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Referat af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 
2016  
 

Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, 

Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller, Peter Skov-Jakobsen, Steen Skovsgaard, Tine Lindhardt, Jóg-

van Fridriksson, Sofie Petersen og Elisabeth Aggerbeck (referent). 

 

1. Supplering af emneliste 
 
Emnelisten blev suppleret. 
 

2. Kalender 
 

 Referat 
Kalenderen blev suppleret med: 
Steen Skovsgaard har afskedsgudstjeneste onsdag den 14. juni 2017 i Maribo Domkirke. 
 

3. Siden sidst 
 

 Referat 
Steen Skovsgaard orienterede om, at han holder som biskop i 2017, og at han glæder sig til at skul-
le skrive en phd. 
 
Biskopperne drøftede strategierne i forhold til at fylde menighedsrådene op i forbindelse med 
menighedsrådsvalget 2016.  
 
Udfordringen blev drøftet blandt andet med henblik på at gøre brug af erfaringerne frem til næste 
menighedsrådsvalg. 
 
Marianne Christiansen og Peter Skov-Jakobsen orienterede om, at de havde deltaget i forbindelse 
med genåbningen af Wittenberg Slotskirke og ibrugtagningen af Dronningens antependium i Wit-
tenberg den 2. oktober 2016. 
 
Peter Skov-Jakobsen orienterede om, at han havde været til teologisk konference i Porvoo- sam-
menhæng i Letland. 
 
Biskopperne drøftede debatten og situationen vedr. ind- og udmeldelser af folkekirken, samt initi-
ativer til afdækning af årsagerne og til styrkelse af folkekirkens kommunikation. Biskopperne efter-
lyste månedlige oversigter og ind- og udmeldelser. 
 
 

4. Rapport fra udvalgene  
a) Folkekirkens Mellemkirkelige Råd sender rapport om dåbsforberedelse af konvertitter. 
b) Orientering om status på det liturgiske arbejde 
c) Orientering om kirkemusikskolerne 
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d) Påskeprojektet 
e) Menighedsråd på jeres måde 
f) Danske Kirkers Råd 
g) Folkekirken som en attraktiv arbejdsplads 
h) Europæiske religiøse ledere 

 
 Referat 

a) Folkekirkens Mellemkirkelige Råd sender rapport om dåbsforberedelse af konvertitter. 
 

Biskopperne finder rapporten god og perspektivrig. 
 
Peter Skov-Jakobsen samt Henrik Stubkjær orienterede om, at Det Mellemkirkelige Råd har fokus 
på, hvordan man kan styrke samarbejdet med migrantmenigheder. 
 

 
b) Orientering om status på det liturgiske arbejde 
 
Marianne Christiansen orienterede om, at kommissorierne er rundsendt og at de 3 grupper mødes 
for første gang den 2. november 2016, hvor arbejdet for alvor går i gang.  
 
 ”Danske kirkedage” afholdes i Herning i 2019 under navnet ”Himmelske dage på heden”, her kan 
en bred offentlig debat af liturgiudvalgenes arbejde finde sted. 
 
Drøftelse af salmekonference i samarbejde med Kirkeministeriet og øvrige aktører på området. 
Biskopperne overvejer om der kan sættes fokus på feltet på Folkemødet.  

 
c) Orientering om kirkemusikskolerne 
 
Elof Westergaard orienterede om, at der er udarbejdet en rapport, som viser Kirkemusikskolernes 
kvaliteter og resultater. Bestyrelserne skal nu arbejde videre med en strategi på baggrund af rap-
portens konklusioner. Der var enighed om, at det er vigtigt, at der er en tæt dialog mellem institu-
tionerne om udviklingen af området. 
 
 
d) Påskeprojektet 
Henrik Wigh-Poulsen orienterede om, at kampagnen i påsken på de sociale medier var en succes. 
Temaet i 2017 er ”fællesskab og måltid”.   
 
e) Menighedsråd på jeres måde  

 
Der er nedsat en styregruppe og 3 arbejdsgrupper, som arbejder med hhv. provstier som ramme 
om samarbejde, deregulering og forsøgslovgivning. Formålet er at gøre det lettere at være menig-
hedsråd og at give mulighed for at være menighedsråd som man gerne vil være det herunder få 
mulighed for at få hjælp til praktiske opgaver. 
 
f) Danske Kirkers Råd  
 
Biskopperne blev orienteret om arbejdet med høringssvarene i forbindelse med om lovforslag 
vedr. imødegåelse af religiøs radikalisering.   
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g) Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 

 
Henrik Wigh Poulsen orienterede om projektet. 
 
h) Europæiske religiøse ledere 

 
Organisationen er i gang med en selvevaluering. 
 
 

5. Vielse uden for kirkens rum 
 
Evalueringerne blev fremlagt og på baggrund heraf blev biskopperne enige om at nedsætte et 
udvalg med henblik på at gøre ordningen permanent. Biskopper og stiftskontorchefer fra Viborg 
og Roskilde stifter udarbejder på baggrund af erfaringerne og drøftelsen et notat, der drøftes på 
næste bispemøde. 
 

6. Reformationsfejringen 
 

 Referat 
Biskopperne opfordrer til landsdækkende reformations-jubilæumsfejring. Fejringen kan finde sted, 
ved den lokale søndagsgudstjeneste søndag den 29. oktober 2017 holdes som en reformations-
gudstjeneste og/eller, ved at der på reformationsdagen den 31. oktober 2017 afholdes en efter-
middags/aftengudstjeneste. Der opfordres ligeledes til, at der den 31. oktober 2017 ringes med 
klokkerne 15 min. enten i forbindelse med gudstjenesten eller i forbindelse med aftenringningen. 
 
Der afholdes en reformationsgudstjeneste i samtlige domkirker på reformationsdagen den 31. 
oktober 2017. 
 

7. Endelig godkendelse af vejledende ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn 
 

 Referat 
 
Biskopperne drøftede det vejledende ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn, og der 
blev nedsat et udvalg medhenblik på færdiggørelse af ritual til optagelse i ritualbogen. 

8. Konfirmationsforberedelse  

 Referat 
Konfirmationsforberedende undervisning i sommerferien udbudt af efterskoler blev drøftet.  

9 Biskoppernes rolle i forhold til Videncentrets undersøgelser 
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 Referat 
Biskopperne var enige om, at det er hensigtsmæssigt med en tæt kontakt til FUV vedrørende un-
dersøgelser og uddannelsesmæssige tiltag. 
 

10. Folkekirkens kommunikative indsats 
 

 Referat 
Biskopperne drøftede folkekirkens kommunikation blandt andet i lyset af debatten om ind- og 
udmeldelser. Man blev enige om, at der i forbindelse med aprilmødet 2017 afholdes en temadrøf-
telse om folkekirkens kommunikation på alle niveauer med inddragelse af et kritisk blik udefra.  
 

11. Folkekirkens beredskab i forbindelse med seksuelle overgreb 
 

 Referat 
Biskopperne har endnu engang drøftet beredskabet. 
 
Biskopperne sikrer sig, at det på stifternes hjemmesider ligger en klar vejledning i forebyggelse af 
og reaktioner på overgreb. Vejledningen kommunikeres til samtlige præster, menighedsråd og 
ansatte for at øge fokus på såvel forebyggelse som hjælp til ofre for overgreb. 
 

12. Sjælesorg på nettet – status på projektet 
 

 Referat 
Henning Toft Bro orienterede om, at Pernille Hornum er ansat som leder af projektet og de øvrige 
stillinger forventes besat inden for kort tid. Projektet igangsættes i begyndelsen af det nye år. 
 

13. Klosterruten 
 

 Referat 
Steen Skovsgaard orienterede om projektet og opfordrede til, at biskopper og stiftsadministratio-
ner oplyser om projektet. 
 

14. Paragraf 2- ansøgninger 
 

 Referat 
Biskopperne drøftede den stigende interesse for at gennemføre paragraf 2-prøver.  Udvalget for 
præstemangel drøfter emnet videre. 
 

15 Optagelse på teologistudiet 
 

 Referat 
Biskopperne drøftede fremdriftsreformen, som kan få negative konsekvenser for muligheden for 
at kunne besætte præstestillingerne i fremtiden. Som opfølgning på drøftelsen besluttede biskop-
perne, at de inviterer dekanerne og studieleder fra de teologiske uddannelser ved Aarhus og Kø-
benhavns universiteter til en fælles drøftelse. 
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16. Konfirmationshjælp 

 Referat 
Steen Skovsgaard orienterede om, at Dansk Folkehjælp har afviklet et vellykket pilotprojekt om 
konfirmationshjælp i Lollan-Falster Stift.  
 

17. Arbejdsmiljø i forhold til præster i folkekirken 
 

 Referat  
Der blev orienteret om mulighederne for organisering af arbejdsmiljøindsatsen i stifterne og erfa-
ringerne blev delt. 
 

18. Eventuelt 
 

 Referat  
Der var intet under dette punkt. 
 

 


