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Den 24. marts 2017

Kære præster og menighedsråd

Så blev det forår.
Mange kirker tog hul på foråret allerede
fastelavnssøndag ved at plante
reformationstræer. På Facebook og på jeres
hjemmesider vrimlede det med billeder af glade
udklædte børn, som plantede æbletræer efter
fastelavnsgudstjenesten. Dejligt at se!
Billedet her er fra Nyborg Kirke.

Præstegårdsudstilling i Den Fynske Landsby
Den 1. april åbner en udstilling i Den Fynske Landsby ved navn “Præstegårdskultur gennem 500 år”.
Udstillingen kan ses hele sommeren i Den Fynske Landsby, og efter den 1. september kan institutioner,
skoler og menigheder låne udstillingen til lokalt brug.
Det er en del af reformationsfejringen i Fyens Stift, og derfor holder Fyens Stift og Den Fynske Landsby i
samarbejde to Åbent Hus arrangementer i "Tommerup Præstegård" i Den Fynske Landsby.
Det foregår den 12. maj og den 17. juni 2017 fra 11 til 15. Tilmelding til Åbent Hus arrangementerne foregår
på Fyens Stifts hjemmeside her. Der er også mulighed for at lave en sogneudflugt til Den Fynske

Landsby for at se udstillingen. Læs mere om det her
Gratis foredrag om reformationen for børn
Samme lørdag den 1. april fra kl. 14.00 til 15.00 holder forfatter, fortæller og kulturformidler Pia Sigmund
foredrag for børn fra 8-9 års alderen og deres forældre eller bedsteforældre om reformationen. Det foregår
i Skt. Knudssalen ved Odense Domkirke, Klosterbakken 2. Man kan opleve Grevens Fejde og reformationen
set gennem forskellige børns liv, hverdag og oplevelser. Der er ingen tilmelding, og arrangementet er gratis.
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Reformationsfejringen fortsætter
Reformationsarrangementerne fortsætter som bekendt hele året Se den fynske kalender her og den
landsdækkende kalender her. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig salmesangsprojektet for børn, som I
kan læse mere om her.

Flere døbte og flere udmeldte
Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af februar kirkestatistik for 2016. Den viser, at der i 2016 var
2041, der meldte sig ud af folkekirken i Fyens Stift. Det er en markant stigning i forhold til 2015, hvor 757
meldte sig ud af folkekirken her i stiftet. De fleste udmeldelser falder i de større byer, og der er en
overvægt af unge, som melder sig ud. Tallene viser, at 875 meldte sig ud i andet kvartal af 2016. I tredje og
fjerde kvartal faldt udmeldelsestallene til henholdsvis 434 og 355 på Fyn.
Samtidigt kan vi glæde os over, at dåbstallet er steget en smule. Sidste år blev der døbt 3.559 på Fyn. Det er
113 flere end året før år, hvor 3.446 blev døbt, og det er andet år i træk, at dåbstallet stiger. Dåbstallet
hænger sammen med, at der også født omkring 100 flere børn om året på Fyn i de sidste par år, men ikke
desto mindre er det en positiv overraskelse netop i et år, hvor folkekirken har haft flere udmeldte end
sædvanligt. Der er grund til at glæde sig over, at så mange fortsat får deres børn døbt. Læs mere om
kirketallene her

Fyens Stift som fristift
Reformation handler om fornyelse og udvikling. Hvordan skal reformationen fortsætte i Fyens Stift? Det har
vi fået en helt særlig mulighed for at udforske. Fyens Stift har nemlig aftalt med Kirkeministeriet, at vi i
2018 og 2019 kan blive fristift. Det betyder, at vi i løbet af 2017 skal undersøge mulighederne for at lave en
række fristiftsforsøg. Det kan være forsøg inden for det administrative område, men det kan også være
forsøg inden for det kirkelige liv, for eksempel med liturgi og kirkens brug.
I allernærmeste fremtid hører I fra mig med et bud på, hvordan vi rent praktisk sætter gang i dialogen
mellem sogne, provstier og stiftet omkring fristiftsforsøget.

Påsken
I år sætter folkekirken som tidligere nævnt fokus på fællesskabet i påsken. Med afsæt i Skærtorsdag og
nadverberetningen sætter vi gang i samtalen: ”Hvad er det gode fællesskab?” Jeg vedhæfter et brev, der
handler om, hvordan I kan deltage i påskeprojektet. Der er desuden masser af gode og gratis materialer at
hente på hjemmesiden folkekirken.dk
Mange venlige forårshilsener
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