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VIBORG STIFTSØVRIGHED
Til Kirkeministeriet 
Att. Pernille Esdahl 

Under henvisning til telefonisk aftale af d.d. mellem Bodil Abildgaard og Pernille Esdahl sender jeg 
hermed på vegne af stifterne i Danmark en anmodning om dispensation til, i forbindelse med ud-
fyldningsvalget 2021, at måtte afholde orienteringsmøde den 2. februar 2021 som et offentligt, vir-
tuelt møde.  

Landets biskopper og stiftskontorcheferne har nøje overvejet og drøftet, hvorvidt udfyldningsvalget 
skulle fastholdes eller udskydes, og der var enighed om, af hensyn til de berørte menighedsråd, at 
fastholde den fastsatte dato for udfyldningsvalget. Biskopperne og stiftskontorcheferne finder det 
ubetænkeligt at gennemføre processen efter de udmeldte datoer, idet det på landsplan ikke drejer 
sig om særlig mange menighedsråd. Men for disse få menighedsråd er det af overordentlig stor 
betydning, at de hurtigst muligt bliver fuldtallige, således at de er flere om at løfte opgaver og an-
svar i menighedsrådet. Endvidere har vi igennem længere tid måtte vænne os til en mere virtuel 
virkelighed, hvorfor biskopperne og stiftskontorcheferne vurderer, at det godt kan lade sig gøre at 
afholde orienteringsmøde virtuelt. 

Stifternes kommmunikationsmedarbejdere har internt drøftet mulighederne for afholdelse af orien-
teringsmødet offentligt og virtuelt, og afholdelse via Microsoft Teams er vurderet som den bedste 
løsning. 

Stifterne har sammen udsendt et brev vedhæftet en udførlig vejledning til brug af Microsoft Teams 
til de berørte menighedsråd. Se de vedhæftede bilag. Endvidere vil stifterne kontakte de berørte 
menighedsråd for at sikre, at de har styr på afviklingen af orienteringsmødet.  

Såfremt der den 2. marts 2021 fortsat er restriktioner, som umuliggør afholdelse af valgforsamling, 
skal vi venligst anmode Kirkeministeriet om en dispensation fra de ved blandt andet cirkulære nr. 
9011 af 10. januar 2020 om orienteringsmøde og valgforsamling fastsatte frister. Ministeriet bedes i 
den forbindelse ligeledes tage i betragtning, at det som følge af en flytning af datoen, ligeledes kan 
være nødvendigt at rykke en frist enkelte dage, hvis fristen falder på en helligdag.  

 
Med venlig hilsen 

Katrine Søbo SFe Andreasen 
CheHonsulent 
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