
Protokoll 
Bispemøte tirsdag 31. mars 2020 kl 15-17 (Teams) 
 
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 27/20 Nattverdfeiring i hjemmene uten prest 
Det vises til behandling på forrige bispemøte om forvaltning av soknebud. I ettertid har det 
kommet flere innlegg om hvordan dette nå kan gjøres, og hvordan dette kan oppleves 
meningsfylt. I forlengelsen av dette er det også reist spørsmål om biskopene bør komme 
med en veiledning om nattverdfeiring i hjemmene. 
 
Vedtak: 
Bispemøtet ser det ikke som hensiktsmessig at det utarbeides en veileder til feiring av 
nattverd i hjemmene.  
 
 
Sak BM 28/20 Runde med melding av ideer om presters arbeid 
Det er bestemt for prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, at arbeidsplaner ikke skal 
endres. Det betyr bla at prester er satt opp med arbeidstid på høytidsdager hvor den 
opprinnelig planlagte arbeidsoppgave (gudstjeneste) bortfaller. Mer generelt er det også slik 
at arbeidshverdagen nå fortoner seg svært annerledes enn det som er vanlig. Dette kan gi 
ikke bare endringer i arbeidsoppgavenes karakter, men også i deres omfang.  
 
Det meldes inn både at prester har arbeidsdager vel fylt med oppgaver, men også at noen 
kanskje har færre oppgaver enn hva som skal til for å fylle en arbeidsdag. Spørsmålet er også 
hvordan vi nå bruker arbeidskraften på den beste måten, og hvordan vi klarer å prioritere de 
rette oppgavene.  
 
Dette er kanskje en særlig utfordring for dem som opplever at mengden oppgaver 
reduseres, og at det blir mer ledig tid. Fra arbeidsgivers side har vi vært bevisste på ikke å 



pålegge eller foreslå uttak av plusstid, men samtidig vært åpen for at de som ønsker det, skal 
få det. Planlagte studiepermisjoner utover våren bør antakelig gjennomføres som planlagt. 
For alle prester kan det være tid nå for å bruke ledig tid til å planlegge egen virksomhet 
fremover, arbeide med bibeltekster og forkynnelse, eller mer generelt lese og fordype seg i 
aktuell faglitteratur.  
 
På denne bakgrunn inviteres det til en runde hvor vi kan melde inn ideer og synspunkter på 
hva prestene bør prioritere av oppgaver nå i unntakstiden.  
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet. Det vises til notat fra Borg biskop med gode forslag.  
 
 
Sak BM 29/20 Forvaltning av dåp 
Det er kommet meldinger om at de restriksjoner som myndighetene har innført for 
sammenkomster også får konsekvenser for gjennomføring av dåp. Kirkevergene synes å ha 
fått andre signaler enn prestene hva angår forsamling av mennesker og gjennomføring av 
dåp i kirken.  
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet. Det synes ikke å være indikasjon på økt smittefare ved gjennomføring av 
dåp, forutsatt at god håndhygiene og alminnelige forholdsregler må følges.  
 
 
Sak BM 30/20 Gudstjeneste første påskedag 
Det har tidligere vært kommunisert ut at det skal henvises til gudstjenester som strømmes i 
NRK, fremfor at vi skal lage egne, lokale strømme-gudstjenester. Vi erfarer likevel at det er et 
stort lokalt trykk på å lage slike lokale gudstjenester. 
 
Vedtak: 
Hovedbudskapet bør fortsatt være at kirken henviser til og støtter opp om gudstjenester 
som sendes av NRK. Samtidig bør lokale initiativ ikke aktivt dempes.  
 
 
Sak BM 31/20 Tilgjengelige kirker 
Det vises til notat fra preses som ble lagt frem på morgenmøtet i dag.  
 
Vedtak: 
Det er viktig at kirkene er tilgjengelige i påsken der hvor det er mulig. Samtidig må det ikke 
signal om at man ikke tar situasjonen på alvor. 
 
 
Sak BM 32/20 Orienteringssaker 
Det ble orientert om kommunal kapasitet ifm gravferd, lagring, kremering m.v..  
 
Neste møte – onsdag 8. april kl 18:00 
 



* 


