




























































































































































FLYNDER MENIGHEDSRÅD 
Lemvig Provsti, Viborg Stift 

HØRINGSSVAR vedrørende indgåelse af ægteskab i kirken mellem 2 af samme køn 

* 

* 

* 

Et enigt Menighedsråd ved Flynder Kirke ønsker den nuværende ordning 

fra 1997 bibeholdt 

Såfremt der kommer et ritual for en kirkelig handling for 2 af samme køn, 

skal præster have frihedsrettighed til at kunne sige nej til at medvirke, og 

ritualet skal i så fald udformes som et tillæg til ritualbogen. 

Ægteskab med juridisk bindende virkning skal fortsat kun kunne indgås i 

kirken af heteroseksuelle. 

Med venlig hilsen 

Flynder Menighedsråd 

Jens Bjerg Olesen 

formand 
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Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2 J 23 
IO 15 København K Gylling, 5/12-20 I O 

Høring om rapport om folkekirken og registreret partnerskab 
Spørgsmålet om folkekirkelige ritualer for velsignelse eller indgåelse af partnerskab er af en anden 
karakter end de forslag og rapporter, der normalt sendes ud ti! høring. Det er - om vi så må sige -
ægte kirkelig. 

Gylling Menighedsråd har haft lejlighed ti! at læse rapporten, der indeholder det svar som er givet 
af det udvalg, som Kirkeministeren nedsatte i apri!20l o. Vi findel· som Landsforeningen at den 
giver et godt grundlag for overv«ielse af registreret partnerskabs status i folkekirken. 

Imidlertid synes Gylling Menighedsråd ikke at det giver nogen mening at bringe høringen til 
drøftelse i rådet, da vi formoder at vores personlige stilling ikke vil blive rokket, selv efter en 
længere diskussion. Derfor besluttede Menighedsrådet på sit bestyrelsesmøde den 17. november at 
afgive et høringssvar, der fOItæller, hvordan stemmefordelingen er i bestyrelsen, uden herved at 
nævne navne. 

Der er 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål: JA, NEJ eller SVARER IKKE. Bestyrelsen består af S 
medlemmer + præst. Vi friholdt præsten fra at svare. 

De 5 spørgsmål er: 

I. Skal der åbnes mulighed for at registreret paltnerskab kan indgås i folkekirken, med et til dette 
formål foreslået ritual? JA: 4 NEJ: O SVARER IKKE: 1 

2. Skal der autoriseres et ritual til velsignelse af allerede indgået "borgerligt" registreret 
partnerskab? JA: 4 NEJ: 1 SVARER IKKE: O 

3. Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken (dvs. at den kirkelige vielse også er en juridisk 
vielse)? JA: 3 NEJ: O SVARER IKKE: 2 

4. Skal den enkelte præst have mulighed for at afvise at medvirke ved indgåelse af og velsignelse af 
registreret partnerskab? JA: 4 NEJ: O SVARER IKKE: 1 

5. Skal ritualet, de steder hvor det bliver trykt, forsynes med en forskrift 0111, at præster er fi'itaget 
for at foretage en velsignelse eller vielse af to personer af samme køn? 

Med venlig hilsen 

p.m.v.~ . 

tt~~~ ............................................ 
Normann Aa. Nielsen 
Søbyvej 5 
8300 Odder 

JA: 3 NEJ: 1 SVARER IKKE: 1 
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Til Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech 

Vedr.: Høringssvar til rapporten "Folkekirken og registreret partnerskab" 

Afsender: Thyborøn menighedsråd 

Det sker af og til, når noget foreslås, at mange har standardsvaret: "Dem om det". Når vi kommer 

med vort høringssvar, hænger det sammen med, at vi ikke bare kan være holdningsløse overfor et 

eventuelt ritualforslag. Vort engagement i kirken tilsiger os en anden holdning, og det skal vi 

hermed tillade os at begrunde 

1. Vores holdning er ikke hverken fordømmende eller hadsk overfor de homoseksuelle. Vi 

ønsker ikke udelukkelse af minoriteter, men søger som kirke at praktisere en åben og lige 

adgang for ethvert menneske uanset seksuel orientering eller andre afvigelser fra det mest 

almindelige. Vi søger at være kirke for alle ved både gudstjenester og andre kirkelige 

handlinger samt ved forvaltningen af sakramenterne. Vi vil således også homoseksuelle 

mennesker deres bedste, deri er vi enige. 

Når vi har den holdning, så har det for os at se følger for holdningen til et eventuelt ritual. 

Læsningen af vores Bibel-læs skabelsesberetningen - tilsiger os, at kirken kun taler om et 

ægteskab mellem en mand og en kvinde. 

Begynder man så at tale om at indgå et registreret partnerskab og velsignelsen af samme i 

kirken, så mener vi, at det har Guds ord imod sig. Det vil efter vores bedste overbevisning 

have vide følger. 

1. Kor. møder vi indstiftelsen af nadveren, og der siger Paulus, at hvis man indtager 

nadveren på uværdig vis, så spiser og drikker man sig en dom til. (1. Kor. 11,29) 

Og netop det er vores frygt, om kirken rækker mennesker noget, som kirken ikke har 

bibelsk hjemmel til, at det så ikke bliver til velsignelse, men derimod til dom for de 

mennesker. Spørgsmålet bliver derfor, hvor kærligt er det lige, at det så er? Derfor må vi 

advare imod, at man indfører et ritual med dertil hørende velSignelse. 

2 Vi mener dernæst, at om kirken indfører et ritual for registreret partnerskab, vil det åbne 

en sluse for andre samlivsformers pres på kirken. For om man giver privilegier til en 

gruppe, hvorfor så ikke til andre minoriteter? I andre af vore nordiske lande har man 

allerede det pres, hvorfor skulle vi så gå fri? 

3 Hvis man forlader skriftprincippet, åbner man i praksis op for alt muligt i kirken, og dertil vil 

samfundet gå et skridt videre. Kirkens normløshed vil udmønte sig i lærepluralisme, og det 

vil igen udmønte sig i både undervisning og lærebøger, derved vil man indirekte medvirke 

til, at den fremtidige ungdom må ønske at udforske deres seksuelle orientering. Og det vil 
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yderligere føre til usikkerhed og forvirring ikke bare på seksualitetens område, men også på 

både deres selvbillede og identitet. 

4 Vi vil gerne være en sand kirke. Vi vil også gerne stå som en troværdig kirke, der har ord til 

mennesker af i dag, derfor må vi på det stærkeste tage afstand fra noget, der direkte har 

Guds ord imod sig og leder mennesker ud i vildfarelse. 

Med venlig hilsen 

Thyborøn menighedsråd 

Thyborøn d. 07.12.2010 
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Høringssvar til Rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

Kirkeministeren har fremsendt rapporten om folkekirken og registreret partnerskab til høring og beder om 
stillingtagen til tre spørgsmål. 

1) Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken, el/er skal al/e samliv indgås for den borgerlige øvrighed, 
hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse? 

Svar: Selve ægteskabsindgåelsen er et juridisk foretagende og det er derfor værd at overveje, om ikke den 
bør foregå for den borgerlige myndighed. 

2) Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket ritual skal 
i givet fald anvendes? 

Svar: Registreret partnerskab skal ikke kunne indgås ved en kirkelig handling, da det vil stride mod 
folkekirkens grundlag i den bibelske forståelse af ægteskab og samlivsformer og ligeledes imod den globale 
fælleskirkelige forståelse og praksis i dette spørgsmål. 
Det har altid været liturgisk og retslig praksis, at man ikke i folkekirken kan lave ritualer i direkte modstrid med 
det bibelske budskab. Et ritual til vielse eller velsignelse af homofile vil stride imod Bibelens ord. Da 
præsteløffet lægger op til at bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod den folkekirkelige 
trosbekendelse, vil et sådant ritual indgå herunder. At indføre et ritual for velsignelse eller vielse af homofile er 
at betragte som vranglære. som ifølge præsteløftet bør bekæmpes. 
Indføring af et sådant ritual vil desuden marginalisere folkekirken i forhold til de øvrige store kirkesamfund i 
verden. Og ligeledes til de missionskirker, vi skal har været med til at opbygge i den tredje verden. 

3) Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse 
af registreret partnerskab i kirken? 

Svar: Der skal formuleres og lovfæstes den samme frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af 
registreret partnerskab i kirken, som for nuværende giver præster ret til at sige nej til vielse af fraskilte. Hvis 
ikke der bliver det, vil en kirkesplittelse omkring indgåelse af registreret partnerskab i kirken ikke bare være at 
frygte, men blive fuldbyrdet. Det bør også fremgå af en evI. kommende bekendtgørelse om kirkelige 
handlinger i forbindelse med indgåelse af registreret partnerskab, at de øvrige kirkelige medarbejdere 
(organist, kirkesanger og kirkeqener) har ret til at sige nej til at medvirke, såfremt det strider imod deres 
samVittighed, ligesom et menighedsråd har ret til at sige nej til at stille den lokale kirkebygning til rådighed. 

9c~ 
formand 
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Bredballe Kirke 
Kirkebakken 46 
7120 Vejle ø 
tlf. 75814092 

Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 

9. december 2010 

Høringssvar Folkekirke og l'egistreret partnerskab 

Bredballe Menighedsråd har behandlet rapporten Folkekirken og registreret partnerskab og afgiver i 
denne forbindelse dette høringssvar. 

Der er i menighedsrådet forskellige holdninger og meninger, på samme måde som det også er 
tilfældet i udvalget, der har udarbejdet rapporten. Derfor er menighedsrådets høringssvar angivet 
med antallet af medlemmer "for og imod". For god ordens skyld skal det bemærkes, at Bredballe 
menighedsråd er sammensat af 12 valgte medlemmer og 2 præster. 

Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken? 
Alle går ind for, at ægteskab fortsat skal kunne indgås i folkekirken. Et medlem af rådet går ind for 
det neutrale begreb: "vielser af par" og at såvel præster som andre ansatte kan fritages af 
samvittighedsgrunde. Det pågældende medlem har derfor ikke taget stilling til alle spørgsmål. Et 
andet medlem finder det vanskeligt at tage stilling og indgår derfor ikke i nedenstående besvarelse. 

Under hvilke fOlmer skal partnerskab kunne indgås i folkekirken? 
2 går ind for, at der etableres en kønsneutral ordning. 10 kan ikke gå ind for en sådan ordning. 

5 går ind for kirkelig velsignelse af partnerskab. 6 kan ikke gå ind for kirkelig velsignelse af 
partnerskab. 

3 går ind for at partnerskab kan indgås i kirken. 8 kan ikke gå ind for indgåelse af partnerskab i 
kirken. 

Ritualer for velsignelse og indgåelse af partnerskab 
4 går ind for et ritual for velsignelse af partnerskab. 6 kan ikke gå ind for et sådant ritual. 

3 går ind for et ritual for indgåelse afpartnerskab. 7 kan ikke gå ind for et sådant ritual. 

4 går ind for at ritualet/ritualerne optages i ritualbogen. 7 kan ikke gå ind for optagelse af 
ritualet/ritualerne i ritualbogen. 

Åbningstid: mandag- fredag 9.30-13.00, torsdag tillige 15.30-18.00 
e-mai! adresse:bredballe.sogn@km.dk 
Hjemmeside: www.sogn.dk/bredballe 
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Bl'edballe Kirke 
Kirkebakken 46 
7120 Vejle ø 
tlf. 75814092 

Frihedsrettigheder 
I 1 går ind for fritagelse af præster. I går ikke ind for fritagelse af præster. 

6 går ind for fritagelse af andre end præster. 5 går ikke ind for at andre end præster' kan fritages. 

4 går ind for alternativt gejstligt tilsyn. 3 går ikke ind for dette tilsyn. 

Med venlig hilsen 
Bredballe Menigheds • d 

A~Æbje ~p=(/Z(_ 
Fonnand 

Åbningstid: mandag - fredag 9.30 -13.00, torsdag tillige 15.30-18.00 
e-mail adresse:bredballe.sogn@km.dk 
Hjemmeside: www.sogn.dklbredballe 



Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

r -. 

Flemming Anton Henriksen 
10. december 2010 11:29 
Ki rkem i n isteri et 
(hast) Høringssvar - registreret partnerskab 

Ringkøbing menighedsråd behanlede på sit møde den 23.11.2010 forslag til velsignelseisesritual for registrerede 
partnerskaber. 
2 af 9 medlemmer kunne ikke gå ind for velsignelse af reg. partnerskab. 5 medlemmer kunne gå ind for velsignelse. 2 
var hverken for eller imod. 
Der blev ikke taget stilling til et vielsesritual. 

Med venlig hilsen 
Ringkøbing Menighedsråd 
Ebbe Fuglsang 
Formand 
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RINDUM SOGN 

Isagervej 8 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 97320629 

Til Kirkeministeriet 

9. december 2010 

Ang.: Høringssvar til Rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

Kirkeministeren har den 17. september 2010 (dokument nr. 87502/10) fremsendt 
rapporten om folkekirken og registreret partnerskab til høring. Vi har i Rindum me
nighedsråd læst rapporten og efterfølgende drøftet indholdet. Hermed et svar fra 
sognepræst Mogens Thams' og 7 (af 8) menighedsrådsmedlemmer. 

Vores udgangspunkt er, som flertallet i udvalget, at ægteskabet er en gudgiven 
ordning for samlivet, der har sin begrundelse i de bibelske skabelsesberetninger. 
Dette kommer også til udtryk i Det ny Testamente. Blandt de bibelske læsninger 
ved vielsesritualet (autoriseret. ved kgl. resolution af 12. juni 1992) henviser Jesus 
netop til skabelsen: "Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som 
mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig 
til sin hustru, og de to skal blive et kød?". 

De bibelske læsninger ved vielsesritualet er en fin ramme til forståelse af, hvad æg
teskabet er i kristen sammenhæng. Indenfor denne ramme er der intet, der indike
rer at ægteskabet skal indgås i kirken. Begrundelsen for ægteskabet ligger i skabel
sen, at vi som mand og kvinde er skabt for hinanden. Derfor er der, teologisk, heller 
ingen problemer i at anerkende et borgerligt indgået ægteskab, eller et ægteskab 
indgået i andre kulturer og religioner. Af historiske og traditionsmæssige grunde fin
der vi det dog rigtigt, at ægteskabet fortsat kan indgås i kirken. 

Vedr. kirkeligt ritual for to personer af samme køn, så finder vi ingen teologisk eller 
historisk begrundelse for, hverken en vielses- eller velsignelseshandling. I de bibel
ske skrifter er der tekster, der taler mod homoseksuel praksis. Selv, når vi ser bort 
fra disse udsagn, er der ingen baggrund for hverken en vielses- eller velsignelses
handling. Der er intet grundlag at forrette den kirkelige handling ud fra. 

I forbindelse med rapporten, "Registreret partnerskab, samliv og velsignelse" 
(1997), siger biskopperne i en pressemeddelelse: "Det registrerede partnerskab 
henter ikke sin begrundelse eller identitet i ægteskabet, men i de pågældendes øn
ske og dermed egen ansvarlige beslutning om at ville leve deres liv i forbundethed 
med et menneske af samme køn" (Rapport om folkekirken og registreret partner
skab s. 25). Denne udtalelse er rammende for, hvad hele sagen handler om, nemlig 
at imødekomme et politisk og folkeligt ønske. 



Vi finder ikke en begrundelse, der tager udgangspunkt i folks ønske og beslutning 
tilstrækkelig til indførelse af et kirkeligt ritual. Et ritual må have en teologisk begrun
delse. 

Når en vielse forrettes i kirken er baggrunden ikke bare brudeparrets ønske og be
slutning. Deres ønske og beslutning om at blive viet finder begrundelse i den ord
ning for samlivet, som skabelsesberetningeme giver udtryk for. De står ikke alene 
med deres ønske og beslutning, men finder baggrund og samklang i de bibelske 
tekster. Deres beslutning falder ind i større sammenhæng. 

Denne sammenhæng findes ikke bag et vielses- eller velsignelses ritual for homo
seksuelle par. Vi har som kirke ikke noget at handle og tale ud fra. Vores omdrej
ningspunkt er og forbliver her parrets ønske og beslutning, intet andet! Hvis det er 
det eneste, vi som kirke har at sige til mennesker, gør vi bedre i at tie! Man kan ikke 
lade som om kirken har noget at byde ind med, når det ikke er tilfældet. En kirkelig 
handling alene beroende på folks ønske og beslutning er at fralægge sig ansvar 
som kirke og overlade folk til sig selv. Som at sige, vi gør det, fordi I vil det, mere 
har vi ikke at sige! 

Vores svar er således et nej til både et vielses- og velsignelsesritual for to personer 
af samme køn. Vi vil derfor opfordre kirkeministeren til ikke at indføre et autoriseret 
velsignelsesritual for registreret partnerskab. 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Mogens Thams 

Fra Rindum menighedsråd 

Jørgen Pihl 

Bodil Bro 

Poul Sørensen 

Oda Stilling 

Tage Høj Kristiansen 

Anders Storgaard Sørensen 

Karen Marie Andersen 



Høringssvar fra Egeris menighedsråd, Skive, angående velsignelse af registrerede partnerskaber j 

Folkekirken 

Menighedsrådet har på sit møde den 7.12.10 drøftet den fremsendte rapport fra det af kirkeministeren 

nedsatte udvalg. Menighedsrådet ønsker at knytte følgende kommentarer til rapporten og udvalgets 

stillingtagen: 

• Vi er enige i, at der i vores tid er en overvejende positiv holdning til samliv mellem personer af 

samme køn, og at Folkekirken også bør forholde sig åbent og tydeligt til denne form for samliv. Og 

at Folkekirken, med sin tradition for at have plads til mindretal, både af den ene og den anden 

slags, bør kunne åbne for muligheden for velsignelse af registreret partnerskab. 

• Vi hilser derfor muligheden for velsignelse af registreret partnerskab i Folkekirken velkommen, med 

de forudsætninger et flertal i udvalget også har skitseret, herunder en lovfæstet 

samvittighedsfrihed for præster mht. at foretage sådanne velsignelser. 

• Et sådant velsignelsesritual bør, ved passende lejlighed, indføjes i ritualbogen, idet det ellers af 

nogen kan opfattes som mindreværdigt eller ikke rigtigt gældende. 

• Derimod mener menighedsrådet ikke, at der bør lovgives om kirkefunktionærers ret til at fritages 

for at deltage i sådanne velsignelseshandlinger, jf. at det ikke er disse, der skal foretage det 

gejstlige eller læremæssige ved handlingerne. Om man i de enkelte situationer kan finde løsninger 

for at fritage kirkefunktionærer fra at deltage er en anden sag. 

På menighedsrådet var 3 ud af 11 medlemmer fraværende. 
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Til kirkeministeriet. 

e-mail. 

Varde 8. december 2010. 

Sag. 
Høringssvar vedrørende folkekirken og registreret partnerskab. Ministeriets dokument nr.: 
87502/10. Frist for høringssvar er 17. december 2010. 

Varde menighedsråd har på et ekstraordinært møde 7. december 2010 besluttet efterfølgende 
besvarelse til de tre stillede høringsspørgsmål, der dels fremgår i høringsbrevet og dels i rapporten 
på side 5. I mødet deltog 13 stemmeberettigede medlemmer samt medarbejderrepræsentanten. 

• Besvarelse af første spørgsmål. 

Menighedsrådet går ind for, at det fortsat skal være muligt at indgå juridisk bindende æg
teskab i folkekirken. Der skal fortsat være mulighed for en kirkelig velsignelse af borgerligt 
indgået ægteskab. 

• Besvarelse af andet spørgsmål. 

Menighedsrådet er enigt om, at ægteskab og registreret partnerskab er to forskellige sam
livsformer, hvor ægteskab er forbeholdt mand og kvinde. 

9 medlemmer går ind for, at ægteskab og registreret partnerskab er ligeværdige, og at det 
skal være muligt at indgå registreret partnerskab i kirken. Endvidere skal det være muligt at 
få kirkelig velsignelse af en borgerlig vielse og et borgerligt indgået registreret partnerskab. 

2 medlemmer går ind for ligeværdig hed forstået sådan, at borgerligt registreret partnerskab 
kan velsignes i kirken men ikke stiftes i kirken. 

2 medlemmer mener ikke, at ægteskab og registreret partnerskab er ligeværdige. De me
ner derfor, at der hverken kan indgås registreret partnerskab i kirken eller foretages kirkelig 
velsignelse af borgerligt indgået registreret partnerskab. 

Varde Kirke Menighedsrådet 

Kirkens Hus 
Kirkepladsen 4, 6800 Varde 
Tlf. + 45 7522 2632 

e-mail: menighedsraad@varde-kirke.dk 
www.varde-kirke.dk 
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11 medlemmer ønsker at bevare det nuværende ægteskabsritual, og at der Udj~~If':~;d~. ~i. Jr.~· 
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2 medlemmer ønsker ikke, at der etableres ritual for hverken indgåelse eller velsigneISe'af!:"" 
registreret partnerskab. ' 

• Besvarelse af tredje spørgsmål. 

Menighedsrådet er enigt om, at præsterne skal sikres ret til af samvittighedsmæssige 
grunde at nægte at medvirke til indgåelse af registret partnerskab og til velsignelse af bor
gerligt indgået registreret partnerskab. 

Uden for hørings brevets spørgsmål finder 2 medlemmer, at der også sikres frihedsrettigheder til 
kirkefunktionærerne. 

Med venlig hilsen 

Orla Duedahl 
formand 

Varde Kirke 
Kirkens Hus 

Menighedsrådet 

Kirkepladsen 4, 6800 Varde 
TIt. + 45 7522 2632 

e-mail: menighedsraad@varde-kirke.dk 
www.varde-kirke.dk 
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Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
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Gerda & Jens Krogshede <krogshede@dlgtele.dk> 
8. december 2010 16:29 
Kirkeministeriet 
(hast) Høringssvar ang. registreret partnerskab 

Vi har på et menighedsrådsmøde diskuteret de tre punkter, der vedrører problematikken om registreret 
pa rtnerskab. 
Til punkt 1 er holdningen, at ægteskab fortsat skal kunne indgås i folkekirken. Menighedsrådet ønsker ikke at 
svække forbindelsen mellem kirke og folk. 
Til punkt 2 var der ikke enighed i rådet. 4 ønsker en fortsættelse af eksisterende praksis. 1 var tvivlende og 2 ønsker, 
at der skal være mulighed for en kirkelig vielse af homoseksuelle og dermed også et nyt vielsesritual. 
Til punkt 3 skal det fremgå af loven, at man har ret til at sige nej. 

Dette var Bøvling menighedsråds høringssvar. 
Venlig hilsen 
Gerda Krogshede 
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Kirkeministeriet 
Frederiksholm Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 

Høringssvar vedrørende 

Rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

09-12-2010 

Thyregod menighedsråd, Grene Provsti, Ribe Stift har i sit møde den 24. november 20 IO behandlet 
Rapport om folkekirken og registreret partnerskab og skal hermed udtale følgende: 

Overvejelser om ægteskab og partnerskab 
Først og fremmest giver menighedsrådet enstemmigt udtryk for en fordomsfri holdning overfor 
homoseksuelle. Der er menighedsrådets opfattelse, at heteroseksuelle og homoseksuelle forhold er 
lige, men ikke ens. 

Alle menighedsrådsmedlemmer mener, at ægteskab og patinerskab må betragtes som to forskellige 
ordninger, der har hver sin begrundelse og hver sin historie. Alene symbolsproget i kristendommen 
med Jesus som brudgom og det kristne menneske som brud, indikerer at ægteskabet har en dyb og 
omfattende følelsesmæssig kristen symbolværdi. 

Alle menighedsrådsmedlemmerne mener, at den kirkelige vielse af mand og kvinde og det 
tilhørende ritual skal bevares i den form og med det indhold, det har nu. 

4 af 7 medlemmer mener at den gældende ordning med valgfrihed mellem borgerlig og kirkelig 
vielse bør opretholdes. 

3 af7 ønsker den juridiske del af vielsen flyttet ud afkirken. 2 finder det imidlertid forkert at ændre 
dette forhold på nuværende tidspunkt, fordi en forholdsvis lille gruppe da vil komme til at stå som 
ansvarlig for brud på en lang historisk tradition. 

Kirkelig velsignelse af partnerskab 
Alle menighedsrådsmedlemmer mener, at der bør være mulighed for en speciel kirkelig markering 
af et registreret patinerskab uden at der dog udarbejdes et autoriseret ritual. Menighedsrådet foreslår 
f.eks. en særlig gudstjeneste, som kan indeholde en velsignelse af de to, der har indgået patinerskab, 
eller bøn om, at paIierne må få et godt liv sammen 



Indgåelse af partnerskab i kirken 
2 af 7 menighedsrådsmedlemmer går ind for, at der etableres en ordning, som gør det muligt at 
indgå et juridisk forpligtende livsfællesskab ved en kirkelig handling, og at der udarbejdes og 
autoriseres et ritual. 

5 af7 menighedsrådsmedlemmer går ikke ind for at det bliver muligt at indgå et juridisk 
forpligtende livsfællesskab i kirken. 3 fordi de ønsker den juridiske del af vielser flyttet ud af 
kirken. 2 på grund af en grundlæggende modstand overfor tanken om at et par af samme køn skal 
have mulighed for at indgå partnerskab ved kirkelig handling. 

Ritualer fOl· indgåelse og/eller velsignelse af partnerskab 
Menighedsrådet har ikke taget stilling til ritualer for indgåelse og/eller velsignelse af partnerskaber. 

Med venlig hilsen 
på menighedsrådets vegne 

Inge-Lise Dinsen 
Formand 



Høringssvar 
Til "rapporten om folkekirken og registreret partnerskab - september 2010" 

fra Lønborg menighedsråd 

e Vi har konstateret, at der i udvalget er næsten total enighed om, at ægteskab mellem mand og 

kvinde og registreret partnerskab mellem homoseksuelle ikke er to sider af sammen sag, men to 

forskellige ting! Vi har noteret os, at der i udvalget ikke er flertal for at anbefale et autoriseret ritual 

for indgåelse af registreret partnerskab i kirken, et ritual vi heller ikke ønsker i den danske 

folkekirke. 

o Som kristen kirken må vi favne alle mennesker også de, som har homoseksuelle følelser, men vi kan 

ikke velsigne homoseksuel praksis, fordi det efter vores overbevisning er i strid med Bibelens ord. 

G At indføre et ritual for indgåelse af registreret partnerskab i den danske folkekirke virker helt i strid 
med Bibelen, hvor homoseksuel praksis benævnes som synd. Ved at velsigne synd og foregive, at 
det er efter Guds ønske slettes skellet mellem synd og et liv efter Guds bud, hvilket fratager disse 
mennesker en mulighed for at erkende og bekende synden for så at søge tilgivelse. 

o Et ritual vil også være imod vor kirkes lutherske bekendelse (Artikel 7 i Den Augsburgske 
Bekendelse). Ægte luthersk forkyndelse omfatter både lov og evangelium. Det er ikke sand 
forkyndelse, når synd velsignes. 

ep Vi kan ikke se en begrundelse baseret på bibel og bekendelse til en markering af registreret 
partnerskab, til et velsignelsesritual eller til et ritual for indgåelse af registreret partnerskab i kirken. 

ep Vi ser også en klar mUlighed for sprængning af den danske folkekirke, hvis et sådant ritual indføres. 
Derfor henstiller vi til at et sådant ritual ikke indføres. 

Lønborg d. 3D.november 2D10. 
Lønborg Menighedsråd: 

li eJlltA, 

IZ.c~ 



Godthåb Menighedsråd 
V/formand Henrik Lundgaard Nielsen 

Snebærvej 23, Godthåb, 9230 Svenstrup J. 
Tlf.: 9838 3375 - Mail: lundgaard@gvdnet.dk 

Til Kirkeministeriet 

Godthåb, den 8. december 2010. 

Høringssvar vedrørende folkekirken og registreret partnerskab. 

Godthåb Menighedsråd har på mødet den 23. november 20 l O drøftet de udsendte spørgsmål til 
høring. 

l) Skal ægteskab fOlisat kunne indgås i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den 
borgerlige myndighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse? 

Svar: Godthåb Menighedsråd er enige om, at kirken fortsat skal have myndighed til atforetage 
juridisk billdende ægteskaber. 

2) Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og 
hvilket ritual skal i givet fald anvendes? 

Svar: Ellmilldre del af mellighedsrådet meller, at homoseksuelle skal have samme rettigheder 
som heteroseksuelle medensflertallet mener, at et registreret partIlerskab kallfå en 
kirkelig velsignelse. 

3) Hvordan sikrer man sig at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at 
medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab? 

Svar: Et flertal i mellighedsrådet mener, at præster af samvittighedsgrunde kall sige Ilej ved at 
fastholde nuværende praksis. 

Venlig hilsen 

Henrik Lundgaard Nielsen 
formand 



ARHUS DOMKIRKE 
Scl. Clemens Kirke 

Århus, 18. november 2010 

Høringssvar vedr. folkekirken og registreret partnerskab. 

Århus Domsogns Menighedsråd fastholder, at ægteskabsstiftelse i folkekirken har 
juridisk gyldighed og anbefaler, at hetero- og homoseksuelle par ligestilles. 

Ægteskabet, som vi kender det i dag, er en historisk institution, ikke en mytisk 
skabelsesordning baseret på Bibelens skrifter. 

Diskussionen om homoseksuelles ligestilling i folkekirken har varet længe, og den 
bør ikke forlænges yderligere på ubestemt tid. Hvis der ikke indføres en fælles 
ordning, vil kritikken af den manglende ligestilling fortsætte. 

En ægteskabsordning med retslig gyldighed i folkekirken bør indeholde valgfrihed 
mellem forskellige relevante bibelske læsninger, som det er tilfældet ved ordination 
og bispevielse, og en tilspørgsel som passer til det par, der ønsker at indgå 
ægteskab. 

En ordning, hvor der indføres Registreret Partnerskab i kirken, anser vi for en 
mellemløsning, vi ikke kan gå ind for. 

Århus Domsogns Menighedsråd udtaler enstemmigt: 
Vi ønsker ligestilling for homoseksuelle og heteroseksuelle par. 

~r!~~ 
Formand for Århus Domsogns Menighedsråd 

Domkil'kens kontol': SCT. CLEMENS GARD Skolegade 17 8000 AI'/ms C telefoll 86205400 postgiro 2096315 fax 8612 2120 







Hjarup Sogns menighedsråds høringssvar vedr. rapporten om folkekirken og 
registreret partnerskab. 

l) Skal ægteskab fortsat kunne indgås ifolkekirken, eller skal alle samliv indgåsfor den borgerlige 
øvrighed, hvorefter der er mulighedfor en kirkelig velsignelse? 

Der er bred enighed i menighedsrådet om at tilslutte sig flertallets anbefaling af, at den nuværende ordning 

skal videreføres. 

2) Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket 
ritual skal i givet fald anvendes? 

Et mindretal på 2 medlemmer kan tilslutte sig et autoriseret ritual som en nyordning ved siden af det 

nuværende vielsesritual, primært med den begrundelse, at det vil være forkert af folkekirken at støde 

mennesker bort, fordi de har valgt et samliv med en af samme køn. Flertallet (6 medl.) tilslutter sig, at den 

nuværende skelnen mellem ægteskab og registreret partnerskab fastholdes med forskellige begrundelser, 

der blev bl.a. nævnt: At folkekirken ikke er klar og at et ritual vil give for mange spændinger, at ægteskabet 

mellem mand og kvinde ses som en del af skabelsesordningen, og som sådan er unik, at "det handler ikke 

om hvad vi vil velsigne, men hvad Gud vil velsigne" 

3) Hvordan sila'er man, alpræster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til al medvirke ved 
indgåelse af registreret partnerskab i kirken? 

Et evt. autoriseret ritual, kan med fordel foreligge som et særtillæg, sådan at det tydeliggøres, at det er 

muligt at være fritaget for at bruge det. Der var bred enighed om, at både præster og øvrige ansatte bør 

have muligheden for at nægte at medvirke ved et ritual for registreret partnerskab, i lighed med reglerne 

for fraskilte, men rådet finder i øvrigt, at et "nej", vil påVirke præsters mulighed for at få embede. 



SKIVE MENIGHEDSMD 

Skive, den 6. december 2010 

Vedr. Høringssvar "Folkekirken og registreret partnerskab" 

På menighedsrådsmødet den 25. november. Blev ovennævnte sag drøftet, hvilket gav anledning til en 
livlig debat. 

Hermed nogle af de synspunkter som fremkom under debatten. 

Spørgsmål. 
• Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat foregå i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den 

borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual skal 
kunne anvendes ved en sådan kirkelig handling? 

Svar. 
Under debatten fremkom der flere synspunkter, hvoraf nogle gav udtryk for en risiko for splittelse 
af folkekirken, såfremt en egentlig vielse af to personer af samme køn, med vielsesritual og 
velsignelse, skulle finde sted i folkekirken. 
Nogle gik ind for en borgerlig vielse med efterfølgende velsignelse i kirken. 
Endelig var der nogle der ikke ønskede nogen form for ændring, med begrundelsen, at den 
nuværende ordning er udmærket. 

Spørgsmål. 
• Under hvilke former skal også det registrerede partnerskab kunne indgås i folkekirken, således at 

to personer af samme køn har samme mulighed som ægtepar for at indgå deres samliv ifølge et 
kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal kunne anvendes? 

Svar. 
Herunder var der overvejende stemning for, at der åbnes mulighed for en kirkelig velsignelse af 
registreret partnerskab ved dette til formålet, foreslåede ritual. 

Spørgsmål 
• Hvordan sikrer man, at præster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved indgåelse af 

registreret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej. 
Svar. 
Præster, der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at anvende ritualet, fordi de finder det uforeneligt 
med kristen ægteskabsforståelse, får mulighed for at afvise at medvirke ved denne kirkelige 
handling. 

Med venlig hilsen 
Skive Menighedsråd 
v/Karl Bundgaard 



Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

----- Original Message ----
From: Ejner Heskjær 
To: km. dk 

Ejner Heskjær <ejch@mail.dk> 
7. december 2010 10:35 
Kirkeministeriet 
(hast) Fw: Høringssvar registreret partnerskab. 

Sent: Monday, December 06,2010 11 :10 AM 
Subject: Høringssvar registreret partnerskab. 

Sjørring d.6-12-2010. 

I Sjørring-Thorsted menighedsråd var der 6 stemmer imod vielse af homosekssuelle, og 1stemme for ,og 2 blanke 
stemmer. 

Venlig Hilsen Ejner Heskjær. Formand Sjørring- Thorsted menighedsråd. 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 11 spam-mails 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent en gratis SP AMfighter her. 

1 




























































































































	Menighedsråd til og med 8-12
	Menighedsråd 2
	Menighedsråd 3
	Menighedsråd 4
	Menighedsråd 5
	Menighedsråd 6
	Menighedsråd 7
	Menighedsråd 8
	Menighedsråd 9
	Menighedsråd 10
	Menighedsråd 11
	Menighedsråd 12
	Menighedsråd 13
	Menighedsråd 14
	Menighedsråd 15
	Menighedsråd 16
	Menighedsråd 17
	menighedsråd.pdf
	Menighedsråd 1
	Menighedsråd 2




