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Den 18. januar 2018

Kære præster og menighedsråd
Tusind tak for sidst til de af jer, der deltog i Fyens Stifts nytårskur den 11. januar, hvor vi samtidig
markerede min 60 års fødselsdag med afsløring af Lars Physants portræt.
Det blev en dejlig og overvældende dag, som jeg vil tænke tilbage på med stor glæde og varme.
Nu er det nye år så skudt godt i gang, og her får I derfor årets første nyhedsbrev.
Det er lidt længere end sædvanligt, for vi har meget på sinde i Fyens Stift!
Jeg ønsker Jer god læselyst og endnu engang: Godt Nytår!
Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt
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Folkekirkens Dåbsinitiativ
Folkekirkens Dåbsinitiativ har netop lanceret en hjemmeside: https://www.daabsideer.dk/.
Hjemmesiden er et inspirationskatalog med artikler fra sogne rundt i landet om aktiviteter,
initiativer og ideer, der vedrører dåb eller styrker relationen mellem folkekirken og
småbørnsfamilier.
Man kan blandt andet læse om, hvad man som menighed kan gøre for at byde nydøbte
velkommen, hvordan man kan lave en folder med gode råd til faddere, hvordan kirken kan lave
tilbud til gravide – og meget meget mere. Der er et væld af inspiration at hente på hjemmesiden,
og jeg håber, I får glæde af den.
Fyens Stifts konfirmandtræf
Overskriften for dette års konfirmandtræf er ”Gå ud i alverden”, og temaet er missionsbefalingen
med fokus på, hvordan kristendom og tro fortsat bringes ud i verden på mange forskellige måder.
Konfirmanderne bliver sendt ud på en spændende vandretur mellem Odenses kirker, hvor de
blandt andet skal møde Paulus, som grundlagde en række kristne menigheder og Stefanus, der
blev stenet til døde for sin tro. Træffet foregår den 30. januar, 31. januar og 1. februar, og der er
stadig plads til enkelte konfirmandhold torsdag den 1. februar. Læs mere om træf og tilmelding
her
Nye måder at bruge kirkerummet på
Hvert år indgår Fyens Stift en såkaldt resultataftale med kirkeministeriet, og af aftalen for 2018
fremgår det at Fyens Stift blandt andet skal ”opstille retningslinjer for behandling af
kirkerestaureringssager med henblik på at skabe rum for andre muligheder for brug af
kirkerummet,” som der står.
Det er et langsigtet og spændende arbejde, som jeg glæder mig til, for det er vigtigt at vi hele tiden
holder fokus på, om kirkerummet også kan bruges på nye måder, og at vi tager det med i
overvejelserne, når kirker restaureres. I løbet af 2018 holder vi en konference om sagen for
menighedsråds- og provstiudvalgsmedlemmer. Det hører I mere om. Hele resultataftalen kan
læses her
Fine karakterer til Fyens Stift
Lige før jul kom der en tyk rapport fra kirkeministeriet om stiftsadministrationernes arbejde. Den
viste, at medlemmerne af de fynske menighedsråd og provstiudvalg er meget godt tilfredse med
den service, de får i Fyens Stift. Det gælder f. eks. den hjælp stiftet yder i forbindelse med
byggesager, præsteansættelser og rådgivning vedrørende menighedsrådenes ansatte.
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Der er selvfølgelig en melding, der luner her i vinterkulden, men tro ikke, at vi hviler på
laurbærrene! Vi anstrenger os hele tiden for at yde en god service. I undersøgelsen er I blandt
blevet spurgt, på hvilke områder I især vil få brug for hjælp fra stiftet i fremtiden, og hele 56
procent regner med at få brug for hjælp i forbindelse med byggesager. I kan læse om rapporten
her.
Husk, at stifternes slogan – ”Vi vil så gerne forstyrres” – stadig gælder.
Bekæmp mobbekultur
Et dialogredskab til forebyggelse af mobning i folkekirken er nu færdigt og han hentes her på DAP
Redskabet kan bruges til sætte gang i en samtale om, hvad der er god kollegial adfærd, og hvordan
man vil samarbejde i sognene og bidrage til et godt arbejdsmiljø. Præsternes tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter afprøver dialogværktøjet den 8. februar 2018 sammen med
provsterne, ligesom der hele tiden på alle områder er fokus på trivslen på de folkekirkelige
arbejdspladser i Fyens Stift.
Når livet gør ondt
Bibelselskabet har netop udgivet et, set herfra fremragende lille hæfte, som handler om de tanker
og følelser, der rammer, når man får beskeden om, at man er alvorligt syg, eller når man mister en
af sine allernærmeste. ”Når livet gør ondt”, hedder hæftet.
I hæftet fortæller seks personer meget åbent og ærligt om angsten, sorgen, smerten og
ensomheden, men også om det, som har kunnet støtte dem undervejs. Hæftet indeholder også
bibeltekster, forslag til bønner og en lille vejledning til, hvordan bønnen kan bruges. Hæftet
henvender sig til alle, der oplever sorg og krise, og jeg tror, at mange vil have glæde af at læse det,
og at det vil kunne bruges i forbindelse med f.eks. sjælesorg eller til uddeling ved dødsfald. Læs
mere om hæftet her
Kurser for præster
Foråret byder på en del kurser for præster i Fyens Stift. Blandt andet kursus i sognets økonomi,
kursus i den mundtlige fortælling og kursus i konfirmandmaterialet ”Guds ord – vores sprog”. Læs
om kurserne og tilmeld jer via Fyens Stifts hjemmeside
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Informationsmøde om at være feltpræst
Der er hele tiden brug for nye feltpræster til det vigtige arbejde med at være præst for landets
soldater, og derfor holder hærprovsten et informationsmøde i Ålborg den 8. maj. Læs indbydelsen
til mødet her på DAP
I kan også læse om arbejdet på Fyens Stifts hjemmeside, hvor sogne- og feltpræst Ida Fonsbøl
blandt andet skriver: ”Man lever meget tæt sammen på en militærbase langt fra hjemmet, og
derfor bliver man nemt meget knyttet til ”sine” soldater. Det er lærerigt og inspirerende at være
sammen med så modige, stærke og offervillige mænd og kvinder.”

Biskop Tine Lindhardt
Fyens Stift · Klingenberg 2 · 5000 Odense C
Tlf: 66 12 30 24 · e-mail: tili@km.dk
www.fyensstift.dk

