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Til præster og menighedsråd i Fyens Stift 
 

Revideret og forkortet udgave af Fyens Stifts Bispeembedes cirkulæreskrivelse af 23. november 

2003 vedr. gudstjenestebortfald.  

 

1. Ifølge Kirkeministeriets notat af 1. oktober 2003, skal der på gudstjenestepligtige dage 

holdes gudstjeneste i sognets kirke. Det gælder også i de perioder, hvor pastoratets egen 

præst har hjemlet frihed i form af ferie, friweekend, særlige feriefridage, efteruddannelse 

eller orlov. Præsteembedet vil i sådanne perioder blive betjent ved anvendelse af 

Tjenestemandslovens regler om midlertidig tjeneste i anden stilling (§ 11 og § 41) samt af 

præsternes rådighedsordning.  

 

2. Dispensation fra de gældende bestemmelser under pkt. 1 skal vedtages på et 

menighedsrådsmøde og indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol. Det forudsættes 

herved, at der er enighed mellem sognepræsten og menighedsrådets flertal. Endvidere 

forudsættes det, at der under normale forhold (herunder også præstens ferie) i hvert pastorat 

er mindst én gudstjeneste på søn- og helligdage. 

  

3. Præsters ansøgninger om ordinær ferie, friweekend og særlige feriefridage (jf. pkt. 5 B) 

fremsendes på sædvanlig vis til provsten med angivelse af, hvorledes embedet bliver betjent i 

fraværsperioden.  

 

4. Præster, som ud over hjemlet tjenestefrihed, har såkaldt "prædikefrie" søn- og helligdage, 

betragtes som værende i tjeneste, hvorfor de af provst og biskop kan tilkaldes til tjeneste 

andetsteds i stiftet. Sådanne "prædikefrie" dage indberettes forud til provsten. 

 

5. Til brug for indberetning til bispeembedet påhviler det sognets kirkebogsførende sognepræst 

at føre en særskilt opgørelse af gudstjenestebortfald med angivelse af, om de enkelte 

gudstjenestebortfald i pastoratets kirker skyldes 

A. Messefald, dvs. gudstjenestebortfald som følge af manglende kirkegængere. 

B. Gudstjenestebortfald i forbindelse med præsternes ferie, fridage, orlov m.v. 

C. Gudstjenestebortfald i forbindelse med sygdom og vakance ved embedsledig- 

     hed.    

D. Øvrige gudstjenestebortfald, som er besluttet i menighedsrådet, indberettes forud 

                           til provsten. 

 

6. Tvivlsspørgsmål i forbindelse med ovenstående afgøres af biskoppen. 

 

Fyens Stifts Bispeembede den 3. maj 2007 

Med venlig hilsen 

 
Kresten Drejergaard 


