
Referat fra bispemøde den 28. april og 12. - 13. juni 2020 

i Haderslev Stift. 

 

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift 

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift 

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift 

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, mødeleder 

 

 

Afbud fra Biskop Sofie Petersen, Grønlands Stift og Biskop Jógvan Friðriksson, Færøernes Stift  

 

Punkterne 1 – 5 blev behandlet ved Skypemøde den 28. april 2020.  

Punkterne 6 – 16 blev behandlet ved møde i Haderslev stift den 12. juni 2020. 

 

1. Supplering af emneliste. 

Iab. 

 

2. Status på Liturgiprojekt. 

Marianne Christiansen oplyste, at midtvejskonferencen er blevet udskudt til den 16. januar 2021. 

Frist for indsendelse af forslag og reaktioner til den centrale postkasse er ligeledes blevet udskudt til 

den 26. marts 2021. Dette medfører samtidig, at biskoppernes drøftelse af de indkomne 

indmeldinger kommer til at ske på bispemødet i april 2021 med forventet afsluttende drøftelser på 

mødet i oktober 2021. Marianne Christiansen sørger for, at punktet kommer på mødet med 

relevante bilag. 

  

3. Valg af lægt medlem til Kirken på Landet 

Biskopperne tilsluttede sig, at der for hvert stift udpeges et lægt medlem til landsnetværket Kirken 

på Landet. Det er biskoppernes ansvar, at der udpeges en person til landsnetværket. 

 

4. Omprioriteringspuljen 



Marianne Christiansen mindede om, at der er frist for ansøgninger den 1. maj 2020 samt at puljen 

forventes forøget med 12 mio. kr.  

 

5. Præsters arbejdsmiljø. Status på paraplyprojektet. 

Peter Fischer-Møller orienterede om status på det landsdækkende arbejde om præsters arbejdsmiljø, 

hvor flere projekter har modtaget bevilling. 

  

Fra den 12. juni 2020 

6. Supplering af emneliste 

På grund af afbud fra Sofie Petersen og Jógvan Friðriksson udgår det sædvanlige punkt om 

orientering fra Færøerne og Grønland. 

 

7. Erfaringer under og efter Corona epidemien 

Biskopperne drøftede erfaringerne fra Corona-perioden, herunder hvordan tiltagene er blevet 

modtaget og implementeret i de enkelte stifter. FUV’s undersøgelser og analyse forventes 

september 2020 og vil blive genstand for videre drøftelse. 

 

8. Omprioriteringspuljen. 

Tine Lindhardt orienterede om de indkomne ansøgninger.  

 

9. Præstemangel 

Biskopperne har stærkt fokus på manglen af præster til stillinger over store dele af landet og 

udpegede Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Peter Fischer-Møller og Elof Westergaard til at 

arbejde med en midlertidig brug af § 2, en eventuel genindførelse af akademikerparagraffen, se på 

mulighederne for bedre seniorordning for præster og følge op på optaget på kandidatdelen på 

universiteterne. Arbejdsgruppen vender tilbage overfor de øvrige biskopper. 

 

10. Styregruppe for arbejdet med differentieret vedligehold af kirker. 

Biskopperne nedsatte en styregruppe til arbejdet med differentieret vedligeholdelse af 

kirkebygninger med en repræsentant fra hvert af de fem deltagende stifter samt fra en repræsentant 

fra Nationalmuseet. Marianne Gaarden er tovholder og melder tilbage til bispekollegiet. 

 

11. TV- og radiogudstjenester 



Biskopperne drøftede de forskellige løsninger, der blandt andet viste sig under Corona-epidemien 

og ønskede at få afdækket, hvordan de indhøstede erfaringer kan bruges i fremtiden. Henrik 

Stubkjær og Marianne Gaarden arbejder videre med feltet sammen med to 

kommunikationsmedarbejdere. 

 

12. Folkekirken og klima 

Der er indkommet svar fra stort set hele landets provstier med oplysning om lokale klima- og 

energitiltag. Oplysningerne er blevet sammensat til en oversigt, der vil blive gjort tilgængelig for 

alle menighedsråd og provstier. Biskopperne kvitterede for de indsamlede oplysninger, der 

forhåbentlig kan blive til inspiration og udvikling. Byggegruppen sender udkast til kommissorium 

til biskopperne med henblik på et videre udvalgsarbejde. Dette medtages på næste bispemøde. 

 

13. Orientering for proces for valg af ny generalsekretær til LWF. 

Henrik Stubkjær orienterede for den proces, der er gået i gang i det Lutherske Verdensforbund, med 

henblik på at få udpeget en ny generalsekretær. 

 

14. Rapport fra udvalgene 

Marianne Christiansen er blevet ny formand for Selskabet for Kirkelig Kunst  

 

15. Siden sidst 

Peter Fischer-Møller orienterede om status i karrierevejsprojekt for præster. Emnet drøftes videre på 

Stiftsmødet den 22. juni 2020. 

 

16. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 

Helle Ostenfeld, referent 

 


