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Kære præster og menighedsråd 
 
Allerførst godt nytår! Vi kan se frem til et spændende år med 
menighedsrådsvalg og med fokus på dåb. Og så skal vi lægge spor ud til 
reformationsfejringen i 2017. 
 
Tak for sidst til de af jer der deltog i konfirmandtræffet i Domkirken 
sammen med jeres konfirmander i sidste uge – og ikke mindst tak til de 
ildsjæle, der havde arrangeret træffet, som igen i år var virkelig vellykket 
og havde ca. 1300 deltagere.  
 

 
 

Tovholdere til reformationsfejringen 
Sognepræsterne Torkil Jensen (Åstrup og Vester Åby Sogne) og Rikke Gotfredsen (Håstrup og Jordløse 
Sogne) er udpeget som tovholdere for reformationsfejringen i Fyens Stift. De to præster tager nu for alvor 
fat på det store koordineringsarbejde, som skal hjælpe med, at reformationen fejres i alle kroge af stiftet i 
2017, samt at der i løbet af året bliver en række begivenheder, som kan samle folk fra hele stiftet. Og ikke 
mindst skal de sikre kvaliteten og den teologiske tyngde, når der bliver sat fokus på, hvad Luther og 
reformationen betyder for os i dag, både som kirke og som samfund. Meget mere om det i de kommende 
nyhedsbreve. Læs mere her 
 

Fokus på dåb 
I 2016 har vi i Fyens Stift fokus på dåb. Der bliver holdt en række kurser i dåbsteologi for stiftets præster i 
løbet af året, Stiftsdagen og Stiftspræstekonventet vil bære præg af temaet, og årets Stiftsbog kommer til 
at handle om dåb. Desuden er en arbejdsgruppe i gang med forberedelserne til en dåbsmesse, som holdes i 
Odense Domkirke den 12. november. Der kommer også en temaside om dåb på stiftets hjemmeside. Skriv 
til mhhy@km.dk, hvis du har et bidrag til siden.   
 

Menighedsrådsvalg  
Vi skal have valg til menighedsrådene i år, og jeg håber, at langt de fleste sogne vil være med til at holde 
orienterings- og opstillingsmøder tirsdag den 13. september, som er den dag Landsforeningen af 
Menighedsråd anbefaler. Læs kirkeministerens meddelelse her. 
 
Jeg vil gerne allerede nu opfordre jer til at tale sammen om valget, finde ud af hvem hos jer, der 
genopstiller og gøre en indsats for at finde de mennesker i sognet, som har lyst til at være med i 
menighedsrådene i den næste periode.   
 

 
 

http://www.fyensstift.dk/Aktiviteter/reformationsjubilaeum-2017/artikler-om-reformationen/tovholdere-udpeget
mailto:temaside%20om%20dåb%20på%20stiftets%20hjemmeside
mailto:mhhy@km.dk
http://www.km.dk/ministeren/nyheder/single-news/news/kirkeministeren-forudser-godt-og-aabent-kirkevalg/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=594e9514797944afc5c187656fd06648


 

Fyens Stifts Bispeembede 

Biskop Tine Lindhardt 
Fyens Stift · Klingenberg 2 · 5000 Odense C 

Tlf: 66 12 30 24 · e-mail: tili@km.dk 
www.fyensstift.dk 

 

 
 
Præster i asylcentrene 
I pressen har der været debat om præsters adgang til de danske asylcentre. Jeg er i den forbindelse 
inviteret på besøg i Langelands kommune, som driver en lang række asylcentre i Danmark. Jeg glæder mig 
til dialogen med kommune og centre. Jeg blev interviewet i TV2FYN om emnet, og I kan eventuelt se 
indslaget her 
 

Møde med valgmenigheder 
Valgmenighederne er en vigtig del af folkekirken, og jeg har derfor inviteret alle valgmenigheder til møde 
her i stiftet i slutningen af måneden. Mødet vil forhåbentlig være med til at bevare og styrke den gode 
kontakt mellem valgmenighederne og resten af kirken.  
  

Diakoni-gudstjenester i fjernsynet 
Danmarks Radio har fået øje på Fyens Stift, når det gælder diakoni. DR optog i januar fire gudstjenester i 
Munkebjerg Kirke – alle med fokus på kirkens sociale ansvar og alle med præster og medvirkende fra det 
fynske. Gudstjenesterne sendes på DR K fire søndage i februar. Læs mere her  

Søndag den 7. februar kl. 14 sendes en fastelavnsgudstjeneste, hvor børnene er i centrum. 

Søndag den 14. februar kl. 14 sendes en gudstjeneste med fokus på folkekirkens møde med flygtninge og 

indvandrere. 

Søndag den 28. februar kl. 14 sendes en gudstjeneste særligt tilrettelagt for mennesker med demens og 

deres pårørende. 

Søndag den 21. februar kl. 14 sendes en gudstjeneste med fokus på kirkens diakonale forpligtelse.  

 

Til kalenderen 
Den 31. marts kl. 10.30-12.00 er der foredrag om dialogisk religionspædagogik ved Johannes Nissen. 

Foredraget er for præster med interesse for konfirmandforberedelsen. Se mere i folderen her 

Den 26. maj er der inspirationsdag med lektor Anne-Mette Riis om brug af musik i arbejdet med demente. 
Dagen holdes i Dalum Kirke – mere om tidspunkt og tilmelding senere.  
 
 

Kyndelmisse og fastelavn står for døren – mange steder med lysgudstjenester og fastelavnsgudstjenester i 

kirkerne. Lyset er langsomt men sikkert på vej. Jeg vil ønske jer alle en god februar!  

  
 
Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt    

http://www.tv2fyn.dk/artikel/biskop-religion-maa-gerne-vaere-paa-asylcentre
http://www.tv2fyn.dk/artikel/biskop-religion-maa-gerne-vaere-paa-asylcentre
http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/kirken-og-det-sociale-ansvar
http://www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/2/a/5/0/2a50fa9c55f8be8d8b78cec67b3c3fd2396c8e91/Kursusr%C3%A6kke%20om%20konfirmandundervisningen%202015.pdf

