
Der afholdtes bispemøde den 26. – 29. april 2016 med følgende dagsorden: 
 

1. Supplering af emneliste. 
2. Kalender:  

Nordisk bispemøde 27. juni – 1. juli 2016 
Bispevielse i Uppsala 28. august 2016  
Bispemøde i Ribe 25.-28. oktober 2016. 
Bispemøde i København i starten af januar 2017 

3. Siden sidst. 
4. Rapport fra udvalgene: 

Opfølgning på konfirmandsituationen – skole-kirkesamarbejdet. 
Overblik over udvalg, hvor biskopperne er repræsenteret. 

5. Kommissorier for liturgiarbejde.. 
6. Synliggørelse af folkekirkens procedurer i forbindelse med seksuelle overgreb.  
7. Dåb af asylansøgere. 
8. Uddannelsesfond.  
9. Gennemgang af Fællesfondens budget.  
10. Aflønning til emeriti – både i vikariater og til enkelt tjenester.  
11. Forslag til ny struktur for den introducerende pastorale uddannelse for præster i folkekirken 

(pastoralseminarium og obligatorisk efteruddannelse). Rapport fra FUV ” Præst i morgen – 
to forslag til en integreret uddannelse af nye præster”.  

12. Praktikordning for studerende.  
13. Drøfte evt. forventninger/krav til kirkefunktionærers kirkelige tilhørsforhold.  
14. Uddannelsesmesse – orientering om arbejdet i Aarhus Stift.  
15. Domprovsteembedet – En historisk note – til drøftelse. 
16. Status på Læresamtalerne med Metodistkirken.  
17. Henvendelsen fra Landsforeningen om dåbsprojekt 
18. Seminar mellem Romerske-katolske og lutherske teologer om reformationsjubilæet. 
19. Eventuelt. 

 
Mødeleder: Henning Toft Bro. 
Referent: stiftskontorchef Asger Gewecke. 
 
Til stede: Peter Skov- Jakobsen (PS-J), Lise-Lotte Rebel (LLR), Peter Fischer-Møller (PF-M), 
Steen Skovsgaard (SS), Tine Lindhardt (TL), Henning Toft Bro (HTB), Henrik Stubkjær (HS), 
Henrik Wigh-Poulsen (HW-P), Elof Westergaard (EW), Marianne Christiansen (MC), Sofie 
Petersen (SP), Jogvan Fridriksson (JF). 
  
 
Ad 1 
 
Dagsordenen blev suppleret 
 
Ad 2 
 
Biskopperne drøftede aktuelle kirkelige emner. 
SS nævnte Maribo domkirkes 600 års jubilæum 24. maj 2016 
 



Ad 3 
 
SS havde deltaget i Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands møde. LLR havde 
været til bispevielse i Bodø. 
 
Ad 4 
 
HTB oplyste, at flere kommuner i stiftet var gået tilbage til konfirmationsforberedelse i 
morgentimerne. SS refererede fra udvalget om udviklingshæmmede. SS oplyste, at SUK havde 
efterlyst ungeudvalg i stifterne.  Biskopperne ville til gensidig inspiration udarbejde oversigter hvert 
enkelt stifts udvalgsstruktur og finansiering. 
Biskopperne gennemgik biskoppernes eksterne udvalgsrepræsentation. 
TL refererede fra kirkeretsselskabets bestyrelse, ”menighedsråd på jeres måde” og fællesudvalget 
for kristendomsundervisning. 
 
Ad 5 
 
MC, TL og EW gennemgik udkast til liturgikommissorierne. MC, TL og EW bemyndiges til at gøre 
kommissorierne færdige. Arbejdet sættes i gang, når økonomien er afklaret. 
 
Ad 6 
 
På baggrund af en konkret henvendelse om synliggørelse af folkekirkens beredskab i forbindelse 
med seksuelle overgreb udarbejder HS udkast til fælles vejledning om de gældende regler til at 
lægge på stifternes hjemmesider. 
 
Ad 7 
 
Biskopperne genfremsender den tidligere fremsendte ’vejledning omkring kirkers kontakt med og 
eventuel dåb af muslimske asylansøgere’. Biskopperne udtrykte anerkendelse af præsternes 
dåbsforberedende arbejde i forhold til asylansøgere.     
 
 Ad 8 
 
Biskopperne finder det vigtigt at sagen fremmes, så uddannelsesfonden kan implementeres.  
 
Ad 9 
 
TL gennemgik fællesfondens budget 
 
Ad 10 
 
Retningslinjerne for aflønning af individuelt ansatte præster blev gennemgået. 
 
Ad 11 
 
Biskopperne gennemgik forslaget til den fremtidige struktur for den introducerende pastorale 
uddannelse. Hver biskop sender individuelle høringssvar inden medio juni. 



 
Ad 12 
 
SS og HS fremlagde brochurer om præstepraktik i stifterne med henblik på at fremme 
rekrutteringen. 
 
Ad 13 
 
Biskopperne drøftede lovgrundlaget vedrørende kirkefunktionærernes kirkelige tilhørsforhold. 
 
Ad 14 
 
HW-P orienterede om uddannelsesmesserne. 
 
Ad 15 
 
Biskopperne tog notatet om domprovstestillingerne til efterretning. 
 
Ad 16 
 
Der forelå rapport fra samtalen mellem Metodister og Folkekirken. Rapporten forelægges for det 
Mellemkirkelige Råd, hvorefter rapporten forelægges biskopperne til høring. Høringsfristen er 15. 
maj 2016.  
 
Ad 17 
 
Biskopperne udpegede HW-P til at indgå i arbejdet. 
 
Ad 18 
 
PS-J oplyste, at der arbejdes på sammen med Mellemkirkeligt Råd at planlægge et seminar omkring 
1. søndag i advent 2017 mellem Romersk-katolske og lutherske teologer om reformationsjubilæet.  
 
Ad 19 
 
HTB gjorde opmærksom på, at fristen for ansøgning af satspuljemidler er 10. maj 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 


