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Dato: 10. – 14. februar 2020  
Sted: Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo  
Arkivsak: 18/00391  

Arkivkode: 412   

 

 

SAKSLISTE      

Innkalling, saksliste og program 
     

Det vises til tidligere avtale og innkalles med dette til bispemøte 10.-14. februar 2020  

Møtet avholdes på Voksenåsen kultur- og konferansehotell, og starter mandag 10. februar 

kl 10 på hotellet. Program for møtet ligger vedlagt. 

 

Til behandling foreligger følgende saker: 

     

Saker til behandling 
Saksordfører     

2/20 Orienteringssaker februar 2020 -     

3/20 
Tilsyn, ledelse og arbeidsgiversaker 

- Unntatt offentlighet  

-     

4/20 Tilsyn med feltprester KV     

5/20 Saker til Kirkemøtet 2020 IM     

6/20 Veien til prestetjeneste SF     

7/20 
Konfirmasjonstidens teologi 

- Unntatt offentlighet  

AHJ     

8/20 
Tekst om dåp 

- Unntatt offentlighet  

ALÅ     

9/20 EVU-saker HN     

10/20 Plan for diakoni JOM     

11/20 Religionsteologi SR     

12/20 Olavstipend 2021 HF     

 
Sakspapirer ligger elektronisk tilgjengelig i eMeetings under utvalget «DNK - Bispemøtet».  
 
Vi ber om at alle merker seg fordelingen av saksordføreransvar. Til saksordføreroppgaven 
hører det å innlede kort til samtale i møte, oppsummere samtalen og bearbeide protokollatet 
i samarbeid med generalsekretæren.  
 



 

  

Ansvar for morgen- og kveldsbønn er fordelt etter gjeldene turnus, se vedlagte program.  
 
Praktiske forhold  

 Alle bes ta med salmebok og tjenesteskjorte.  

 Fredag 15. februar kl.18:00 inviteres det til middag med ektefeller på Voksenåsen 
kultur- og konferansehotell. Vi ber om tilbakemelding om hvem som blir med på 
middagen.  

 Det er reservert rom til alle fra mandag til fredag.  
De som har behov for rom utover dette, må melde dette til oss.  
Det må fremgå om det ønskes hotellrom for en eller to personer natt til lørdag. 
Tilleggsutgift for ektefelle gjøres opp av den enkelte ved utsjekk. 

 Allergier/vegetardiett mv. må meldes til oss i forkant av møtet, og vil bli formidlet 
videre til hotellet.  

 

Til sak 5/20 bes alle melde inn ønske om komité på Kirkemøtet, prioritet 1 og 2. Dette og 
tilbakemelding forøvrig på alle punktene over sendes til cs672@kirken.no innen tirsdag 4. 

februar. 

 

Oslo, 24.01.2020 

 

 

 

 

Helga Haugland Byfuglien Christofer Solbakken 

Leder Møtesekretær 
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