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Referat af biskoppernes møde i Aarhus
den 24. – 27. oktober 2017

1. Supplering af emneliste.
2. Orientering fra Grønland og Færøerne.
3. Danske Kirkedage 2019 og i fremtiden. 
4. DR’s dækning af Kirke og Tro. 
5. Midlertidig præsteuddannelse på universiteterne. 
6. Udpegning af repræsentant til Netværket Folkekirken for Særlige Behov.
7. De lokale lønforhandlinger. 
8. Koordinatorstilling vedrørende modtagelse af nye præster. 
9. Udkast til notat om funktionspræster. 
10. Kirkeministeriets IT.
11. Præsentation af et nordisk forskningsprojekt. Pastoral læring i praksis.
12. Udvalg, hvor biskopperne er repræsenteret.
13. Siden sidst:

Opfølgning fra Det Lutherske Verdensforbunds Generalforsamling i Namibia. 
14. Rapport fra udvalgene:

Drøfte det fremtidige samarbejde mellem Videnscenteret og biskopperne. 
Liturgifornyelse. 

15. Kalender:
Bispevielse i Helsinki 12. november 2017. Elof Westergaard deltager.
Tanke- og trosfrihedskonference 24. november 2017
Økumenisk seminar 1.-3. december 2017 i anledning af Reformationsjubilæet
Bispevielse i Oslo 17. december 2017. Lise Lotte Rebel deltager.
Bispemøde i København den 2.-5. januar 2018. Kur den 4. januar.
Bispemøde i Viborg den 17.-20. april 2018.
Bispevielse i Finland, juni 2018.
Formøde til Bruxellesrejse 27. september 2018. Mødet holdes i Københavns 
bispegård.
Bispemøde i Helsingør den 23.-26. oktober 2018.
Studietur til Bruxelles – 19.-21. november 2018.
Bispemøde i København den 2.-4. januar 2019. (Ingen delegationer)
Bispemøde i Lolland-Falster den 23.-26. april 2019.
Nordisk bispemøde i Finland den 24.-28 juni 2019.
Bispemøde i Haderslev den 22.-25. oktober 2019.

16. Eventuelt.

Til stede: 
Peter Skov-Jakobsen, København
Lise-Lotte Rebel, Helsingør
Peter Fischer-Møller, Roskilde 
Henning Toft Bro, Aalborg
Tine Lindhardt, Fyn
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Marianne Christiansen, Haderslev
Henrik Stubkjær, Viborg
Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus, mødeleder
Elof Westergaard, Ribe
Marianne Gaarden, Lolland-Falster
Sofie Petersen, Grønland

Afbud fra: Jógvan Friðriksson, Færøerne 

Kontorchef Jette Margrethe Madsen, juridisk bistand
Kontorchef Helle Ostenfeld, referent

Henrik Wigh-Poulsen bød velkommen til Marianne Gaarden, der er nyudnævnt biskop over 
Lolland-Falsters stift.

1. Supplering af emneliste.

2. Orientering fra Grønland og Færøerne.
Sofie Petersen orienterede fra Grønland, hvor der ikke er meget nyt siden sidst. Der er fortsat 
præstemangel. Kateketuddannelsen kører fortsat, men uddannelsen må tage udgangspunkt i 
elevernes forkundskaber. Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt en kateket, der siden er 
flyttet til Danmark, kan døbe en slægtnings eller pårørendes barn. Beslutningen skal træffes af 
den biskop i hvis stift handlingen skal ske. 

3. Danske Kirkedage 2019 og i fremtiden.
Henrik Stubkjær orienterede om, at der fortsat er overvejelser om en ændret form for afvikling af 
kirkedagene. Da kirkedagene blev afholdt i København i 2016 (Himmelske Dage) blev der 
indhøstet nogle erfaringer, der ikke bør sættes over styr. Henrik Stubkjær og Peter Skov-
Jakobsen har afholdt et arbejdsmøde med repræsentanter for Danske Kirkedage, Danske Kirkers 
Råd, hvor der er forståelse for at se på mulighederne for ændringer. Danske Kirkedage i Herning 
har fået en bevilling, der kan dække ansættelse af en sekretær. Biskopperne er positivt indstillet 
på en forsøgsordning med en hyppigere frekvens, hvor kirkedagene afholdes i København hver 
anden gang. Der er dog stadig organisatoriske og administrative udeståender.

4. DR’s dækning af Kirke og Tro. 
Henrik Stubkjær orienterede om det svar, Danske Kirkers Råd har modtaget fra DR på baggrund 
af Danske Kirkers Råds åbne brev.  

5. Midlertidig præsteuddannelse på universiteterne. 
Biskopperne fandt, at behovet fortsat er til stede og ser frem til udvalgets redegørelse. 

6. Udpegning af repræsentant til Netværket Folkekirken for Særlige Behov.
Biskopperne udpegede Marianne Gaarden til at indtræde i netværket. 
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7. De lokale lønforhandlinger. 
Biskopperne drøftede en ramme for lønpolitik for præster, idet biskopperne har set på 
lønudviklingen i forhold til tillægsdannelser.  

8. Koordinatorstilling vedrørende modtagelse af nye præster. 
Tine Lindhardt redegjorde for, at der er forskellige modeller for ansættelse i 
koordinatorstillingen. Biskopperne drøftede mulighederne og blev enige om, at udgangspunktet 
vil være at opslå stillingen som en 50% stilling med mulighed for frikøb. Dette er under 
forudsætning af fornøden bevilling. Biskopperne er opmærksomme på, at der vil være forskellig 
belastning af koordinatoren i de forskellige stifter, da der er stor forskel på, hvor mange 
nyansatte præster, der er. Ordningen vil blive evalueret efter 3 år.
Det er vigtigt, at der er en god beskrivelse af koordinatorens opgaver i forhold til provsternes 
opgaver, og det er vigtigt at menighedsrådene bliver gjort opmærksom på, at en ny præst har 
forpligtelse til at deltage i obligatorisk efteruddannelse i løbet af de første 1,5 år af ansættelsen.   

9. Udkast til notat om funktionspræster. 
Jette Madsen orienterede om baggrunden for indholdet i notatet. Biskopperne drøftede notatet. 
Der vil blive arbejdet videre på notatet, hvorefter der vil blive rettet henvendelse til 
Kirkeministeriet for en videre drøftelse. 

10. Kirkeministeriets IT.
Biskopperne drøftede muligheden for tidsmæssig udvidet support. Dette tages op med 
Kirkeministeriet.

11. Præsentation af et nordisk forskningsprojekt. Pastoral læring i praksis. 
Marianne Gaarden orienterede om et skandinavisk projekt, der har til formål at undersøge, 
hvordan præster lærer gennem professionel praksis, herunder hvilke kompetencer de har haft 
brug for. 
Projektet sættes i værk fra 2018 og er i Danmark forankret i FUV, men udfoldes sammen med 
forskere fra Sverige og Norge og forventes at indeholde vigtig viden for biskopperne.  

12. Udvalg, hvor biskopperne er repræsenteret.
Listen blev gennemgået.

13. Siden sidst:
Biskopperne drøftede bispemødets form. 

Peter Skov-Jakobsen orienterede fra Porvoo Primates Meeting, der havde været afholdt i 
København, og hvor man havde drøftet de skandinaviske kirkemodeller.  

Peter Fischer-Møller orienterede om, at ledelsen fra Danske Kirkers Råd er inviteret til møde 
med DR. 
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14. Rapport fra udvalgene:
Elof Westergaard, Tine Lindhardt og Marianne Christiansen redegjorde for status med arbejdet 
om liturgifornyelse, der skrider planmæssigt frem. Der forventes at komme rapporter, der danner 
grundlag for de videre drøftelser i folkekirken. Den første rapport forventes i begyndelsen af det 
nye år.

Tine Lindhardt orienterede om arbejdet i budgetfølgegruppen.

Marianne Gaarden indtræder i rådet for Religiøse Ledere i stedet for Marianne Christiansen.

15. Kalender:
Bispevielse i Helsinki 12. november 2017. Elof Westergaard deltager.
Tanke- og trosfrihedskonference 24. november 2017
Økumenisk seminar 1.-3. december 2017 i anledning af Reformationsjubilæet
Bispevielse i Oslo 17. december 2017. Lise Lotte Rebel deltager.
Bispemøde i København den 2.-5. januar 2018. Kur den 4. januar.
Bispemøde i Viborg den 17.-20. april 2018.
Bispevielse i Finland, juni 2018.
Formøde til Bruxellesrejse 27. september 2018. Mødet holdes i Københavns bispegård.
Bispemøde i Helsingør den 23.-26. oktober 2018.
Studietur til Bruxelles – 19.-21. november 2018.
Bispemøde i København den 2.-4. januar 2019. (Ingen delegationer)
Bispemøde i Lolland-Falster den 23.-26. april 2019.
Nordisk bispemøde i Finland den 24.-28 juni 2019.
Bispemøde i Haderslev den 22.-25. oktober 2019.

16. Eventuelt.
Tine Lindhardt orienterede om status på Fyns stifts ordning som forsøgsstift.

Pressekontakt
Pressehenvendelser kan ske til mødeleder Henrik Wigh Poulsen på tlf. 86 14 51 00
mandag den 30. oktober kl. 13 - 15


