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Den 7. september 2017 
 

 
 
Kære præster og menighedsråd  
 

Glædelig Kirkens Døgn! – Det kan man vel godt sige, her 

dagen før det går løs med Kirkens Døgn i hele stiftet.  

 

På Langeland er Kirkens Døgn en stor og vigtig del af 

byens kulturnat, i Middelfart er der ”salmestomp” i 

gaderne, på Sydøstfyn er kirkerne omdannet til 

”Lutherbyer”, på Nordfyn er der blandt andet meditation 

og natkirke – og sådan kunne jeg blive ved.  

 

Tak fordi I har taget godt imod ideen om Kirkens Døgn. 

Det tegner til at blive en række fine, folkelige reformationsbegivenheder! Og jeg kan godt lide tanken om, 

at vi ikke udelukkende fejrer reformationsjubilæet med ”stor ståhej” i de store byer – men også ude 

omkring på Fyn, hvor folk bor.  

 

Landemode og Stiftsdag 

Landemode og Stiftsdag finder sted lørdag den 30. september, hvor vi mødes klokken 10.30 i Odense 

Domkirke. Programmet er vedhæftet her. Tilmeld jer ganske gratis inden den 18. september via 

www.fyensstift.dk.  

 

Kirkeminister Mette Bock holder hovedtalen på Stiftsdagen, og vi har bedt hende skrive et par linjer om, 

hvad hun vil tale om. De kommer her:  

”Tiden er inde til de vildeste kirke-drømme. Det skal være spændende og sjovt at være med i det lokale 

kirkeliv. Bureaukratiske snubletråde og uforståelige regler skal fjernes – og lige nu er der faktisk gode 

muligheder for netop det. Den nye forsøgslovgivning åbner for, at de vildeste drømme om et bedre kirkeliv 

kan blive til virkelighed. Det er på alle måder vigtigt. For folkekirken er ikke en supertanker på automatpilot. 

Den lever kun i kraft af engagerede menigheder.”  

 

Festgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet 

Husk også festgudstjenesten i anledning af reformationsjubilæet tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Om 

søndagen markeres reformationsjubilæet i sognekirkerne i stiftet, og om tirsdagen mødes vi alle til fælles 

festgudstjeneste i Odense Domkirke.  

 

Biskopperne er blevet enige om at opfordre til, at der i hele landet ringes med kirkeklokkerne i 15 min på 

reformationsdagen. Jeg vil foreslå, at det bliver fra kl. 17.00 til kl. 17.15 i stiftets kirker.   

http://www.fyensstift.dk/
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Dåbsoplæring på arabisk og farsi 

Folkekirken har fået en ny dåbsoplæringsopgave. En del voksne med muslimsk baggrund ønsker nemlig at 
blive døbt eller at lære mere om kristendommen. Folkekirke og Religionsmødes dåbsoplæringsmateriale er 
netop blevet oversat til arabisk og farsi, og det kan downloades gratis på Folkekirke og Religionsmødes 
hjemmeside her. 
Også på Fyn er der et materiale til dåbsoplæring vej. Valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh er i gang 

med at producere en række videoer til dåbsoplæring på farsi. Videoerne har danske undertekster, og de 

bliver gratis at bruge. Den første af dem kan se ses her, og resten er lige på trapperne. 

 

Forsøg i Folkekirken   

Til slut vil jeg minde om den mulighed, der er, for at lave forsøg med menighedsrådsarbejdet og henvise til 

Kirkeministeriets hjemmeside her, hvor den nye forsøgslovgivning beskrives grundigt. Jeg er sikker på, at vi 

får nogle spændende forsøg sat i gang i Fyens Stift. Både forsøg, der hører under den nye forsøgslovgivning, 

og forsøg der kan rummes af Fyens Stifts fristiftsforsøgsordning, som begynder ved årsskiftet, og som I 

kommer til at høre meget mere om.  

 

Mange venlige efterårshilsener 

 

 
Tine Lindhardt   

 

 

PS: Den blomstrende æblegren i toppen af nyhedsbrevet er fra Fyns første reformationstræ, som står ved 

Odense Domkirke. Grenen pryder også forsiden på dette års stiftsbog: ”STÆRKE RØDDER – NYE SKUD”, som 

I får med hjem den 30. september.  

 

 

http://religionsmoede.dk/materialer/dabsoplaering/kristus-vejen
http://religionsmoede.dk/materialer/dabsoplaering/kristus-vejen
https://www.youtube.com/watch?v=XS0Db3WPM4Y&feature=youtu.be
https://forsogifolkekirken.dk/

