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Kære præster og menighedsråd

Så står vi igen på tærsklen til et nyt år. Et nyt kirkeår,
for i kirken fejrer vi jo nytår allerede den første
søndag i advent. Vi er med andre ord ude af trit med
det øvrige samfund på det punkt. Nogen vil måske
hævde, at det gælder flere områder. Vi bruger gamle
ord i kirken og gammel musik for eksempel – og hvad
med budskabet, vil nogen spørge, er det ikke også
ude af trit med samfundet i dag?
Thah… måske gør det ikke noget indimellem at stikke lidt ud og være ude af trit. Man kan også spørge,
hvem er det, der er ude af trit med virkeligheden? Er det kirken eller samfundet? Det er i kirken, vi finder
ord, som kan fortælle os om livet og døden og det at være menneske, og først og fremmest, at kærlighed
og tilgivelse og hjælpsomhed er stærkere end selvretfærdighed, hævn og vrede. I kirken får vi fortalt, at vi
ikke får, hvad vi har fortjent. Vi får meget mere. Hvis det er at være ude af trit, så er jeg glad for at være
det!

Vielse uden for kirkens rum
Igennem et par år har der været mulighed for, at et par kan aftale med en præst, at de gerne vil vies uden
for kirkens rum. Det har hidtil krævet biskoppens godkendelse. Men jeg har nu bemyndiget stiftets præster
til at foretage vielse uden for kirkens rum uden at indhente tilladelse fra mig først.
Man er selvfølgeligt fortsat meget velkommen til henvende sig, hvis der er et spørgsmål man gerne vil
drøfte, ligesom der er en vejledning, der skal følges, og den kan læses her.
Jeg vil også fortsat bede præsterne om at informere stiftet, når der er blevet holdt vielse eller velsignelse af
borgerligt ægteskab uden for kirkens rum, og indsende et evalueringsskema. På den måde kan vi følge
udviklingen i antallet af vielser uden for kirkens rum i stiftet, og vurdere om ordningen fungerer efter
hensigten. Jeg vedhæfter bemyndigelsen og evalueringsskemaerne til dette nyhedsbrev. Dokumenterne
kan naturligvis også downloades fra Fyens Stifts hjemmeside.
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Nyt stiftsråd
Der er valgt nyt stiftsråd for en 4 årig periode, og rådet har netop konstitueret sig. Erik Vind blev genvalgt
som formand, og Ester Larsen blev genvalgt som næstformand og som medlem af budgetsamrådet. Provst
Lars Ole Jonssen blev valgt som repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning. Læs mere om
Stiftsrådet, og se Stiftsrådets medlemmer her. Stiftsrådets første ordinære møde bliver den 24. januar.

Kirkens Veje
Lørdagen før første søndag i advent, altså lørdag den 2. december, udkommer Fyens Stiftstidende og Fyens
Amts Avis med et tillæg ved navn ”Kirkens Veje”. En række af stiftets præster har hjulpet avisernes
journalister med ideer til tillægget, og stor tak for det. Jeg glæder mig til at læse tillægget, og det er mit
håb, at det giver et godt billede af den mangfoldige folkekirke på Fyn. Der kommer en stak tillæg ud til
hvert provsti, så kontakt jeres provst, hvis I gerne vil have et klassesæt til konfirmander, en studiekreds
eller andet.

Invitation til Fyens Stifts konfirmandtræf
Endnu engang har en række gode kolleger lagt sig i selen for at lave et indholdsrigt konfirmandtræf til de
mere end tusind konfirmander, som forventes at deltage. Temaet bliver ”Missionsbefalingen og dens
udtryk”, og træffet foregår den 30. januar, 31. januar og 1. februar 2018. Læs invitationen her og tilmeld
gerne jeres konfirmandhold.

Fristift og forsøg
Vi har nu sendt Fyens Stifts forslag til fristiftsforsøg til godkendelse i Kirkeministeriet. Vi forventer at få svar
fra ministeriet inden årets udgang, og herefter bliver forsøgene udbudt, så I alle får mulighed for at være
med i de forsøg, I ønsker.
Fyens Stift er også allerede repræsenteret i Kirkeministeriets forsøgslovning. Ærø Menighedsråd har nemlig
fået godkendelse til at organisere menighedsrådets arbejde på en ny måde, hvor der blandt andet
udarbejdes en ny opgavefordeling mellem kontaktpersonen og kirkekontoret.
Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig adventstid.
Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
PS til præsterne: Håndbog for præster er blevet opdateret på DAP. Her kan I få hurtige og konkrete
oplysninger om ansættelsesvilkår— f.eks. løn, fravær, sygdom og arbejdsmiljø.
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