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Kirkeministeriet sender hermed rapporten om folkekirken og registreret part-

nerskab i høring. Høringssvar fra andre end de på høringslisten anførte er na-

turligvis velkomne. 

Den 23. april 2010 nedsatte kirkeministeren et udvalg om folkekirken og re-

gistreret partnerskab. Udvalget har afleveret sin rapport, der kan læses og 

printes via dette link: 

www.km.dk/ministeren-og-ministeriet/publikationer/rapporter.html 

Udvalgets opgave var at tage stilling til tre spørgsmål, der i kort form lyder: 

1) Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken, eller skal alle samliv 

indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kir-

kelig velsignelse? 

2) Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en 

kirkelig handling, og hvilket ritual skal i givet fald anvendes? 

3) Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at 

sige nej til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken?    

Udvalget har haft 12 medlemmer, som alle blev personligt udpeget. Ved 

sammensætningen af udvalget blev det tilstræbt, at medlemmerne tilsammen 

skulle repræsentere de forskellige synspunkter, der findes i folkekirken. 

Rapporten indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger vedrørende dis-

se tre spørgsmål. En sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalin-

ger findes i rapportens kapitel 2. 

Høringssvar skal sendes til km@km.dk og bedes være Kirkeministeriet i 

hænde senest fredag den 17. december 2010. 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Esdahl 

Kontorchef 

Kirkeministeriet 

Frederiksholms Kanal 21 

Postboks 2123 

1015 København K 

www.km.dk 

Telefon 3392 3390 

Telefax 3392 3913 

e-post km@km.dk 

Dokument nr.: 87502/10 

Dato: 17. september 2010 
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Høringsliste – Rapport om folkekirken og registreret 
partnerskab 

 

Stiftsrådene 

Biskopperne 

Provsterne 

Præsterne 

Menighedsrådene 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Danmarks Provsteforening 

Den danske Præsteforening 

Danmarks Kordegneforening 

Danmarks Kirketjenerforening 

Danmarks Kirkemusiker Forening 

Dansk Organist og Kantor Samfund 

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 

Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark 

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte 

Foreningen af Præliminære Organister 

3 F 

Det mellemkirkelige Råd 

Danske Sømands- og Udlandskirker 

Selskab for Kirkeret 

Kirkelig Forening for den Indre Mission 

Luthersk Missionsforening 

Evangelisk Luthersk Missionsforening 

Tidehverv 

Menighedsfakultetet 

Dansk Bibel-Institut 

Kristeligt Forbund for Studerende 
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Kirkelig Samling om Bibel og bekendelse 

Kirkelig Fornyelse 

Grundtvigsk Forum 

Dansk Diakoniråd 


