
 Løbenr.: 3348/16  

Referat fra bispemøde den 4.–7. januar 2016 
Til stede: 
Biskop Peter Skov-Jakobsen, København (PSJ) 
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Århus (HWP) 
Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør (LLR) 
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde (PFM) 
Biskop Steen Skovsgaard, Lolland-Falster (SS) 
Biskop Henning Toft Bro, Aalborg (HTB)  
Biskop Tine Lindhardt, Fyn (TL) 
Biskop Marianne Christiansen, Haderslev (MC) 
Biskop Elof Westergaard, Ribe (EW) 
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg (HS) 
Biskop Sofie Petersen, Grønland, (SP) 
Biskop Jógvan Fridriksson, (JF) 
 
Biskop Henning Toft Bro meldte afbud for så vidt angår den 4. januar 2016. Lise-Lotte Rebel 
meldte afbud for så vidt angår den 5., 6. og 7. januar 2016. 
 
Mødeleder: biskop Henrik Wigh-Poulsen 
Referent: stiftskontorchef Helle Ostenfeld. 
 
HWP bød velkommen. 
 

1. Supplering af emneliste. 
Nyt punkt om ansættelse / indhentning af teologisk ekspertise til bispeembedet tages ind som 
pkt. 7, de øvrige punkter flyttes i overensstemmelse hermed. 
 
 
2. Kalender:  

Bispevielse i Bodø Domkirke 24. januar 2016. Lise-Lotte Rebel deltager. 
Bispemøde på Fyn 26.-29. april 2016.  
Nordisk bispemøde i Visby, Gotland, 27. juni – 1. juli 2016.  
Bispemøde i Ribe 25.-28. oktober 2016. 
 
 

3. Siden sidst. 
PSJ orienterede fra Theobalt-konferencen, hvor de romersk-katolske og de russisk- 
ortodokse kirkeretninger mødes med de lutherske kirker i det baltiske område. 
 
PSJ orienterede fra Porvoo-samarbejdet, hvor der i efteråret har været primates’-møde i 
Edinburgh.  
 
PFM refererede til klimatopmødet i Paris, hvor der var blevet overrakt 1,6 mio. underskrifter 
fra religiøse organisationer til støtte for en holdbar klimaaftale. PFM er blevet 
klimaambassadør for ACT-alliance. 
 

 



SS orienterede om, at der er ansat en ny domprovst i Lolland-Falsters stift, der indsættes og 
kreeres søndag den 10. januar 2016. 

 
 
4. Rapport fra udvalgene: 

Orientering om påskeprojektet.  
HWP orienterede om påskeprojektet.  
TL orienterede fra arbejdet i budgetfølgegruppen.  
  
Reformationsjubilæet 2017.  
Biskop Karsten Nissen, der er ny teologisk rådgiver for præsidiet, gav møde og orienterede 
om planerne for fejringen af Reformationsjubilæet 2017. Præsidiet har det overordnede 
ansvar for fejringen af jubilæet med det sigte at fremme forståelsen af Reformationens 
betydning for det danske samfund og kirke, dansk identitet og bevidsthed.  
Der arbejdes på mange spændende projekter for fejringen, både på nationalt plan og på mere 
lokalt plan. 
 

5. Udkast til kommissorier for liturgiarbejde. 
Biskopperne drøftede udkast til kommissorier for forberedende liturgiudvalg, samlet om 
temaerne: "Autorisation - forholdet mellem liturgisk frihed og orden"; "Dåb og nadver - 
sakramenternes stilling og betydning i folkekirken"; "Evangelisk-luthersk gudstjeneste i dag." 
Der er tale om fagudvalg, der skal afklare det teologiske grundlag på de forskellige områder 
samt identificere pejlemærker og tendenser i den aktuelle liturgiske udvikling. Udvalgenes 
arbejde skal danne grundlag for stillingtagen til en eventuel videre liturgisk proces på landsplan. 
Kommissorierne drøftes med Kirkeministeriet med henblik på nedsættelse af udvalgene. 
Processen forventes igangsat på førstkommende bispemøde. 
 
 
6. Konferencen om modtagelse af nye præster. 
Biskopperne udarbejder en fælles vejledning om modtagelse af nye præster. I arbejdet vil 
overvejelserne fra Rapport E17 (om præsters efteruddannelse) blive inddraget i nødvendigt 
omfang.  
 
 
7. Ansættelse / indhentning af teologisk ekspertise til bispeembedet. 
Biskopperne støttede fremsendt oplæg om finansiering af teologisk ekspertise til bispeembedet.  
 
 
8. Drøftelse af skole og kirke.  

a. Opfølgning af dannelseskonferencen i Nyborg med Danmarks Lærerforening og 
Skole og Forældre. 

Biskopperne fandt, at det havde været en udbytterig konference, som har dannet oplæg for flere 
lokale initiativer i stifterne. Biskopperne ser gerne et fortsat samarbejde med Danmarks 
Lærerforening og Skole og Forældre. 
 

b. Biskopperne drøftede desuden undervisningsministeriets behandling af kommunernes 
ansøgninger om at måtte indgå i forsøgsordning i forhold til konfirmationsforberedelsen. 
Biskopperne følger udviklingen tæt ud fra ønsket om, at alle ansøgninger imødekommes. 



 
  
9. Praksis omkring ”dødsbud”.  
Biskopperne drøftede den afdækkede praksis og udtrykte tilfredshed med, at 
beredskabspræsterne i samarbejde med politikontaktpræsterne samt de lokale sognepræster står 
til rådighed for varetagelse af opgaven. Biskopperne anerkender politiets dygtighed i varetagelse 
af opgaven og påskønner det nære samarbejde mellem politi og beredskabspræster. 
 
 
10. Status for Folkekirken og udviklingshæmmede/ mennesker med særlige behov. 
SS orienterede om status for arbejdet med at få skabt et netværksarbejde og konference 
vedrørende de særlige præstelige opgaver i forbindelse med udviklingshæmmede / mennesker 
med særlige behov. Biskopperne støtter det videre arbejde, hvor FUV vil skabe rammer for 
netværksarbejdet.    
 

  
11. Vedr. hospitalsprovst/ledende sygehuspræst.  
Biskopperne drøftede de forskellige ordninger om ledende sygehuspræster / hospitalsprovster i 
regionerne og fandt, at der er behov for en særlig koordinerende indsats i forbindelse med 
sygehuspræsternes arbejde.  
 
 
12. Resultataftaler. 
Biskopperne drøftede de af Kirkeministeriet fremsendte forslag til resultatmål. Biskopperne 
ønsker en drøftelse med ministeriet desangående. 
 
 
13. Valg af medlem til styregruppe i FUV om Kirken på Landet. 
HS indtræder i styregruppen på biskoppernes vegne. 
 
 
14. Valg af medlem til personregistrerings-udvalg. 
EW indtræder i udvalget på biskoppernes vegne. 
 
 
15. Ledelsesuddannelse i FUV-regi.  

a) Valg af medlem til FUV underudvalg vedr. ledelsesuddannelse. HWP indtræder i 
underudvalget sammen med PFM.  

b) Kompetenceprofil for provsten. Biskopperne udarbejder oplæg til en videre drøftelse med 
provsteforeningen. 

   
 
16. Oprettelse af supervisionsgruppe for tidligere feltpræster som stadig er i tjeneste som 

præster. 
Biskopperne støtter forslaget. 
 
 
17. Danske Kirkedage 2019. 



HS oplyste, at Herning/Viborg stift påtager sig værtsskabet for Danske Kirkedage 2019. 
Biskopperne anbefalede, at Fællesfonden bidrager økonomisk til afholdelsen.  
 
 
18. Henvendelse til EKD vedr. opfølgende konference i 2018 på Reformationsfejringen. 
Biskopperne ønskede at invitere de tyske og de øvrige nordiske kirker til en opfølgende 
konference efter Reformationsfejringen.   
 
 
19. Eventuelt. 
HTB orienterede om arbejdet med Sjælesorg på Nettet, hvor man er i færd med at opbygge en 
organisation. 
  

 
 
 
 
 
  


