vil gøre. Alt hvad der bliver 
sendt dertil, vil blive læst og indgå i de videre drøftelser, som biskopperne tager fat på i efteråret 
2020. 
 
 

 

 

mailto:folkekirkensliturgi@km.dk
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Vielser i det fri 

Nok om liturgi – eller næsten – for jeg vil også benytte lejligheden til at fortælle, at muligheden for 

at holde vielser i det fri ikke længere er en forsøgsordning. Den er gjort permanent, som det 

fremgår af bekendtgørelsen her.   

 

Bibelen 2020 

Jeg vil også gerne allerede nu gøre Jer opmærksom på, at Bibelselskabet til marts næste år udgiver 

”Bibelen 2020”. 

 

Måske kender nogle af Jer allerede ’Den Nye Aftale’ som er en meningsbaseret oversættelse af 

Det Nye Testamente med det særlige fokus, at den skal kunne læses af mennesker, der ’ikke er 

vokset op med kirke, Bibel og kristendom’? Med Bibelen 2020 får man nu hele Bibelen oversat på 

den måde. 

 

Bibelen 2020 er ikke autoriseret (hvad Den Nye Aftale heller ikke er). Der er med andre ord tale 

om et supplement til den autoriserede oversættelse fra 1992 og ikke en erstatning for den.  

Udgivelsen af Bibelen 2020 vil blive markeret ved gudstjenester d. 22. marts 2020. Også mere om 

det senere. 

 

Landemode og Stiftsdag 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 28. september, hvor der er landemode og stiftsdag. Vi 

begynder med landemodegudstjeneste i Domkirken kl. 10.30. I år skal der ved gudstjenesten 

kreeres (indsættes) en ny provst for Svendborg Provsti. 

  

Efterfølgende er der Stiftsdag på Odeon, blandt andet med foredrag af forfatteren Ida Jessen, der 

har været med til at oversætte dele af Bibelen 2020.  Invitation og tilmelding kommer efter 

sommerferien.  

 

Persondatabeskyttelse 

Kirkeministeriet holdt kursus om de nye regler om persondatabeskyttelse også kaldet GDPR i 

Odense den 19. juni. Kordegne, menighedsrådsmedlemmer, præster og provster var mødt frem 

for at høre, hvad der skal være styr på, når man behandler persondata som en del af sit daglige 

arbejde. 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209200
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At have styr på behandlingen af persondata er en stor mundfuld for os alle.  

MEN der er heldigvis hjælp at hente mange steder. 

 På Fyens Stifts hjemmeside ligger der fx.  

 en overskuelig oversigt, der viser, hvad I i menighedsrådet skal have styr på og ikke mindst 

hvad Folkekirkens IT allerede har sikret, at der er styr på. 

 samtykkeskabeloner til relevante situationer 

 et faktaark om hvad der er persondata og hvornår de må behandles 

 gode råd til daglig mailkorrespondance med borgere, bedemænd og andre 

samarbejdspartnere herunder funktionen ”send sikkert”. 

 en side med gode lavpraktiske leveregler om arbejdet med persondata 

Kom direkte til siden om persondatabeskyttelse her. https://www.fyensstift.dk/for-

menighedsraadene/persondatabeskyttelse 

På DAP under menuen IT/Supportforum ligger ligeledes gode og praktiske anvisninger til brug i det 

daglige arbejde. Derudover kan I finde generelle regler og vejledninger i det grupperum, der 

hedder ”Databeskyttelse”. 

Forstå folkekirken på 12 minutter 

Til sidst et link til en artikel fra Dansk Kirketidende ”Forstå folkekirken på 12 minutter”. Artiklen er 

egentlig skrevet til politikerne i det nye folketing – men jeg synes den generelt er god at få 

forstand af, både for nye menighedsrådsmedlemmer og andre, der gerne vil have et hurtigt og 

letforståeligt overblik over folkekirkens struktur, økonomi, indre og ydre forhold mm. 

 

 

Og sådan nåede sommernyhedsbrevet til vejs ende! 

Og dog ikke helt endnu. 

Jeg mangler nemlig noget vigtigt: at ønske Jer alle en dejlig sommer og god ferie og på gensyn i 

august-september, til landemode, stiftsdag og meget andet! 

 

Mange venlige hilsener  

 
Tine Lindhardt 

https://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/persondatabeskyttelse
https://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/persondatabeskyttelse
https://grundtvig.dk/forstaa-folkekirken-paa-12-minutter/?fbclid=IwAR0R5rePF4Lpr33oilL6_A38RUoRmMxnKmeDQ8ddifn-FnMlcPIxtwtb4NM

