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              30. august 2019 

Kære præster og menighedsråd  
 

 

Sensommeren er over os, og så stiger mødeaktiviteten igen. Det vil nyhedsbrevet bære præg af, 

for der er flere gode arrangementer i Stiftet, som jeg gerne vil anbefale.  

 

Landemode og Stiftsdag 

Jeg håber, at I alle har fået invitation til en af årets store festdage, nemlig Landemodegudstjeneste 

og Stiftsdag lørdag den 28. september. Gudstjenesten begynder kl. 10.30 i Domkirken (i sidste 

nyhedsbrev havde der desværre indsneget sig en fejl i tidspunktet). Jeg vedhæfter programmet, og 

I bedes tilmelde her her.  

 

Teologiske Saloner 

Vær med, når vi åbner op for inspirerende teologiske saloner i bispeboligen. Vi vil gerne fremme 

den teologiske samtale og skabe et åbent rum, hvor det ikke gælder om at nå til enighed, men om 

at mødes med andre og bringe sin teologi i spil. 

 

Salonerne er et samtalerum - et sted hvor vi kan tale om de temaer og dilemmaer, som vi møder i 

folkekirkens liv og hverdag. Hver gang vi mødes, vil en oplægsholder sætte gang i samtalen med et 

kort foredrag om et (evigt) aktuelt emne. Derefter får vi lidt at spise og drikke, og så slipper vi 

samtalen løs. Den første salon har temaet "Gudstjenesten - mellem liturgi og forkyndelse". Det er 

den 5. september kl. 16.30, og I kan læse om den og de andre saloner her.  Husk at melde Jer til af 

hensyn til forplejning. 

 

 

 

 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/landemode-og-stiftsdag
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-gudstjenesten-mellem-liturgi-og-forkyndelse
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Konfirmandtræf 
For præsterne er det nu tid til at tilmelde jeres konfirmander til konfirmandtræf, der foregår den 28. januar, 

29. januar og 30. januar i Odense. Træffet har overskriften ”Jeg satser på dig!”, og fører i løbet af aftenen 

konfirmanderne rundt til bispeboligen og tre kirker i Odense C, hvor de inddrages i tre lignelser og en 

hændelse fra Jesu liv og virke, der handler om at turde sætte sig selv i spil. Læs mere om program og 

tilmelding her  

Jeg vil også allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen den 16. november, hvor Fyens Stift og 

Fyens Stifts Menighedsrådsforening holder temadag om dåb og nadver på Vissenbjerg Storkro, 

samt den 23. januar 2020, hvor der er nytårskur i Domkirken. Men meget mere om det senere.  

 

Rigtig god begyndelse på sensommer-sæsonen og mange venlige hilsener  

 
Tine Lindhardt 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/konfirmandtraef-2020
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/konfirmandtraef-2020

