
Protokoll 
Bispemøte 25. mars 2020 kl 13-15 (videokonferanse) 
 
Tilstede: 
Atle Sommerfeldt (konst. preses) 
Stein Reinertsen  
Solveig Fiske 
Ingeborg Midttømme 
Halvor Nordhaug  
Olav Øygard 
Ann-Helen F. Jusnes  
Herborg Finnset  
Kari Veiteberg  
Jan Otto Myrseth  
Anne Lise Ådnøy  
Knut Erling Johansen 
Christofer Solbakken (sekretær) 
 
 
Saker til behandling: 
 
Sak BM 21/20 Bruk av kirkens klokker 
Bispemøtet drøftet sak om bruk av kirkens klokker på møte 18. mars 2020. Samtalen skjedde 
på grunnlag av saksfremlegg utarbeidet til møte i Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020, jf 
sak KR-AU 18/20. Kirkerådets saksfremlegg ble vedlagt innkallingen til bispemøtet 18. mars 
2020, og følger vedlagt på nytt her. I Bispemøtets protokoll ble det nedfelt følgende, jf sak 
BM 17/20: 
 

«Bruk av kirkens klokker: Bispemøtet har på bakgrunn av henvendelser drøftet om 
den aktuelle situasjon er så spesiell at vi kan åpne for bruk av kirkens klokker på 
annen måte enn å kalle sammen til fysisk gudstjeneste i kirkerommet. Bispemøtet var 
kritisk til dette. Saken tas opp til ny drøfting på neste møte.» 

 
Vedtak: 
Bispemøtet drøftet saken på nytt, og finner det ikke naturlig å ringe inn til en gudstjeneste 
som ikke finner sted da dette lett kan skape misforståelser. Bispemøtet vil heller anbefale at 
man lokalt vurderer å ringe helgen inn lørdag kl 17, som et tegn på kirkelig nærvær og 
forbønn.  Bispemøtet forutsetter videre at den vanlige høytidsringing i tilknytning til 
høytidene opprettholdes, og dermed gjennomføres i påsken, i tråd med lokale tradisjoner. Det 
forutsettes at det informeres godt om dette i lokalsamfunnet. 
 
Sak BM 22/20 Forkortet liturgi for gravferd 
Det forelå forslag til forkortet liturgi for gravferd, oversendt fra og utarbeidet av Kirkerådet.  
 
Vedtak: 
Bispemøtet drøftet det fremlagte forslaget til forkortet ordning for gravferd til bruk under 
koronapandemien, og vil anbefale at den fastsettes med de endringer som fremkom i møtet.  
 
Sak BM 23/20 Utleie av kirkene til ikke-religiøse seremonier 



Det er reist spørsmål om kirker kan brukes til ikke-religiøse seremonier. I utgangspunktet er 
dette i strid med formålet og ikke forenlig med bestemmelsene i forskriften regler for bruk av 
kirken. Spørsmålet nå er om den særskilte situasjonen vi er inne i, åpner for en ny og rausere 
måte å forholde oss til dette på, og i så fall på hvilke premisser.  
 
Vedtak: 
Bispemøtet har drøftet spørsmålet om utleie/utlån av kirken til ikke-religiøse 
gravferdsseremonier under den pågående koronakrisen. Bispemøtet legger til grunn formål og 
regler for bruk av kirken som er fastsatt, og erkjenner samtidig at vi nå befinner oss i en 
ekstraordinær situasjon. Bispemøtet anbefaler at det gis tillatelse til utleie av kirken der det 
ikke finnes annet egnet lokale, eller en annen særskilt grunn taler for unntak.  
 
 
Sak BM 24/20 Vigsling av ny preses 
Det vises til drøfting av saken i bispemøtet 18. mars 2020. Siden da har det vært arbeidet 
videre med saken ut fra det premiss at det skal gjennomføres en vigslingsgudstjeneste så raskt 
som mulig.  
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
 
Sak BM 25/20 Påskehilsen fra biskopene 
Etter forbilde fra de danske biskopene, ble det tatt initiativ til å utarbeide en påskehilsen fra 
biskopene i form av en felles uttalelse som kunne kommuniseres til offentligheten. Arbeidet 
med dette er i gang, og et utkast til tekst foreligger. Det er videre kommet forslag om at det 
også legges opp til at den enkelte biskop kommer ut med en egen kronikk i regionale og 
lokale aviser. Dette forslaget synes å ha vunnet tilslutning blant biskopene. I lys av dette 
vurderes situasjonen slik at det er mest hensiktsmessig at en felles tekst utgår, og at biskopene 
heller oppfordres til å kommunisere et påskebudskap individuelt, og at felles tekst utgår. 
Konst. preses vil da bearbeide det foreliggende utkastet til fellestekst til en kronikk under eget 
navn, og søke å få denne publisert i et riksdekkende medium med bredd profil.  
 
Vedtak: 
Biskopene oppfordres til å skrive påskehilsen i form av en kronikk i regionale aviser.  
 
Sak BM 26/20 Nattverdfeiring 
Det kommer flere innspill på hvordan vi skal håndtere behovet for nattverdforvaltning i denne 
krisen. Det må vurderes om vi skal lage en felles anbefaling eller at hver biskop håndterer 
dette i sitt bispedømme. 
 
Vedtak: 
Bispemøtet drøftet spørsmålet om nattverdfeiring. Bispemøtet åpner ikke for digitalt 
formidlede gudstjenester der det legges opp til at deltakelsen i nattverden kan omfatte også 
dem som ikke er til stede der gudstjenesten holdes. 
 
Som prekentekst skjærtorsdag brukes tredje rekkes evangelietekst.  
 


