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Kære præster og menighedsråd
Med et billede fra landemodegudstjenesten i lørdags,
hvor domprovst Regina Ljung blev kreeret i en fyldt
domkirke, vil jeg sige mange tak for sidst til alle jer,
der deltog i landemodegudstjeneste og stiftsdag!

Stiftsbog med tema om dåb
Årets stiftsbog blev uddelt på stiftsdagen, og den er også på vej med posten ud til jer alle. Vores børn og
børnebørn har brug for, at vi sætter ord på, hvorfor det er vigtigt at blive døbt. Tro og Tradition siger ikke
sig selv. Det skal siges og gives videre fra den ene til den anden. Jeg håber, at bogen vil være med til at
inspirere til den samtale.
I år sender vi bøgerne til kirkekontorerne de steder, hvor der er et kirkekontor. De steder, hvor der ikke er
kirkekontor, sendes bøgerne til præsten.

Indberetning af Kirketælling
I har nu indberettet jeres kirketal i tre år, og det betyder, at vi har fået et godt overblik over, hvordan
kirkegangen er i stiftet. Der er cirka 17.800 gudstjenester og kirkelige handlinger i Fyens Stift om året, og
der er talt mere end 800.000 kirkegængere årligt.
Jeg vil opfordre jer til at blive ved med at tælle i de kommende år, men I behøver ikke længere indberette
tallene til mig. Dog vil jeg bede jer løbende at indberette eventuelle messefald til jeres provst.
Kirketallene har fra starten været tænkt som et lokalt redskab i de enkelte sogne og menighedsråd. For
eksempel kan de bruges, når man skal planlægge, hvornår gudstjenesterne om søndagen skal ligge, eller
om der er behov for gudstjenester på lørdage og andre hverdage. Derfor kan det give god mening at
fortsætte med at tælle, selv om tallene ikke skal indberettes til Fyens Stift.
Om det på et tidspunkt vil være relevant på ny at få et overblik over kirkegangen i stiftet må tiden vise. Men
det ligger i hvert fald nogle år ude i fremtiden. Se eventuelt også artiklen om kirketal på Fyens Stifts
hjemmeside.
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Arbejdsgrupper om liturgi
I de kommende to år vil tre udvalg i folkekirkelig regi arbejde med liturgi.
Biskopperne har nedsat tre arbejdsgrupper, som skal se på henholdsvis gudstjenesten, dåb og nadver samt
det overordnede spørgsmål om, hvordan der fremover kan arbejdes med liturgi i folkekirken.
De tre udvalgs arbejde skal afleveres i slutningen af 2018 og vil da danne baggrund for en bredere offentlig
debat. Se mere på Fyens Stifts hjemmeside.

Håndbog med hjælp til menighedsrådenes arbejde som arbejdsgiver
Jeg vil gerne gøre jer opmærksom på den nye håndbog ”Personalevejledning for menighedsråd”, som netop
er lagt på DAP. Den er et godt værktøj for menighedsråd og kontaktpersoner. Her finder I svar på spørgsmål
som: Hvordan varsles ferie? Hvad er forskellen på ramme- og rådighedstid? Hvad skal man huske, når man
ansætter nye medarbejdere? – og meget mere. I er selvfølgelig fortsat velkomne til at kontakte
stiftsadministrationen for råd og vejledning. Se hvem, der kan hjælpe med hvad på Fyens Stifts
hjemmeside.

Supervision for præster
Fyens Stift har i øjeblikket to forskellige tilbud om supervisionsforløb for præster. Et generelt
supervisionsforløb og to for sorggruppeledere. Læs mere om tilbuddene her, og bemærk tidsfristen for
tilmelding den 4. oktober 2016.

Er Luther for Konfirmander?
Husk kurset for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, minikonfirmand- og konfirmandlærere og andre
kirkelige undervisereden den 8. november. Her kommer der et bud på, hvordan Luther kan gøres relevant
og virkelighedsnær i en konfirmandsammenhæng. Læs mere om kurset her.

Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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