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I brev af 20. februar 2006 (dok.nr. 276304) har Kirkeministeriet affødt af en artikel bragt i BT torsdag den 16. februar 2006  bedt mig om en redegørelse vedrørende min deltagelse i en VL-gruppe, herunder sammenhængen mellem det faglige udbytte og omkostningerne ved deltagelsen.
 
I anledning heraf skal jeg oplyse, at  jeg siden medio 2001 har været medlem af VL-48 gruppen. Kontingent for medlemskab beløber sig til 1.750 kr. halvårligt. Som medlem af gruppen skiftes man til at være vært for et arrangement, hvilket jeg har været en enkelt gang, i 2004. Programmet bestod i en rundvisning i Domkirken og palæet, forelæsning om folkekirkens opgave, styring og finansiering, samt  middag på Hotel Prindsen, Roskilde. Udgifterne i forbindelse hermed beløb sig til 9.732 kr. 
 
Der vedlægges kopi af den regning fra Hotel Prindsen, der tidligere efter anmodning er udleveret til BT.
 
Som jeg også tidligere har udtalt til BT, mener jeg, at medlemskabet af VL gruppen må betragtes på linie med efteruddannelse på ledelsesniveau eller som deltagelse i andre former for ”erfa-grupper”, hvor personer, der har fælles arbejdsrelaterede berøringsflader – for mit eget vedkommende lederskab for en større virksomhed/ Roskilde stift og en større skare af medarbejdere/ 255 præster m.fl. -  har mulighed for at udveksle erfaringer og lade sig inspirere.
 
Kirken kan ikke betragtes som løsrevet fra det øvrige samfund og som arbejdsleder for flere hundrede højtuddannede mennesker finder jeg det både  nødvendigt og relevant at være informeret om hvordan andre ”firmaer” håndterer f. eks  personaleledelse, markedsføring og  mediehåndtering for blot at nævne et par eksempler. Jeg har hele min karriere været vant til at færdes i forskellige miljøer og som biskop finder jeg det mere nødvendigt end nogen sinde. I min gruppe sidder en række koncernchefer fra vore største virksomheder samt embedsmænd på højt plan i ministerier samt topfolk fra pressen Det er kvalificerede folk med erfaring og vidsyn, som kan spørge kritisk ind til benet samtidig med at de er solidariske med kirken og al dens væsen. Jeg finder det også interessant at kunne bibringe folk fra andre grene af vort samfund en kvalificeret viden om kristendommens vilkår i Danmark. Derfor holder jeg også foredrag i andre VL-grupper.
 
Set over en 5-årig periode har medlemskabet i alt kostet ca. 15.000 kr., hvortil kommer en enkelt udgift til værtskab. En årlig udgift på ca. 5.000 kr., svarende vel  til en enkelt akademisk kursusdag.
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