
Protokoll  
Bispemøte 18. mars 2020 kl 15-17:30 (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 13/20 Status Korona 
Bispemøtet drøftet 
• hvordan prester kan bruke arbeidstiden  
• erfaringer med kirker som er åpne  
• diakonale eksempelfortellinger/ diakonikonsulentenes innrapportering 
 
Vedtak: 
Så langt ser det ikke ut til å være ledig kapasitet i prestetjenesten i vesentlig omfang. 
Kapasiteten er omdisponert på en god måte.  
 
Det er ulik praksis når det gjelder åpne kirker, men ikke nødvendig med sentral veiledning om 
dette.  
 
Sak BM 14/20 Kirkemøtet 2020 
Det ble orientert om behandling og vedtak fra Kirkerådet. 
 

Kirkerådet har truffet følgende vedtak gjennom skriftlig saksbehandling: 
A.      Kirkemøtet 22.-27. april 2020 utsettes. 
B.      Et forkortet kirkemøte avholdes over sommeren, fortrinnsvis en langhelg i 
september i Trondheim. Kirkerådet delegerer til direktøren å fastsette tid og sted. 
C.      Kirkerådet delegerer til AU å beslutte hvordan Kirkemøtet avvikles.» 

 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak BM 15/20 Bispevigsling og innsettelse av ny preses 
Preses presenterte saken, og la frem følgende handlingsalternativer: 
-vigsling 26. april i sterkt nedskalert form 
-vigsling under KM ila september 



-Dersom KM utsetter utover september, nedskalert vigsling i slutten av august/begynnelsen av 
september, eventuelt tidligere og med innsettelse under KM 
-vigsle nedskalert nå, og innsette/fremstille på Kirkemøtet (eller senere) 
 
Vedtak: 
Bispemøtet vil vektlegge hensynet om at ny preses kommer raskt i tjeneste, og vil anbefale at 
det heller velges en nedskalert vigslingsseremoni så raskt som mulig fremfor å utsette for 
lenge.  
 
 
Sak BM 16/20 Begravelser 
Bispemøtet har fått oversendt følgende utredning og anmodning fra Kirkerådet: 

Gravferdsloven § 12 og 10 andre ledd regulerer tidsfristene for kremasjon og gravferd. 
Gravferd må skje innen 10 virkedager. Det samme gjelder kremasjon. Gravlegging av 
kremert må skje innen 6 måneder. § 13 andre ledd sier at Kirkelig fellesråd kan 
forlenge fristene i § 10 annet ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende grunner 
for det. 
  
Alminnelige bestemmelser for gravferd punkt 6  gir en fleksibilitet i bruk av ordningen 
Gravferd fra kirke eller krematorium som bør anvendes i denne situasjonen. Etter 
kremasjon kan det for eksempel gjennomføres en minnestund i kirken med påfølgende 
urnenedsettelse. 
 
Alminnelige bestemmelser for gravferd punkt 8 sier samtidig at jordpåkastelse skal 
gjennomføres før kremasjon. Jordpåkastelse kan skje etter kremasjon «dersom det er 
tvil om at jordpåkastelse har funnet sted». Det er altså i utgangspunktet ikke åpning for 
å velge å utsette jordpåkastelsen til etter at kremasjonen har funnet sted. I denne 
situasjonen mener Kirkerådet like fullt at biskopene bør vurdere å gi veiledning om at 
jordpåkastelsen kan skje etter at kremasjonen har funnet sted, siden mange opplever 
denne som en svært sentral del av det kirkelige ritualet. 
 

Vedtak: 
Bispemøtet har drøftet saken, og vil fremholde at vi som hovedregel bør søke å forrette og 
gjennomføre gravferdene fullstendig. Bispemøtet vil sterkt anbefale at man holder sammen 
gravferd og jordpåkastelse, og videre at gjennomføring av seremoni skjer med en gang, uten 
unødig opphold. Unntaksvis kan det være aktuelt med jordpåkastelse i forbindelse med 
jordfestelse av urne.  
 
 
Sak BM 17/20 Utfordringer knyttet til ledelse av prestetjenesten 
Bispemøtet drøftet enkelte forhold knyttet til ledelsen av prestetjenesten, bla gjennomføring 
av gudstjenester og kirkelige handlinger, soknebud, visitaser, bruk av kirkeklokkene, 
stiftspraksis, påskens gudstjenester, VTP/VTVT og innføringsprogram for nye prester. 
 
Vedtak: 
I lys av situasjonen må visitaser i april og mai utgå.  
 
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.  
 
Stiftspraksis: stiftspraksis gjennomføres uten avkortning, men må samtidig også kunne 
tilpasses i særlige tilfeller. Dette betyr at biskopene vil ha en felles praksis og holdning, og at 
det legges opp til at praksis kan gjennomføres uten for mange langsiktige konsekvenser. 
Utsatt oppstart kan være en løsning, men da slik at dette likevel fullføres ila semesteret.  
 
VTP/VTVT: Samlingen planlegges med sikte på gjennomføring, men arrangørbispedømme 
må avgjøre senest innen 15. mai 2020 om det skal gjennomføres eller ikke. Dersom det 
avlyses, bør biskopen gjennomføre samtaler med sine studenter på telefon el.l. Det er også 
adgang for at biskopen kan dispensere fra deltakelse.  
 
Innføringsprogram for nye prester: BMAU avgjør i møte 14. april om dette gjennomføres 
eller avlyses.  
 
Sak BM 18/20 Forestående arrangementer 
Bispemøtet drøftet bispemøtet i mai og det planlagte retreatet.  
 
Vedtak: 
Bispemøtet i mai 2020 gjennomføres enten som fysisk møte på Granavolden Gjæstgiveri, 
eller som videokonferanse (VMR 2) kl 9-17 begge dager. Sted avgjøres senest 60 dager i 
forkant.  
 
Det planlegges retreat på Sigtuna i august 2020. Avlysning vil skje i tråd med regler for 
avbestilling i Sigtuna. Det søkes også å finne alternative datoer i januar 2021.  
 
Sak BM 18/20 Felles bønnedag 
Styret i Norges Kristne Råd inviterer medlemskirkene til felles bønnedag 22. mars.  
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak BM 19/20 Spørsmål om permitteringer i fellesrådene 
Det ble muntlig orientert om fellesrådenes økonomiske situasjon og evt permitteringer.  
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak BM 20/20 Dåpsheftet 
Dåpsteksten «Livstegnet», fastsatt på bispemøtet i februar 2020, produseres i et hefte sammen 
med den kortere teksten «Dåpens gave». Lansering blir uken etter påske. Heftet legges ut på 
nett elektronisk, og trykkes opp i et mindre antall til distribusjon til prester og kateketer.  
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
 


