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Aarhus Stifts landemodeakt for 2019 
ved stiftskontorchef Jette Madsen 

 

År 2019, den 28. august blev Aarhus Stifts landemode afholdt med biskop Henrik Wigh-Poulsen og 

stiftamtmand Erling Brandstrup.  

Landemodet blev indledt med at synge nr. 404 i Den Danske Salmebog. 

 

Velkomst ved biskoppen 

Biskoppen indledte landemodet med at takke provst Annette Bennedsgaard for en inspirerende præ-

diken ved landemodegudstjenesten.  

 

Herefter bød biskoppen velkommen til stiftamtmand Erling Brandstrup, som deltog i landemodet i 

Aarhus Stift for første gang. 

 

Biskoppens beretning 

Præstestævne – skal der laves en ny model for præstestævnet? 

Det er biskoppens vurdering, at den nuværende model for præstestævnet fungerer godt, men måske 

er tiden inde til at overveje nye former. Præstestævnet er biskoppens mulighed for at møde stiftets 

præster, og måske kunne en ny model medvirke til, at endnu flere præster ville komme til stævnet. 

 

Esben Thusgård bemærkede, at det kunne give større ejerskab til præstestævnet, hvis provstierne på 

skift var inde over planlægningen af præstestævnet. 

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen tilsluttede sig dette og bemærkede, at et nyt sted til præstestævnet 

kunne få flere præster til at deltage i ”Biskoppens time”. 

 

Esben Andersen foreslog, at man gjorde det pligtmæssigt for præsterne at deltage i præstestævnet 

med jævne mellemrum. 

 

Annette Bennedsgaard foreslog, at præstestævnet afholdes med én overnatning, hvilket kunne gøre 

det mere overkommeligt for flere at deltage, da der også er mange lokale arrangementer for præ-

sterne. 

 

Anders Bonde bemærkede, at præstestævnet har ændret karakter over tid, og det er vigtigt for bi-

skoppen at få mulighed for at sætte den kirkepolitiske dagsorden, mens den teologiske undervisning 

kan foregå i andre fora. 

 

Biskoppen takkede for bemærkningerne. Nu vil han nedsætte et udvalg til planlægning af præste-

stævne 2020, som kommer til at foregå i Grenaa efter den nuværende model. Han vil invitere 1-2 

provster til at deltage i forberedelsesarbejdet. 
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Status på ministeroplæg 

Biskoppen orienterede fra det seneste ministersamråd, hvor han havde fået lejlighed til at møde den 

nye kirkeminister, som gjorde et godt indtryk. 

 

Ministeren havde orienteret om de mærkesager, som hun vil arbejde med som kirkeminister. Det 

drejer sig om Grøn Kirke, det sociale og diakonale og balancen mellem by og land. Derfor vil hun 

gerne høre fra biskopperne, hvad der arbejdes med i de enkelte stifter, og hun vil gerne besøge stif-

terne. 

 

Biskoppen bemærkede, at der netop i Aarhus Stift er arbejdet med det sociale og diakonale med 

”Fælles Om” og at stiftet med ”Kirken i Byen” har arbejdet med balancen mellem by og land. 

 

Biskoppen orienterede videre om den ansøgning, som stifterne har indgivet til Omprioriteringspul-

jen med henblik på en genopretning af stifterne og en styrkelse af rådgivningsopgaven, og at man 

nu afventer en behandling af ansøgningen i budgetfølgegruppen. 

Biskoppen orienterede om det høringssvar, som Landsforeningen af Menighedsråd har indgivet til 

ministeroplægget. 

 

Endelig orienterede biskoppen om arbejdet i Rollefordelingsgruppen, som han selv er medlem af. 

 

Arbejdet med liturgien – hvad gør man lokalt og hvad skal der gøres stiftsmæssigt? 

Biskoppen orienterede om de rapporter, der nu er udgivet på baggrund af arbejdet i de tre fagud-

valg. Rapporterne skal gerne danne grundlag for en kvalificeret samtale om liturgi lokalt. 

I 2020 vil biskopperne holde et midtvejsmøde på baggrund af de indmeldinger, der kommer fra de 

lokale samtaler. 

 

Det, der er vigtigt for biskoppen at drøfte med provsterne, er netop tilsynet og udøvelsen af dette, 

idet provsterne på biskoppens vegne udøver det lokale tilsyn. 

Bl.a. nævnede biskoppen de tilbagemeldinger, som provsterne og biskoppen kan give præsterne på 

baggrund af deltagelse i deres gudstjeneste.  

 

Birgith Nørlund Jensen oplyste, at der allerede er gang i samtalerne lokalt, og hun har i den forbin-

delse henvist til talepapiret fra ”Biskoppens time” på præstestævnet i 2019, som giver god inspirati-

on til samtalerne. 

 

Biskoppen anmodede provsterne om at orientere ham om, hvad der sker lokalt omkring liturgi og 

han foreslog, at han og provsterne mødes senere på året til en drøftelse herom. 

Provsterne tilsluttede sig forslaget. 

 

”FællesOm” – hvordan følger vi op? 

Det er aftalt, at ”FællesOm” tages op på alle møder mellem biskoppen og provsterne. 

Esben Thusgård tilkendegav, at der efter hans vurdering er godt gang i samarbejdet med kommuner 

m.v. rundt omkring i stiftet, og på et tidspunkt skal der sættes tid af til en drøftelse af det videre 

perspektiv. 

 

Lønforhandlinger for præster 

Biskoppen opfordrede provsterne til at lave korte og præcise indstillinger til de kommende lønfor-

handlinger for præster og provster, som finder sted den 4. oktober 2019.  
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Ny præst – orientering fra uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard 

Laura Gylden-Damgaard orienterede om status for sit arbejde med ny præst. Der er allerede sendt 

meget orienteringsmateriale ud til provsterne og arbejdet med ny præst begynder at vise sit værd. 

Hun arbejder med 4 pejlemærker: 

- Hun skal have en grundlæggende sans for de forskellige måder at være præst på og hun skal 

sikre kvalitet i sit arbejde. 

- Hun vil gerne kvalificere sit arbejde ved at inddrage alle relevante aktører. 

- Hun vil gerne pege væk fra sig selv og ind til de rette instanser. 

- Hun vil gerne være lyttende og korrigere sig selv, hvis der er behov for det. 

 

Hun opfordrede provsterne til at give hende tilbagemeldinger på sit arbejde. 

 

”Kirken i Byen” – status ved Esben Thusgård 

Esben Thusgård orienterede om det aktuelle arbejde med at give tilbagemeldinger til de fire sogne i 

Aarhus, der har bidraget til arbejdet. En endelig afrapportering kommer sidst på året. 

 

Beretning fra provstierne 

Biskoppen orienterede om, at provsterne også i år vil blive anmodet om at lave en beretning fra 

hvert deres provsti, men kommunikationsudvalget vil i 2020 lave en indstilling til stiftsrådet om 

eventuelle fremtidige afrapporteringer m.v. 

 

Eventuelt 

Biskoppen havde forskellige forslag til destination for en kommende studietur. Emnet drøftes på et 

senere møde. 
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