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Den 21. januar 2019 

 

Kære præster og menighedsråd  
 
Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, som allerede tegner til at blive fyldt med 
spændende teologiske debatter og drøftelse af liturgi. – Ja, og vores fristift forsøg. Jeg glæder mig!  
 
Nytårskur 
Traditionen tro er I alle inviteret til nytårskur i Odense Domkirke den 24. januar kl. 16.30. Hvis I 
gerne vil med og ikke har fået jer tilmeldt, så kom bare alligevel. Vi finder en plads og deles om 
kransekagen   
 
Nye medarbejdere i Fyens Stift  

Som nogle af jer nok har opdaget, er der kommet nye medarbejdere i stiftsadministrationen i de 
sidste par måneder. Derfor har vi fået taget et nyt ”familiebillede”, og det skal I ikke snydes for. I 
en prikket bluse til venstre i billedet står min nye sekretær, Lene Rechnagel. Bag ved Lene kan man 
lige ane Sanne Fonnesbæks øjne. Sanne er stiftsfuldmægtig og tager sig bl.a. af rådgivning og 
sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer, bygge- og anlægsarbejder og 
menighedsrådsarbejdet. Brit Randi Monstrup Hansen er for nyligt ansat i stiftets løncenter. Det er 
hende, der sørger for, at de fynske præster får løn. Hun står i en blå bluse i bagerste række lidt til 
højre for midten. Jeg ved, at I præster og menighedsråd allerede har taget godt imod dem alle tre, 
og tak for det! 
 

Konference om Kirkers Brug onsdag d. 27. feb. kl. 16.30. 
Skal vi sætte stole ind i kirken i stedet for bænke, så det er lettere at flytte rundt? Er det OK at 
bruge kirkerummet til andet end gudstjeneste og kirkelige handlinger? Kan man f.eks. bruge 
kirkerummet til gudstjeneste den ene dag og strikkeklub den næste? Hvordan går man i gang med 
at restaurere en kirke? Hvad hvis man gerne vil have andre instrumenter ind i kirkerummet udover  
 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/nytaarskur-2019
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orglet? – Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kan diskutere og høre oplægsholdernes bud på, når 
der er konference om Kirkers brug den 27. februar fra 16.30 til ca. 21.30.  
Det foregår i Fredens Kirkes lokaler i Odense. Jeg håber at se rigtig mange af jer, og tilmeldingen 
foregår via www.fyensstift.dk 

 
Hvem ejer gudstjenesten? 
Jeg vil også minde om temadagen ”Hvem ejer gudstjenesten?”. 
Det er lørdag den 23. marts 2019 kl. 09.30 – 16 på Vissenbjerg Storkro. Dagen arrangeres i 
samarbejde med Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Læs mere om dagen her 
 
Ordination i Odense Domkirke 
Søndag den 27. januar 2019 ordinerer jeg Alex V. Nielsen i Odense Domkirke kl. 18.30. Alex V. 

Nielsen er ansat som konstitueret sognepræst i Vester Åby-Åstrup pastorat fra den 1. februar 2019. 

Jeg indbyder hermed Stiftets præster til at deltage i denne ordinationsgudstjeneste, hvor der vil 

være lejlighed til at hilse på vores nye kollega. Tilmelding til Anja Smedegaard på asm@km.dk.  

”Kirkens Veje” – Tillæg til avisen 

Til Kyndelmisse – den 2. februar – kommer der et tillæg med Fyens Stiftstidende og Fyens Amtsavis, 

som handler om folkekirken. Der vil blandt andet være en oversigt over kendte og ukendte kirkelige 

helligdage, og der kommer artikler om folkekirken fra hele Fyn. Vi får en del ekstra eksemplarer 

leveret her på Stiftet, og også provsterne får en stak hver af tillægget. Så kom forbi og hent nogle 

aviser, hvis I f.eks. kan bruge dem i konfirmandundervisningen eller andet.  

 

 

Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt   
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