
 Løbenr.: 45637/15  

Der afholdtes bispemøde mandag den 21. og 22. april 2015 på Hotel Hesselet med følgende 
dagsorden: 
 
Til stede: Alle 
Mødeleder: Henrik Stubkjær 
Sekretær: Stiftskontorchef Asger Gewecke 
 

1. Supplering af emneliste. 
2. Kalender:  

Bispevielse i Tallinn 23. april 2015 
Nordisk Kirkeretsseminar 23.-25. august 2015 i Roskilde 
Bispevielse i Århus 6. september 2015 
Bispemøde i Aalborg 26.-28. oktober 2015 
Bispemøde i København 4.-6. januar 2016 (forventeligt) 
Bispemøde på Fyn 25.-27. april 2016 
Nordisk kirkeretsseminar 23.-25. august 2015 
Bispevielse i Århus den 6. september 2015 
Bispemøde i Aalborg 25.-27. oktober 2015 
Bispemøde i København 4.-6. januar 2016 (forventeligt) 
Bispemøde på Fyn 25.-27. april 2016 
Bispemøde i Ribe 25.-27. oktober 2016 

3. Siden sidst. 
Kalejdoskopisk oversigt over forberedelser til 2017 – opdateret primo januar 2015 fra Niels 
Henrik Arendt. 
Henvendelse fra Lisbet Christoffersen om forskningsprojektet What Money Can’t Buy. 
Modtagelse af nye præst samt supervision af provster vest for Store Bælt 
Orientering fra møde med Undervisningsministeren og Kirkeministeren 

4. Rapport fra udvalgene: 
Orientering om nyt fra Selskabet for Dansk Kirkeret  
Dannelseskonferencen.  

5. Liturgiarbejde som temadage.  
6. ”Det bæredygtige provsteembede”.  
7. Dåb udenfor kirkens rum evt. i forbindelse med vielse udenfor kirkens rum.  
8. Henvendelse fra Kristine Garde vedrørende neddykningsdåb 
9. Drøftelse af præsters efteruddannelse 
10. Personalepolitik for Præster. 
11. Henvendelse vedr. Dansk kirkegårdskultur.. 
12. Drøftelse af oplysninger om særskilt betaling for begravelser og kirkelige handlinger 
13. Etablering af national gravmindebase 
14. Evaluering af vejledning vedrørende vielser af par af samme køn. 
15. Den teologiske studiefond 
16. Årsregnskab for stifterne formål og indhold 
17. Ministersamråd 
18. Brev fra socialministeren om arbejdsgruppe om andre trossamfund 
19. Selvmordsgrupper 
20. Udpegning af nyt medlem til arbejdsgruppen for påskeprojektet 
21. Udpegning af repræsentant til Præsteforeningens repræsentantmøde 
22. Funktionspræster 



23. Eventuelt.  
 
Ad 1 
 
Emnelisten suppleredes 
 
Ad 2 
 
PF-M deltager i Tallin. TL deltager i Kirkeretsseminaret.  
 
Ad 3 
 
HS og PFM arbejder videre med teologiske medarbejdere ved bispemebedet.. Biskopperne 
opfordredes til at opdatere de lokale reformationsarrangementer. Sendes til Fyens stift. DKR 
udarbejder materiale i samarbejde med den katolske kirke. Der holdes fælles gudstjeneste pinsedag 
2017 i Haderslev Stift. På reformationsdagen forventes biskopperne at være i hjemstiftet. 
 
Modtagelsen af nye præster og supervision for provsterne medtages på oktobermødet.  
 
HTB orienterede om mødet med undervisningsministeren og kirkeministeren om 
konfirmationsundervisningens placering. Der var lydhørhed for en løsning af problemerne. HS 
sender oplæg og brev fra Finn Andsbjerg. P-FM til afskedsreception Helle Samson. SS til 
bispevielse i Tallin. SS til VELKD. MC til bispevielse i Uppsala.  
 
Ad 4 
 
TL orienterede om kirkeretsselskabet. TL udsender datoer for arrangementer i selskabet. 
Der har været holdt møde om skole og kirke med forældreforeninger og Danmarks Lærerforening. 
Skolelederne skal med. Der arrangeres konference den 6. november eller 7. november 2015. MC 
orienterede om et inspirationspapir fra Folkekirken og Religionsmødet til inspiration for 
præsteuddannelserne. Ny generalsekretær i Bibelselskabet; Birgitte Stoklund. Ny generalsekretær i 
Det Mellemkirkelige Råd, Birger Nygård. EW foreslog, at FUV inviteres til oktobermødet. Det blev 
tiltrådt. 
 
Ad 5 
 
TL ønskede stillingtagen om udvalget kunne gå videre med henblik på en konference i 2016. 
Biskopperne gav udvalget bemyndigelse til at arbejde videre. 
 
Ad 6 
 
Biskopperne drøftede provsteforeningens henvendelse EW og TL drøfter henvendelsen med 
provsteforeningen.  
 
Ad 7 
 
Der har været flere henvendelser, men der er ikke hjemmel til at imødekomme ansøgningerne. 
 



Ad 8 
 
Biskopperne drøftede henvendelsen fra Kristine Garde om fuld neddykning ved dåb. HS svarer på 
henvendelsen. 
 
Ad 9 
 
Udsættes til oktobermødet 
 
Ad 10 
 
PFM efterlyste eventuelle bemærkninger til personalepolitik for præster med henblik på en revision. 
 
Ad 11 
 
Biskopperne kunne anbefale projektet 
 
Ad 12 
 
Biskopperne fandt, at det var et skråplan, at der skal betales særskilt for kirkelige handlinger på  
lørdage. Biskopperne forpligtede hinanden til at der tages en drøftelse med provsterne. Samtidig 
udtrykte biskopperne betænkelighed ved den manglende fleksibilitet med at afvikle kirkelige 
handlinger. 
 
Ad 13 
 
Biskopperne bakkede ideen op, men ville gerne se en uddybet økonomisk oversigt, specielt 
vedrørende driften.   
 
Ad 14 
 
TL og PSJ retter henvendelse til biskopperne med henblik på at høre provster og præster om 
vejledningen  
 
Ad 15 
 
Der er fortsat støtte til finansiering af teologisk efteruddannelse i de enkelte stifter. Medtages på 
ministersamrådet. 
 
Ad 16 
 
Det tilstræbes at der offentliggøres regnskaber for stifterne der er enkle og kan forstås.  
 
Ad 17 
 
Der drøftedes emner til ministersamrådet  
 
 



Ad 18 
 
Vi har noteret os socialministerens svar og glæder os over, at udvalget vedr. § 69 agter at rådføre sig 
med de implicerede parter under drøftelsen af de enkelte trossamfunds forhold. 
Vi finder det dog beklageligt, at man ikke har en repræsentation fra de forskellige trossamfund i 
selve udvalget. Desuden finder vi det ude af trit med den tradition vi har for et samtalende 
demokrati og for den agtelse, der nomalt består mellem flertal og mindretal i vores samfund. 
 
Ad 19 
 
SS repræsenterer biskopperne. TL underretter. 
 
Ad 20 
 
Den nye biskop i Århus udpeges. 
 
Ad 21 
 
PF-M udpegedes til præsteforeningens repræsentantmøde 
 
Ad 22 
 
TL fremlagde oversigt over funktionspræster.  
 
Ad 23 
 
Intet under eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  


