Referat fra
bispemøde den 27. – 30. oktober 2020
afholdt digitalt

Til stede:
Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift
Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, mødeleder
Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift
Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift
Biskop Henning Toft-Bro, Aalborg Stift
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift
Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift
Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift
Biskop Sofie Petersen, Grønlands Stift

Afbud fra Biskop Jógvan Friðriksson, Færøernes Stift

1. Supplering af emneliste
Iab.
2. Corona - fælles opsamling og læring
Birgitte Graakjær Hjort, FUV, fremlagde en række af de foreløbige hovedkonklusioner fra FUV’s
analyse af folkekirkens håndtering af corona-nedlukningen med fokus på de kirkelige handlinger, online gudstjenester og folkekirkens ageren som organisation. Biskopperne havde en overordnet
drøftelse af konklusionerne.
FUV-rapporten forventes offentliggjort den 9. november 2020.
FUV-rapporten tages op på bispemødet i januar.

3. Liturgiprojektet
Tine Lindhardt, Elof Westergaard og Marianne Christiansen fremlagde en plan, der beskriver
processen fra nu og til biskoppernes møde januar 2022. Fra nu og til jul 2020 ønskes en debat
eventuelt med udgangspunkt i corona, og fra jul 2020 og frem til den fælles postkasse lukker 26. marts
2021 vil man søge at inddrage de nye menighedsrådsmedlemmer i videst muligt omfang.
Selve procesplanen sammen med nøglepunkter vil blive lagt på www.folkekirken.dk, og det vil fortsat
være muligt at sende forslag mv. ind frem til den 26. marts 2021.
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Fra den 26. marts vil der være en periode, hvor alt materialet bliver gennemgået og sorteret i
overordnede emner. Med udgangspunkt i de overordnede emner vil der være en drøftelse på
bispemødet i april 2021.
Biskopperne tiltrådte procesplanen, og støttede forslag om ansættelse af lønnet medhjælp til
gennemgang og analyse af de indkomne henvendelser.
Det varslede seminar den 16. januar 2021 vil blive afholdt digitalt.

4. Temadag om medlemmers medinddragelse i ritualer
Som opfølgning på konferencen i januar 2020 om Danskerne og Døden fremlagde Henrik WighPoulsen forslag til emner og perspektiver, der kan indgå i en drøftelse om medlemmers ønske om
medinddragelse i forbindelse med ritualerne for vielse, begravelse/bisættelse og urnenedsættelse.
Med det fremlagte indhold ønskede biskopperne en drøftelse på bispemødet i foråret 2021.

5. Valg af biskop til vurdering af provsters studieorlov
Da Lise-Lotte Rebel går på pension, indtræder Henrik Wigh-Poulsen i udvalget til vurdering af
provsters studieorlov.

6. Den grønlandske kirke og missionærer anno 2020
Sofie Petersen orienterede om, at nogle kirkelige organisationer udøver en form for mission i
Grønland, der blandt andet har fået den konsekvens, at mange bliver stødt over, at deres dåb og deres
tro og deres kirke ikke bliver regnet for noget, fordi man ikke har samme teologi, som dem, der
missionerer.
Biskopperne følger med stor interesse udviklingen i Grønland, takker hjerteligt for det gode
samarbejde med biskop Sofie Petersen og ser frem til samarbejdet med den nye biskop, Paneeraq
Siegstad Munk.

7. TV- og radiogudstjenester
Henrik Stubkjær og Marianne Gaarden orienterede om et møde, der har været afholdt med DR, hvor
både radio- og TV gudstjenester blev drøftet. Biskopperne ser gerne, at TV-gudstjenesterne flyttes
tilbage til DR1. Det er biskoppernes oplevelse, at der var stor tilfredshed med den TV-producerede
påskegudstjeneste fra Viborg Domkirke, der var produceret på mediernes præmisser.
Biskopperne ønsker, at der arbejdes videre med TV-gudstjenesternes form.
Endvidere påskønner biskopperne, at DR nu begynder at streame morgenandagterne fra Domkirken i
København.

8. Orientering om Sjælesorg på Nettet
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Henning Toft Bro orienterede om status for Sjælesorg på Nettet, der arbejder på at udvide
åbningstiden bl.a. ved hjælp af samarbejde med frivillige. Der arbejdes ligeledes på at udbrede
kendskab til Sjælesorg på Nettet på uddannelsesinstitutioner, sygehuse og plejehjem.

9. Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane i folkekirken
Biskopperne drøftede, hvordan de bedst kunne medvirke til at forebygge seksuel chikane i folkekirken
og behandle henvendelser om sager. Biskopperne er opmærksomme på, at der på folkekirkens mange
store og små arbejdspladser findes magtstrukturer, som kan generere seksuel chikane, selvom det
indtil nu ikke har været tydeligt.
Biskopperne er enige om, at der skal sættes markant ind mod seksuel chikane, og derfor tages der nu
yderligere skridt i stifterne til at gøre det let at melde oplevet seksuel chikane og gøre det klart,
hvordan anmeldelser vil blive behandlet. Desuden vil der i samarbejde med Folkekirkens
Arbejdsmiljøråd blive udarbejdet en handlingsplan.

10. Ligestilling – Gender justice survey
Det Lutherske Verdensforbund, LWF, har udsendt et spørgeskema til medlemskirkerne, hvor man
beder kirkerne besvare, hvor langt man er med implementeringen af den ligestillingspolitik, som er
vedtaget i LWF. Folkekirken har svaret via Det Mellemkirkelige Råd, at vi støtter arbejdet med
ligestilling i kirkerne, men at vi har en struktur, som ikke gør det muligt samlet at vedtage sådanne
overordnede politikker nationalt.

11. Klima, energi og bæredygtighed
Biskopperne godkendte kommissorium for en klimagruppe, der nedsættes i løbet af november måned.
Biskopperne er enige om, at fokus i arbejdet med klima, energi og bæredygtighed bør ligge på det
lokale niveau (menighedsråd og provstiudvalg), og ønsker gennem klimagruppen at understøtte dette
arbejde og udbrede kendskab til de mange gode initiativer, der allerede er iværksat.
Biskopperne ønsker ligeledes at stille redskaber til rådighed for menighedsrådene til at inddrage
klimahensyn, energiforbrug og bæredygtighed sammen med de økonomiske effekter i planlægning af
ethvert nybyggeri, vedligeholdelse, renovering og daglig drift af folkekirkens bygninger og kirkegårde
samt drift og afgrøder mv. på folkekirkens jorder. Også affaldssortering og mulighed for at understøtte
brugen af bæredygtig transport vil blive inddraget i arbejdet.

12. Folkekirke og Religionsmøde. Samarbejde mellem biskopperne
Det nye landsdækkende samarbejde, Folkekirke og Religionsmøde, er nu sat i værk, idet samtlige
biskopper har udpeget et medlem til forretningsudvalget, der snarest muligt i november træder
sammen digitalt med det hovedpunkt at få udpeget en driftsledelse, der skal være den daglige ledelse
for samarbejdet. Det er vigtigt for biskopperne, at den daglige ledelse kommer til at afspejle høj
faglighed.
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Samarbejdet er administrativt forankret i Københavns Stift, men arbejdet kommer til at foregå over
hele landet.

13. Åndsfrihed under pres
Biskopperne drøftede en henvendelse fra Peter Bendix vedrørende friskolernes betydning for dansk
kultur. Desuden drøftede biskopperne de af regeringen varslede planer om lovgivning om krav om
oversættelse og offentliggørelse af prædikener på andre sprog end dansk. Peter Bendix inviteres
snarest til en videre drøftelse af situationen.

14. Rapport fra udvalgene
Vedrørende præstemangel hilste biskopperne velkomment, at lovforslag om en ny § 3 til
ansættelsesloven er fremsat. Biskopperne drøftede på den baggrund, hvordan det sikres, at der fortsat
er kvalificerede og kompetente ansøgere til de vakante stillinger.

15. Siden sidst
Én af de tilsynsførende i DSUK:
Selma Ravn, tidligere præst i Paris, blev den 1. oktober 2020 kreeret til udlandsprovst i Vor Frue Kirke,
Københavns domkirke.
Bibelselskabet
Ved næste bispemøde vil bestyrelsesmedlemmer i Bibelselskabet, biskop Marianne Gaarden og biskop
Peter Skov-Jakobsen fremlægge forslag til en fælles henvendelse til menighedsråd og præster
vedrørende brugen af Bibelen 2020.
Rådet for Folkekirkens Nødhjælp
Rådet afholdt møde den 3. oktober, hvor prioriteringer for de kommende år blev gennemgået. Rådet
valgte desuden Anne Halden (Metodistkirken) som næstformand for Rådet.
Lovforberedende udvalg for Folkekirken og migrantmenigheder
Udvalget har desværre været ”lukket ned” siden valget i foråret 2019 og afventer stadig at blive iværksat
igen af den nuværende regering.
16. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
Helle Ostenfeld
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