
 Løbenr.: 118751/15  

Der afholdtes bispemøde tirsdag, den 27. oktober og onsdag, den 28.oktober 2015 med følgende 

dagsorden: 

1. Supplering af emneliste. 

2. Kalender: 

Bispemøde i København 4.-7. januar 2016 (kur den 6. januar) 

Bispevielse i Bodø Domkirke 24. januar 2016 

Bispemøde på Fyn 25.-28. april 2016 

Bispemøde i Ribe 25.-28. oktober 2016 

3. Siden sidst og drøftelse af mødeform. 

4. Opfølgning på liturgidagen. 

5. Rapport fra udvalgene - SUK 

Orientering om påskeprojektet. 

Orientering om Folkekirken.dk og den fremtidige organisering (HS) 

Reformationsjubilæet 2017. Karsten Nissen tiltræder om teologisk sagkyndig. 

Skolereformens indvirkning på konfirmandundervisningen (TL/HS) 

6. Evaluering af vejledende ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn. 

7. Ansøgning om støtte til European Council of Religious Leaders og udpegning af biskop 

til Folkekirke og Religionsmøde 

8. Udpegning af biskop til Danmarks Kirkelige Mediecenter. 

9. Modtagelse af nye præster og supervision for provsterne. 

10. Drøftelse af præsters efteruddannelse. 

11. Gejstligt tilsyn med kirke- og kulturmedarbejdere. 

12. Lønforhandling. (fra januar møde). 

13. Projekt ”Sorggrupper i folkekirken”. (PS-J). 

14. Folkekirken og udviklingshæmmede – status og videre arbejde. (SS). 

15. (SUK. (SS). (Flyttes til pkt. 5.) 

16. Resultataftaler. 

17. Eventuelt. 

Mødeleder: Elof Westergaard 

Referent: Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen. 

 

Fraværende: Lise-Lotte Rebel 

                     Jógvan Fridriksson 

 

Ad 1: 

Emnelisten suppleredes med punkterne: 

 

Teologisk medarbejder/ konsulent for biskoppen under pkt. 5 

Henvendelse fra Indre Mission under pkt. 6 

Medlem til Udvalg om bæredygtige embeder under pkt. 8B 

Udvalg vedrørende præstenormering under pkt. 8C 

Dødsbud under pkt. 17 

Tjenesteforlægning – KFUM, KFUK og FDF-landslejr pkt. 17. 

Ad 2: 



Bispemøde i København 4. – 7. januar 2016 (kur den 6. januar) 

Bispevielse i Bodø Domkirke 24. januar 2016 

Bispemøde på Fyn 25. – 28. april 2016 

Nordisk Bispemøde 27. juni – 1. juli 2016 

Bispemøde i Ribe 25. – 28. oktober 2016 

 

 

Ad 3: 

Det blev besluttet, at bispemøderne – januar, april og oktober forlænges til 4 dage (tirsdag – fredag) 

– 1. gang aprilmøde 2016. Forlængelsen af møderne er begrundet i behovet for at øge kontakten 

med det kirkelige landskab, da flere kirkelige organisationer og institutioner ønsker at mødes med 

biskopperne. 

 

PS-J orienterede om deltagelse i møde i Skotland, Edinburgh til Porvoo Primates' Meeting. 

 

MC orienterede om deltagelse i bispevielse i Bukoba samt møde med Danmissions arbejde sammen 

med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania. 

 

PFM orienterede fra møde i Folkekirkens arbejdsmiljøråd og herved om drøftelsen om mulighed for 

etablering af en særlig arbejdsmiljørådgivning i folkekirken. 

 

PFM orienterede om arbejdet i Danske kirkers Råd, herunder klima- og miljøgruppens aktiviteter 

frem mod FNs klimatopmøde COP 21 i Paris i december. 

 

MC orienterede om Folkekirkens ungdomskor, og at der er ansat 3 korkonsulenter, der hver dækker 

3 stifter. 

 

 

Ad 4: 

Biskopperne drøftede liturgidagen, som blev afviklet på bispemødets første dag.  

Biskopperne besluttede at kontakte Kirkeministeriet med en henvendelse om nedsættelse af udvalg 

til det videre udredningsarbejde.  

Biskopperne vil udarbejde udkast til kommissorium for det videre arbejde til næste bispemøde i 

januar 2016. 

Der vil senere blive fastlagt en skitse til proces og tidsplan for arbejdet. 

 

 

Ad 5: 

HW-P orienterede om Påskeprojektet. Man arbejder med forskellige reklamespots for 

synliggørelsen af projektet. 

 

HTB orienterede om ny strategiplan for Folkekirken.dk. Med strategimødet lægges op til at indlede 

en proces, som kan afsluttes med udarbejdelse af bestyrelsens strategi for folkekirken.dk 2017 –  

2021. 

 

Reformationsjubilæet 2017. Karsten Nissen tiltræder som teologisk sagkyndig. 

 



HS orienterede om møde med Kirkeministeren vedrørende Skolereformens indvirkning på 

konfirmandforberedelsen. Fristen for kommunernes tilmelding til forsøgsordningen er forlænget til 

den 1. december 2015, jfr. Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 

TL orienterede kort om møder i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet. 

 

Biskopperne drøftede det fremtidige samarbejde med FUV og vil fremover invitere FUV årligt til 

bispemødet i oktober. 

 

(Punktet flyttet fra pkt. 15). SS orienterede om SUK. Biskoppen deltager en gang årligt i SUKs 

møde med henblik på orientering om det løbende arbejde. 

 

PFM orienterede om muligheden for ansættelse/indhentning af teologisk ekspertise for biskopperne 

via finansiering fra fællesfonden svarende til 1/2 årsværk pr. stift. Der arbejdes videre på 

muligheden. 

 

 

Ad 6: 

PS-J orienterede om evaluering af vejledende ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn. 

Ritualet evalueres i det nedsatte udvalg, der suppleres af HS og MC. PS-J foranstalter en opsamling, 

der danner grundlag for den endelige drøftelse i udvalget. 

 

Biskopperne drøftede henvendelse fra Indre Mission. Indre Mission vil blive indbudt til en drøftelse 

af henvendelsen på bispemødet i januar 2016. 

 

 

Ad 7: 

Biskopperne udpegede MC, der sidder i Folkekirke og Religionsmøde til European Council of 

Religious Leaders. 

 

Ad 8: 

Biskopperne har noteret sig den ønskede udpegning og overlader det til biskoppen over Aarhus Stift 

at svare på henvendelsen. 

 

 

Ad 8B: 

Biskopperne udpegede biskoppen over Aarhus Stift til at indgå i Arbejdsgruppen (nedsat af 

Landforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen) om rekruttering af præster, og bæredygtige 

embeder. (Udvalget om det attraktive embede og det bæredygtige sogn) 

 

Ad 8C: 

SS, HS, HW-P og EW udpegedes til kirkeministeriets Udvalg vedrørende præstenormering. 

 

 

Ad 9: 

Biskopperne afventer Konferencen om modtagelse af nye præster og tager punktet op på 

bispemødet i januar 2016. 

 



 

Ad 10: 

Biskopperne drøftede præsternes efteruddannelse. Biskopperne afventer FUVs arbejde med revision 

af samordningen mellem Pastoralseminariet og Den obligatoriske efteruddannelse. 

 

Ad 11: 

PS-J orienterede om en henvendelse fra kirke- og kulturmedarbejdernes fagforening.  

 

Biskopperne erindrer om, at der skal præciseres et gejstligt tilsyn jfr. gældende regelsæt for 

Sognemedhjælpere, § 24.   

 

Ad 12: 

Biskopperne drøftede kort muligheder for ydelse af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter for 

præster. Biskopperne ønsker en afklaring fra Kirkeministeriet. 

Biskopperne ønsker at drøfte Lokalløn - for præster (Ny løn) på bispemødet i april 2016. 

 

Ad 13: 

PS-J orienterede om projektet ”Sorggrupper i folkekirken” og det vigtige arbejde, der ligger heri.  

Biskopperne udtaler stor anerkendelse af det arbejde, der er gjort, og tager rapporten med i det 

videre arbejde i stifterne. 

 

 

Ad 14: 

SS orienterede om udvalget for Folkekirken og udviklingshæmmede. SS er biskoppernes 

repræsentant i netværket. Der ønskes yderligere fokus på området, bl.a. nedsættelse af en 

styregruppe  samt afholdelse af 1 årlig konference i Løgumkloster, hvor stiftspræsterne og andre 

interesserede deltager.  

 

 

Ad 15: 

Punktet er rykket frem under pkt. 5. 

 

Ad 16: 

Biskopperne drøftede resultataftaler for stifterne 2016 og mål i denne sammenhæng. 

Der arbejdes videre i processen. Stiftsadministrationerne udarbejder forslag til ensartede resultatmål 

på de administrative opgaver, mens centrene udarbejder særskilte resultatmål. 

 

 

Ad 17: 

Forlagt tjeneste – KFUM, KFUK og FDF landslejr 

Biskopperne ser velvilligt på forlagt tjeneste til KFUM, KFUK og FDF landslejr. 

 

Biskopperne har fået en henvendelse vedrørende dødsbud.  

Biskopperne undersøger praksis i eget stift og drøfter det efterfølgende. 

 

Biskopperne drøftede den forventeligt snarligt kommende præstemangel og nedsatte et udvalg for at 

afklare muligheder for at afhjælpe problemet. 

  


