
Alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte 

ved kirkerne i Fyens Stift er velkomne. 
 
 
Man er velkommen til at tage sin ægtefælle/partner med. 

 
Tilmelding sker på Fyens Stifts hjemmeside: 

www.fyensstift.dk 

Landemode & Stiftsdag 

Lørdag den 29. september 2018 

http://www.fyensstift.dk/


Årets hovedtaler på Stiftsdagen er 
professor Johan Fynbo, som forsker i 
de tidlige galakser ved Niels Bohr 
Instituttet. Han vil fortælle om for-
holdet mellem tro og videnskab, og 
hvordan han i sit liv kombinerer det 
at tro på Gud med at være hard core 
videnskabsmand.  

 

 
 

Vi får også fornøjelsen af at lægge 

øre til fortælleren Ester Rützou fra 

Fåborg, som vil give os et par af sine 

medrivende fortællinger og desuden 

lede fællessang fra højskolesangbo-

gen.  

 

Mit indlæg på Stiftsdagen kommer 

blandt andet til at handle om de fri-

stiftsforsøg, som nu sættes i gang i 

hele stiftet. I får en folder, hvor alle 

forsøgene er beskrevet, og hvoraf 

det fremgår, hvordan man deltager i 

forsøgene. I kaffepausen bliver der 

mulighed for at drøfte fristiftsforsø-

gene sammen med de andre delta-

gere fra ens eget provsti.  

 

 

 

 

 

 

Men allerførst mødes vi som sæd-

vanligt i Domkirken til landemode-

gudstjeneste kl. 10.30, hvor dom-

provst Regina Ljung prædiker.  

 

Efter gudstjenesten går vi den korte 

vej til Odeon - Odenses nye kultur- 

og konferencehus, hvor der venter 

en dejlig frokost.  

 

Jeg glæder mig til en spændende 

dag sammen med jer!  
 

Tine Lindhardt 
 

 

 
 

 

Stiftsdag 2018 
 
 

 
Program: 

 
 
10.30 Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke 
 Prædikant: Domprovst Regina Ljung 
 Liturg: Kirsten Søgaard Kjær 

 
12.00 Frokost på ODEON 

 
 
12.50 Velkomst  
 v. stiftsrådets formand Erik Vind  
 
 

  13.00      ”Tro og videnskab” 
 v. professor Johan Fynbo 

  

    14.00 Fortællinger og fællessang 
 v. fortæller og forfatter Esther Rützou 
  

   
  14.30 Orientering om fristiftsforsøg  
 v. biskop Tine Lindhardt 
 

 
14.45 Kaffe og kage 
 Drøftelse af fristiftsforsøg ved bordene 

 
15.15 Årets gang i Fyens Stift v. biskop Tine Lindhardt 
 Afrunding og fællessang 
 
 
15.45 Stiftsdagen slutter 
 Udlevering af årets Stiftsbog 


