






































































































































































































































Høringssvar om Folkekirken og registreret partnerskab. 
Fra Sthens Sogn 
Helsingør Provsti. 

Menighedsrådet er delt i dette spørgsmål. Svaret afgives derfor som to svar. 

1. 

Menighedsrådet 

Homoseksuelle og heteroseksuelle vielser ligestilles. Man bør opgive den almindelige rigide 
ritualisme og åbne muligheden for at vælge forskellige bibeltekster og bønner, som passer til 
parrets alder køn og situation. Teksternes tema bør som nu lægge op til at man iklæder sig 
kærligheden som det fuldkomne bånd og lover at bære hinandens byrder. 
For dette stemte 8 ud af 12 fremmødte. 

2. Den hidtidige sondring mellem ægteskab og registreret partnerskab fastholdes, således at der 
ikke bliver tale om vielse i henhold til et fælles ritual for hetero- og homoseksuelle. 
Lovgivningen ændres, således at der bliver mulighed for, at der kan ske en kirkelig 
velsignelse af et registreret partnerskab i henhold til et autoriseret ritual. 
Som konsekvens af dette fortsættes nuværende praksis med borgerlig registrering af 
"partnerskabet" og derefter, som foreslået i Bilag 3, en kirkelig velsignelse af 
"partnerskabet" . 
For dette stemte 4 ud af 12 fremmødte. 

Med venlig hilsen 
Lisbeth Bono 
Formand for Sthens Sogns Menighedsråd. 

D 
Sognepræst kbf. 
Peter Fagerlund 
Magnolievej 2 
3000 Helsingor 
tlf. 49 22 44 40 

D 
Sognepræst 
Kirsten Knutzen 
Lontoften 55 
3070 Snekkersten 
IIf.: 49 22 29 45 

li 
Kordegn 
Susanne Askirk 
Sthens Kirke, Egcvængct 2 
3000 Helsingor 
tlf.: 49 22 2951 fax: 49 22 29 53 

o 
Formand for menighedsrådet 
Lisbeth Bono 
Horsednmmcll 14, J. th. 
3000 Helsingor 
1If.:49220715 



Frederiksberg Kirke 
Menighedsrådet 
Pile Alle 3, 1. th. 
2000 Frederiksberg 

Til Kirkeministerietl 

Telefon: 3321 3937 
Fax: 3321 7875 

e-post: kirkekontoret@frederiksbergkirl<e.dk 

Høringssvar ang. rapporten om Folkekirken og registreret partnerskab 

Menighedsrådet ved Frederiksberg Kirke tilslutter sig den holdning, at registreret partnerskab 
skal kunne indgås i kirken ved et dertil autoriseret ritual. Vi betragter, som en del af udvalget, 
bønnen om Guds velsignelse som det centrale ved enhver vielseshandling, og vi ser ingen teo
logisk hindring for, at den retsgyldige handling foregår i kirken. Heraffølger, at det også er Me
nighedsrådets holdning, at der bør kunne ske en kirkelig velsignelse af et borgerligt registreret 
partnerskab i henhold til et autoriseret ritual. 

Vi finder, som flertallet af udvalget, at folkekirken både kan og bør være lydhør over for den fol
kelige accept af samliv mellem to mennesker af samme køn. 

Menighedsrådet kan ikke tilslutte sig udvalgets anbefaling om, at der indledningsvis i de even
tuelle ritualer gøres opmærksom på, at præster, der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at ud
øve ritualet, kan fritages. Derimod mener vi, at præsters ret til af samvittighedsmæssige årsager 
at fritages for at udføre ritualerne bør indføres i bekendtgørelsen om vielse inden for Folkekir
ken, som det fx er sket med præsters ret til at nægte vielse af fraskilte. 

Endvidere er det Menighedsrådets hOldning, at ritualerne for henholdsvis indgåelse af registre
ret partnerskab og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab kommer til at indgå i 
ritualbogen og ikke i et særligt tillæg, som det har været foreslået fra dele af udvalgets sider. 
Mht. autorisering af hele eller dele af ritualerne, kan Menighedsrådet tilslutte sig den holdning, 
at det kun er de centrale dele af ritualerne, der autoriseres, således at bønner og valg af tekster 
fra Bibelen bliver valgfrie. 

Frederiksberg, den 6. december 2010 

Menighedsrådet v/Frederiksberg Kirke 

P.v.M 

Dorith Horsbøl Grinderslev 
Formand f. Menighedsrådet 



Høringssvar fra Greve Menighedsråd 

Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat foregå i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige 
øvrighed, hvorefter der er mnlighed for en kirkelig velsignelse 

Ja, for så vidt som der stadig er en rodfæstet tradition i Danmark for indgåelse af ægteskab mellem mand og 
kvinde i Den danske Folkekirke, så kan ægteskab fortsat indgås i folkekirken. 

Der er dog ikke grundlæggende teologiske argumenter for at en vielse skal foregå i folkekirken, men alene 
historiske. 

Skulle man vælge alene, at have en borgerlig indgåelse af samliv ændrer det ikke på det principielle problem, 
om registreret partnerskab skal kunne velsignes i kirken. 

Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgår ved en kirkelig handling, og hvilket 
ritual skal i givet fald anvendes 

Der er store teologiske problemer ved indgåelse af registreret partnerskab ved en kirkelig handling. Det 
strider mod den grundlæggende 'ægteskabsteologi'. 

1) Der er kun et parforhold, som fremhæves i bibelen, nemlig forholdet mellem mand og kvinde. Der er 
et helt klart formål med velsignelsen af netop dette forhold, nemlig at samfundet og slægten skal 
føres videre. Det er fra naturens hold umuligt i andre parforhold. Det er altså ikke mulig ud fra 
skaberordningen at tale om kønsneutral ægteskabsteologi. 

2) Ægteskabet har en juridisk karakter af forpligtelse kombineret med kærlighed. I spørgsmålet om 
registreret partnerskab i kirken fokuseres der ensidigt på kærlighedsforhold uden, at man har 
defineret, hvad man taler om. 

I andre kulturer er polygami f.eks. accepteret, der kan sagtens være ordentlig kærlighed i sådan et 
forhold. Hvad gør så, at denne kærlighed ikke er accepteret i vores samfund og ikke skal velsignes. 
For os at se er det tilfældige valg for nogle grupper og ikke principielle overvejelser, der ligger bag 
kravet om at registreret partnerskab skal indgås i folkekirkens regi. Så i sidste ende gør udvalgets 
flertal sig til dommer over, hvilke samlivsformer der er ok og hvilke der ikke er. 

3) Op gennem kirkens historie har der grundlæggende været konsensus om, at ritualer skal ligge 
indenfor det bibelske budskabs rammer. Indføres et ritual for indgåelse af registreret partnerskab i 
folkekirken vil det have bibelske tekster imod sig, og noget sådant er aldrig sket før. Et eller andet 
sted må det også vække til eftertanke, at de nye forslag til ritualer står i modsætning til ordlyden i 

vielsesritualet og de bibelske tekster, det er udsprunget af. 

4) Forholdet til søsterki,ker. Generelt er kirkerne ud over jorden imod registreret partnerskab. Allerede 
nu er der signaler om, at en indførelse af registreret partnerskab i kirken kan være kirkesplittende. 

5) I folkekirken kan man også forvente udmeldelser, hvis et ritual indføres. Faren for kirkesplittelse er 
til stede, og det vil sandsynligvis være de aktive kirkegængere, der forlader vore kirker. 

[ g OEC. 2010 



6) Samlet set vil det være yderst problematisk, hvis der skal indføres et ritual for registreret partnerskab 
i folkekirken. 

Hvordan silo'er man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke ved 
indgåelse af registreret partnerskab i larken 

1) Frihed er fundamental, men friheden er ikke det papir værd, det er skrevet på, hvis ikke den er sikret. 

Mulige løsninger er det foreslåede med en præambel, som markerer, at man har lov at være uenig. 
Der kan også ske en ev!. indskrivning i lovtekst. Men friheden er bare intet værd, hvis spørgsmålet 
om registreret partnerskab gøres til et kardinalpunkt ved præsteansættelser eller den bruges til at 
sætte modstandere af ordningen med registrerede parforhold i bås. 

Greve menighedsråd har på menighedsrådsmødet tirsdag 16. november enstemmigt (13 valgte samt 
tre præster) vedtaget ovenstående høringssvar, hvor man udtrykker sin modstand mod, at registreret 
partnerskab eller velsignelse af det skal kunne indgås i folkekirken 

Med venlig hilsen 

:':;;!~~Æ 
formand 



Søborg Menighedsråd 

Helsingør Stift 

Høringssvar vedrørende Folkekirken og Registreret Partnerskab 

Søborg Menighedsråd har diskuteret rapporten og enstemmigt besluttet at vores høringssvar lyder 

som følger: 

1. Ægteskab skal fortsat kunne indgås i Folkekirken. 

2. Registreret partnerskab skal kunne indgås i folkekirken. 

3. Kirkefunktionærer skal ikke have ret til at nægte at deltage. 

4. Præster skal indtil videre have adgang til at sige nej til at deltage af samvittighedsgrunde. 

5. Der skal udarbejdes et nyt ritual med delvis autorisation til vielse afto mennesker af 

samme køn. 

Vores overordnede begrundelse ar den, at alle mennesker der indgår i det frydefulde/farefulde 

forpligtende samliv som et ægteskab er, har brug for den forbøn og velsignelse som en vielse er. 

Og at kirkelige handlinger luthersk set er kærlighedsgerninger rettet mod næsten. 

Med venlig hilsen fra Søborg Menighedsråd 

Erling Rosenberg Rasmussen 

formand 



"Folkekirken og registreret partnerskab" - Herlufsholm Menighedsråds svar på spørgsmålene i udvalgets rapport. 

Indledning 

Til brug for Herlufsholm Menighedsråds besvarelse af høringen blev svarene i rapporten fra kirkeministeriets udvalg samlet i et skema, hvori hvert 
enkelt menighedsrådsmedlem kunne afkrydse de svar, som de hver især fandt rigtigst. Disse tilkendegivelser var anonyme og er samlet i skemaerne 
på side 3-5 i dette notat. Et af rådets l O valgte medlemmer deltog ikke i besvarelsen og et medlem undlod at besvare spørgsmålene. 

Menighedsrådets svar 

A. Skal ægteskabsindstiflelsen 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? 

o Syv medlemmer ønsker, at den gældende ordning med valgfrihed mellem borgerlig og kirkelig vielse opretholdes. 

• Et medlem ønsker, at den juridiske del af vielsen flyttes ud af kirken og varetages af kommunen, således at den kirkelige handlig herefter vil være 
en velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. Samme medlem ønsker obligatorisk borgerlig samlivsstiftelse for såvel ægteskab som 
partnerskab. 

B. 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 ... ? 

• Syv medlemmer anser ægteskab og partnerskab for forskellige ordninger og finder derfor, at den kirkelige vielse af mand og kvinde skal bevares i 
den form og med det indhold, det har nu. 

o Fire af disse syv finder, at en kirkelig velsignelse af partnerskab bør kunne ske i henhold til et autoriseret ritual; at borgerligt indgået ægteskab og 
partnerskab sidestilles; og at registrerede partnere får et retskrav på at få handlingen foretaget i deres sognekirke, med efterfølgende udstedelse af 
attest for den kirkelige velsignelse. Tre af disse fire støtter forslaget om en ordning, der gør det muligt for to personer af samme køn at indgå et 
juridisk forpligtende livsfællesskab ved en kirkelig handling, og at denne ordning etableres ved siden af den kirkelige velsignelse af ægteskab, som 
lades urørt. De finder, at der bør udarbejdes og autoriseres et ritual for indgåelse af registreret partnerskab ved en kirkelig handling. 

• Tre af de syv finder i lyset af det herskende syn på ægteskab og ægteskabets stilling i traditionen at det vil være forkert at åbne for indgåelse af 
partnerskab i kirken. Et af disse tre medlemmer vil fastholde den ordning, som biskopperne tilsluttede sig i 1997, som indebærer at der kan ske en 
gudstjenestelig markering af indgåelse af registreret partnerskab. 

• Et enkelt medlem fastholder, at den juridiske del af såvel ægteskabsindgåelse som partnerskabsindgåelse skal ske borgerligt, men støtter i øvrigt at 
kirkelig velsignelse af partnerskab bør kunne ske i henhold til et autoriseret ritual, således at borgerligt indgået ægteskab og partnerskab sidestilles. 



"Folkekirlæn og registreret partnerskab" - Herlufsholm Menighedsråds svar på spørgsmålene i udvalgets rapport. 

c. ... og hvilket ritual skal kunne anvendes? 

• Seks medlemmer ønsker ritual for kirkelig velsignelse af partnerskab, hvoraf en autoriseret del i givet fald skal bruges, mens den øvrige del er 
vejledende med forskellige valgmuligheder, der helt eller delvis kan fravælges. De mener tillige, at den grundlæggende uenighed om selve 
eksistensen af sådanne ritualer bør markeres særskilt ved at der i ritualbogens præambel til et sådan ritual indføjes den af udvalget foreslåede 
passus. 

• To medlemmer ønsker ikke, at der gives mulighed for kirkelig velsignelse af partnerskab og kan derfor heller ikke gå ind for ritualforslaget. Disse 
to medlemmer ønsker hverken 1997-ordningen eller den af nogle biskopper i 2005 udsendte vejledende ordning for gudstjenestelig velsignelse af 
par, der har indgået registreret partnerskab, videreført. 

e Alle otte medlemmer, som har besvaret spørgsmålene, er enige om, at den grundlæggende uenighed om disse ritualer i givet fald skal fremgå af 
præamblen til ritualet, uanset hvor det placeres. 

D. Hvordan sikrer man, at præster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirlæ ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken, har frihed til at 
sige nej hertil? 

• Alle otte medlemmer, som har besvaret spørgsmålene, finder, at præster som anser homoseksuelt samliv for at være i uoverensstemmelse med 
Bibel og bekendelse skal sikres ret til at nægte at medvirke ved indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling og ved kirkelig velsignelse af 
partnerskab. 

e Seks medlemmer mener, at en tilsvarende ret til ikke at medvirke ved sådanne kirkelige handlinger, ikke bør indføres for kirkefunktionærer, mens 
to medlemmer finder, at kirkefunktionærer bør have denne ret. 

e Syv medlemmer finder, at bispeembedet fortsat må have tilsyn med samtlige præster og menigheder i stiftet, uanset eventuelle teologiske 
meningsforskelle. 



"Folkekirken og registreret partnerskab" - Herlufsholm Menighedsråds svar på spørgsmålene i udvalgets rapport . 
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A. Skal ægteskab fortsat kunne indgås ved vielse i folkekirken, eller skal alle samliv 
indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighedfor en kirkelig 
velsignelse? 

l. Den gældende ordning med valgfrihed mellem borgerlig og kirkelig vielse X X X X X X X opretholdes 
2. Den juridiske del vielsen flyttes ud af kirken og varetages af kommunen. Den 

kirkelige handling vil herefter være en velsignelse af det borgerligt indgåede X 
ægteskab. 

3. Der bør indføres obligatorisk borgerlig samlivsstiftelse, og denne skal gælde X såvel ægteskab som partnerskab. 
4. Svar 2 løser ikke noget problem mht kirkens forhold til registreret partnerskab. 

Ordningen bør gælde for både folkekirken og øvrige trossamfund. 
B. Under hvilke former skal også det registrerede partnerskab kunne indgås i 
folkekirken, således at to personer af samme kan har samme mulighed som ægtepar 
for at indgå deres samliv ifølge et kirkeligt ritual, ... 

l. Ægteskab og partnerskab må betragtes som forskellige ordninger..og at det vil 
være udtryk for et ejendommeligt abstrakt syn på mennesket, hvis der stiles mod X X X X X X X en ... kønsneutral ordning for ægteskab. De .. finder derfor, at den kirkelige vielse 
af mand O" kvinde ... skal bevares med den form og indhold, det har nu. 

2. Det er en selvfølgelighed, at homoseksuelle samlivsformer. .... behandles som 
ligeværdige med andre samlivsfonner. Uenigheden i kirken går for langt de fleste 
ikke på synet på homoseksuelt samliv men på, hvad et ægteskab er. 

3. Ægteskab og partnerskab er sagligt set et og samme fænomen. Den eneste saglige 
forskel mellem de to betegnelser er den forskel, der giver sig af den seksuelle X 
orientering. 

4. En kirkelig velsignelse af partnerskab bør kunne ske i henhold til et autoriseret 
rituaL .. Det vil indebære, at borgerligt indgået ægteskab og partnerskab sidestilles, X X X X X idet registrerede partnere rar et retskrav på at få handlingen foretaget i deres 
sognekirke, og idet der efterfølgende udstedes attest for den kirkelige velsignelse. 

5. Vil fastholde den ordning, som biskopperne tilsluttede sig i 199? ... som indebærer X at der kan ske en gudstjenestelig markering af indgåelse af registreret partnerskab. 



"Folkekirken og registreret partnerskab" - Herluftholm Menighedsråds svar på spørgsmålene i udvalgets rapport . 
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6. Ønsker hverken l 997-ordningen eller den af nogle biskopper i 2005 udsendte 

vej ledende ordning for guds1jenestelig velsignelse af par, der har indgået 
registreret partnerskab, videreført. 

7. Foreslår en ordning, som gør det muligt for to personer af samme køn, som 
ønsker at indgå et juridisk forpligtende livsfællesskab, at indgå dette ved en 
kirkelig handling. Denne ordning bør etableres ved siden af den kirkelige vielse X X X til ægteskab, som skal lades urørt. De inder det oplagt, at der udarbejdes og 
autoriseres et ritual for indgåelse af registreret partnerskab ved en kirkelig 
handling. 

8. I lyset af det herskende syn på ægteskab og ægteskabets stilling i traditionen vil X X X det være forkert at åbne for indgåelse af partnerskab i kirken. 
9. Denjuridiske del af såvel ægteskabsindgåelse som partnerskabsindgåelse skal X ske borgerligt (jf. A 3). 
10. Med svar B 7 vil der reelt være tale om en opløsning af den hidtidige kristne 

ægteskabsforståelse og indførelse af en kønsneutral ægteskabsteologi og 
ægteskabspraksis. Alle former for ligeværdigt samliv har samme legitimitet og 
skal være lige accepterede. Det betyder blot ikke, at forståelsen af, hvad et 
ægteskab er, skal ændres. 

C. .•• og hvilket ritual skal kunne anvendes ved en sådan kirkelig handling? 

l. Der bør kunne ske en kirkelig velsignelse af et partnerskab i henhold til et ritual, 
hvoraf dog kun en del foreslås autoriseret. Denne del skal i givet fald anvendes ved X X X X X X den kirkelige handling. Den øvrige del skal være en vejledende ordning med 
forskellige valcrmuligheder, der helt eller delvis kan fraviges. 

2. Ønsker ikke, at der gives mulighed for kirkelig velsignelse af partnerskab efter et X X autoriseret ritual og kan derfor heller ikke gå ind for ritualforslaget. 
3. Ønsker hverken 1997-ordningen eller den af nogle biskopper i 2005 udsendte 

vejledende ordning for guds1jenstlig velsignelse af par, der har indgået registreret X X 
partnerskab, videreført. 



"Folkekirken og registreret partnerskab" - Herlufsholm Menighedsråds svar på spørgsmålene i udvalgets rapport . 
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4. Det bør markeres særskilt, at der i kirken er grundlæggende uenighed om selve 
eksistensen af sådanne ritualer. ved, at der i ritual bogens præambel til et sådant 
ritual - uanset hvor det placeres - indføjes følgende: "Præster, der af X X X X X X X X 
samvittighedsgrunde ikke ønsker at anvende dette ritual, fordi de finder det 
uforeneli~t med kristen æ~teskabsforståelse, er frita~et tra at bru~e det. " 

5. Ønsker, at ritualet/ritualerne med denne præambel optages i ritualbogen. X X X X X X 
6. Finder det vigtigt, at ritualet/ritualerne ikke optages i ritualbogen, men alene i et 

særlict tillæg, samtidig med at det indledes med den nævnte præambel. 
D. Hvordan sikrer man, at præster, som af samvittiglzedsgrunde ikke kan medvirke 
ved indJ;!åelse af reJ;!istreret partnerskab i kirken, Izarfrilzed til at siJ;!e ne; Izertil? 

l. Præster, som har den teologiske opfattelse, at homoseksuelt samliv ikke er i 
overensstemmelse med Bibelen og bekendelsen skal sikres ret til at nægte at 
medvirke til indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling, og at præster X X X X X X X X 
desuden skal sikres ret til at nægte at medvirke til kirkelig velsignelse af 
partnerskab. 

2. Der skal ikke indføres en ret for kirkefunktionærer til at nægte at medvirke ved 
kirkelige handlinger, hverken ved indgåelse af partnerskab, ved kirkelig X X X X X X 
velsignelse af partnerskab eller ved vielse af fraskilte. 

3. Der skal gives kirkefunktionærer et retskrav på at kunne nægte at deltage i kirkelig X X velsigneIselkirkelig indgåelse af registreret partnerskab. 
4. Bispeembedet må have ansvaret for tilsyn med samtlige præster og menigheder i 

stiftet. Det indebærer, at biskoppen er forpligtet i forhold til alle præster og X X X X X X X 
menigheder, uanset eventuelle teologiske meningsforskelle. 

5. Indførelse af et ritual, kan gøre behovet for alternativt tilsyn og en bredere 
repræsentation i bispemøderne aktuelt for dele af kirken. Det foreslås at der 
oprettes et eller flere embeder som vicebiskop, der dels kan ordinere og føre tilsyn 
med præster og menigheder, som ikke finder sig repræsenteret i det nuværende 
bispekollegium, og dels repræsentere disse gruppers synspunkter ved bispernødet 

6. Den tiltagende læremæssige differentiering af Folkekirken kan gøre der relevant at 
overveje den fremtidige organisering af det kirkelige tilsyn. 



Set. Hans Kirke 
midt i Odense 

Høringssvar fra Set. Hans Kirke i Odense 
vedr. Folkekirken og registreret partnerskab 

+ 
Ved flere menighedsråds mØder ved Set. Hans Kirke har vi drøftet den folkekirkelige situation, 
herunder særligt debatten om indfØrelse af et autoriseret ritual for vielse/velsignelse af homoseksuelle 
par. Vi ser med bekymring på de bestræbelser, der gøres fra forskelligt hold for at indføre et sådant 
ritual. 

Vi undrer os over, at hØringen ikke spørger, om vi skal have et ritual, men blot under hvilke former. 

Efter vores opfattelse er der i praksis ingen forskel på et vielsesritual og et velsignelsesritual, da kirken 
ikke kan velsigne et forhold, som den ikke kan medvirke til indgåelsen af. 

Vi vil kraftigt opfordre til, at et sådant vielses/velsignelsesritual ikke indføres i Den danske 
folkekirke! 

Skulle et sådant vielses/velsignelsesritual alligevel blive indført, er det af overordentlig vigtighed 
at også kirkefunktionærer kan frasige sig deltagelse her i på samme måde som præster. 

Hvis der indføres et autoriseret ritual for vielse/velsignelse af homoseksuelle par i den danske 
folkekirke svigter den kirkelige ledelse medlemmerne af folkekirken i en sådan grad at medlemmerne 
reelt står uden hyrdeIledere. Vi vil ikke længere kunne stole på den vejledning og forkyndelse som 
lyder fra ledelsen. 

l. Som kirke skal vi arbejde for, at evangeliet om syndernes forladelse ved Jesus Kristus bliver 
forkyndt og rækkes frem til mennesker. Som kirke skal vi være åben og rumme hinanden trods 
forskellighed. Vi skal møde enhver med respekt, omsorg og lyttende øre. Dette gælder også den 
homoseksuelle. Hvis vi ikke gør det som menighed, svigter vi den kærlighed, vi selv har mødt 
hos Kristus. Men vi finder ikke grundlag for, at vi udviser den rette kærlighed og 
imØdekommenhed ved et vielses/velsignelsesritual for homoseksuelle par. Et sådant ritual vil 
give accept til menneskelige ønsker og krav - uagtet hvor velmente og oprigtige de kan være
men det har Guds Ord imod sig. 

2. Folkekirkens ritualer afspejler kirkens læregrundlag ud fra Bibelen og de evangelisk-lutherske 
bekendelsesskrifter. Uden undtagelse har ritualerne i den nuværende ritualbog alle hentet deres 
legitimation fra Jesu befaling eller det bibelske vidnesbyrds direkte og entydige bekræftelse. Vi 
finder ikke en sådan entydig bekræftelse af et homoseksuelt samliv nogen steder i Bibelen, 
hverken i det Gamle eller Nye Testamente, hverken under lovens eller evangeliets perspektiv, 
hverken direkte eller indirekte. Tværtimod. Hvis menneskelige ønsker, kraveller forhold er i 
modstrid med Guds ord, er det utroværdigt for en kristen kirke at velsigne dette eller indføre 
ritualer for en handling, som har Bibelens eget ord imod sig. Det er opløsende for kirkens egen 
integritet og identitet. 
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3. Vi ønsker, at folkekirken fortsat skal sætte værn om ægteskabet som en velsignet skaberordning 
og som en grundlæggende byggesten i vort samfunds familiemønster. Vi føler os overbeviste 
om, at der er velsignelse ved at fastholde Bibelens lære om, at "Gud skabte mennesket i sit 
billede, som mand og kvinde skabte Han dem". Her er ægteskabets grund, og ændrer vi ved det, 
påvirker det forståelsen af det bibelske Gudsbillede. Venskaber - hvad enten de består af 
mennesker af samme køn eller af hvert sit kØn - er en god ting, som imidlertid ikke kommer på 
linje med et ægteskab og følgelig heller ikke meningsfuldt kan gøre krav på et ritual. Heller 
ikke, hvor de finder deres udtryk i et bofællesskab. Hvis man ser bort fra ritualernes bibelske 
fundering, vil man snart skulle udarbejde ritualer for alle tænkelige velsignelseshandlinger, 
f.eks. samlivet mellem en mand og hans to koner. 

4. Vi er klar over, at der er stor uenighed om dette spørgsmål i folkekirken. Vi er heller ikke 
uvidende om det pres, som lægges på kirken fra såvel politisk hold som fra forskellige sider i 
kirken selv ang. indførelse af et vielses/velsignelsesritual. Men kirken skal ikke blindt følge de 
vinde, der til enhver tid blæser i samfundet. Kirken har altid også været en modkultur. Derfor 
kan kirken aldrig indrette sig efter de værdier, som et sekulariseret samfund for tiden hylder. En 
sådan kirke vil meget hurtigt miste sin troværdighed og sin evne til at være salt i verden. 

5. Skulle et vielses/velsignelsesitual for homoseksuelle par blive autoriseret og indført, vil det 
uvægerligt true folkekirkens enhed og skabe splittelse. Utvivlsomt vil et sådant skridt gøre 
nogle kirkegængere hjemløse i deres egen kirke med en medlemsflugt til følge. Det er ikke et 
ønskeligt scenarium for mennesker, der holder uendeligt meget af deres folkekirke. Hertil 
kommer splittelsen på verdensplan, hvor mange kirker - ikke mindst vore egne 
migrantmenigheder - vil undsige Den danske Folkekirke som samarbejdspartner. 

6. Og vi vil også komme til at stå i en situation, hvor vi nøje må overveje, hvordan vi bedst kan 
støtte vore præster og ansatte ved kirken, så de kan virke i menigheden med god samvittighed. 
For vore kirkefunktionærer handler det ikke kun om, at de ikke vil medvirke ved homofiles 
vielse/velsignelse, men om, at de ikke kan af samvittighedsmæssige grunde. 

Vedtaget af Sct. Hans Kirkes menighedsråd på menighedsrådsmødet den 16. november 2010. 
v/formand Mogens Kjær Harregaard 
Sct. Hans Plads 1 
5000 Odense C 
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NYKØBING F. MENIGHEDSRÅD 
Klosterstræde 3,4800 Nykøbing F. 
Kontortid: 9·13,Iørdag lukket 
Tlf. 43 58 34 00 - Fax. 54822159 
E-mail: meni@nyk·f·kirke.dk 

Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 

Dato: 8. december 2010 

J.nr. 

Høringssvar vedr. rapporten om folkekirken og registreret partnerskab 

Nykøbing Falster Sogns menighedsråd har på et menighedsrådsmøde drøftet rapporten om 
folkekirken og registreret partnerskab og afgiver hermed nærværende høringssvar. 

Alle tilstedeværende (17 medlemmer af rådet) stemte alle for spørgsmålet "Skal ægteskab 
fortsat kunne indgås i folkekirken?" 

11 stemte for, at der skal kunne ske en velsignelse af registreret partnerskab i kirken. 6 stemte 
imod dette. 

4 stemte for, at registreret partnerskab skal kunne indgås i kirken. 11 stemte imod dette 
spørgsmål og 2 stemte blankt. 

Alle tilstedeværende (17 medlemmer af rådet) stemte for, at præster af samvitlighedsgrunde 
skal have frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab og 
velsignelse i kirken. 

Preben Bonde 
menighedsrådsformand 



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~ 



Høringssvar fra Hillerød Menighedsråd vedrørende Rapport om folkekirken og registrerede 
partnerskaber. 

I den fremlagte rapport bliver der bedt om at tage s iIIing til tre spørgsmål: 

1. Skal ægteskab fortsat kunne indgås ved vie ser i folkekirken, eller skal alle samliv indgås 
for den borgerlige øvrighed, hvorefter der e mulighed for en kirkelig velsignelse? 

Menighedsrådet er af den opfattelse at ægtesk b fortsat skal kunne indgås i folkekirken som 
hidtil. 

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

Menighedsrådet er af den opfattelse at registre t partnerskab ikke skal kunne indgås ved en 
kirkelig handling. En sådan praksis vil stride im d det gode reformatoriske princip, at ritualer 
ikke skal være i modstrid med de bibelske skrift r. Hvis et ritual indføres, vil kirken på ny blive 
bundet til menneskelige ordninger, uanset hvor ode intentionerne er. 

At have en ritualbog og en bibel liggende på alt rbordet som indholdsmæssigt er i 
uoverensstemmelse med hinanden er uaccepta elt. 

Under den sidste debat i 1998 om indførelse af t velsignelsesritual blev menigheden i Hillerød 
sogn splittet, og en del af dem, der bar børnear ejde og andre aktiviteter, brød med folkekirken 
og dannede frimenighed og en del valgte at melCle sig ud af folkekirken. Vi har begrundet frygt 
for at noget tilsvarende kan ske ved indførelse f et vielsesritual for homofile par. Indførelse af 
et ritual for homofile vielser har således kirkespl ttende karakter. 

Menighedsrådet finder ikke, at rapporten inde h Ider forslag til ritual, som på nogen måde er 
fyldestgørende. Uanset holdning er det meget u ilfredsstillende at skulle tage stilling til ritualer, 
som på ingen måder er gennemarbejdet. Vi har i virkeligheden ingen anelse om, hvad vi siger 
ja eller nej til. 

3. Hvordan sikrer man, at præster af samvittig'l,edsgrunde har frihed til at sige nej til at 
medvirke ved indgåelse af registrerede partmerskab i kirken? 

Menighedsrådets holdning er, at kun ved at lovf ste friheden til at sige nej til medvirken af 
indgåelse af registreret partnerskab i kirken kan man garantere denne frihed. Friheden til at 
sige nej bør også omfatte andre af kirkens pers' nalegrupper. 

Menighedsrådet ser ligeledes gerne, at der åbn s for mUligheden for et alternativt gejstligt 
tilsyn. Det synes at ligge helt i forlængelse af va gmenighedsloven og 
mindretalsbeskyttelsesloven (ved udnævnelse f præster i sogne med flere præster). Den 
nuværende ordning vedrørende bispevalg kan delukke, at selv mindretal af en væsentlig 
størrelse i folkekirken ikke kan få valgt en kandi at, der kan repræsentere deres linje. 



Til 
Kirkeministeriet 
Frederiksholm Kanal 21 
K. 

Høringssvar fra Birkerød sogns menighedsråd 
vedr. Rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

8. december 2010 

Menighedsrådet i Birkerød sogn har valgt at læse udvalgets anbefalinger og drøfte dem med henblik på et 

høringssvar. Rapportens anbefalinger har således været drønet på rådsmøderne i oktober og november, og 

på baggrund heraf kan rådets holdning sammenfattes således: 

Et næsten enigt råd (16 for, 2 imod) anbefaler, at ægteskabsstiftelse fortsat skal kunne finde sted i kirken. 

Det samme flertal går ind for, at registreret partnerskab også skal kunne indstiftes ved cn kirkelig handling. 

Der var større uenighed om et kommende rituals udfonnning, idet et mindretal på 6 ønskede enslydende 

ritualer for vielse afhetero- og homoseksuelle par, mens flertallet (11) anbefalede varierede ritualer. 

Der var derimod fuldstændig enighed i rådet om, at præster skal kunne fritages for at foretage vielse af 

registrede partnere, når det strider mod de pågældendes skrift- og ægteskabssyn. 

Større diskussion udløste spørgsmålet om en evt. omtale af dette synspunkt i folkekirkens ritual bog. Det 

faldt ganske mange for brystet, at denne uenighed skulle indskrives i ritual bogen, men efter en del debat 

fandt et stort flertal, at da det forekom væsentligt for modstandernes vilje til fortsat kirkefællessskab, kan 

man godt tiltræde, at det anderledes synspunkt udtrykkeligt nævnes, enten (og helst) i ritualbogens forord 

eller, om nødvendigt, som præambel for selve ritualet (der stemtes således: 14 for, 2 imod og 2 som undlod 

at stemme) 

Sammenfattende kan vi fortælle, at Birkerød sogn anbefaler et vielsesritual for registreret partnerskab. Det 

behøver ikke være identisk med ritualet for ægteskab mellem heteroseksuelle par, det er ikke forpligtende 

for alle folkekirkens præster, og det må gerne fremgå af ritual bogen, at der er uenighed i folkekirken om 

dette spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

John Theil MOnster 

formand for menighedsrådet 



Grønnevang Kirkes bemærkninger til rapporten om folkekirken og 
registreret partnerskab 

Kirkeministeriet har sendt rapporten om folkekirken og registreret partnerskab i høring til 
Grønnevang Kirkes menighedsråd, og vi har følgende bemærkninger: 

Indledningsvis vil Grønnevang Kirkes menighedsråd understrege, at det ikke er kirkens opgave at 
fordømme mennesker, og at vi derfor kan tilslutte os Jens Ole Christensen i hans 
mindretalsudtalelse om, at "Derfor må kirken vise det homoseksuelle menneske - skabt i Guds 
billede - den respekt og kærlighed, der tilkommer alle mennesker. Uden forskelsbehandling." 

Vi kan yderligere underbygge vores holdning ved at citere følgende fra rapporten "Kærlighed 
glæder sig ikke over uretten", som nævnes i høringsmaterialer: 

"!. Men den (kirken) har et lige så stort ansvar for at kalde homoseksuelle ind i 
menighedens fællesskab af mennesker, hvor hver især har sit at slås med. Kirken kalder os 
alle til mødet med Kristus og til at leve af Guds velsignelse, som den skænkes os i ham, og 
der kan vi få lov til at leve, som vi er, ikke sådan, at det er vore synder og vor uret, der 
velsignes, men sådan at vi som mennesker velsignes til at leve af hans barmhjertighed og 
tilgivelse og til at stille os ind under hans gode vilje. Denne bøn om velsignelse og tilflugt 
til den tilsagte velsignelse i gudstjenesten må for os alle være forbundet med ydmyghed og 
bod. Kun således kan vi modtage hans velsignelse over vore liv ... " 

Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken ..... ? 

Grønnevang Kirkes Menighedsråd er enig med de to af udvalgets medlemmer, der anbefaler, at den 
juridiske del af vielsen flyttes ud af kirken (og af andre trossamfund) og varetages af kommunen, 
således at den kirkelige handling vil være en velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. 

Under hvilke former skal også det registrerede partnerskab kunne indgås i folkekirken .. ? 

Et samstemmende Grønnevang Kirkes menighedsråd kan ikke tilslutte sig jorslaget om et ritual 
jor en kirkelig velsignelse eller vielse aj registreret partnerskab. 

Vores holdning er begrundet i følgende: 

Det er grundlæggende for Grønnevang Kirkes menighedsråd, at et kirkeligt ritual er båret af Guds 
ord, og vi er enige med Jens Ole Christensen i, at folkekirken er bundet til de bibelske skrifter og 
kirkens lutherske bekendelse. 

Når kirken skal tage stilling til, om der kan ske velsignelse af registreret partnerskab, bør det derfor 
udelukkende ske på basis af de bibelske skrifter og kirkens bekendelse. At der opstår kærlighed 
mellem to mennesker - hvad enten de er af samme eller forskelligt køn - er ikke i sig selvet 
argument for, at de skal etablere et egentligt samliv. 
Ægteskabslignende kærlighed mellem eksempelvis nærtbeslægtede eller mellem en ugift og en gift 
kan eksempelvis hverken opnå kirkens velsignelse eller samfundets accept. 



Efter vores opfattelse er institutionen ægteskabet mellem mand og kvinde det seksuelle samlivs 
legitime ramme ifølge Bibelen. Vi kan derfor i lighed med udvalget konstatere, at "ægteskabet skal 
ses som en ordning for menneskeligt samliv, der har sin grund i Guds vilje, som denne ses udtrykt i 
de bibelske skabelsesberetninger, og som den på forskellig vis er beskrevet i Det Nye Testamente." 

I rapporten "Kærlighed glæder sig ikke over uretten" anføres følgende, som vi er enige i: 

"Kirken har ikke noget ord, der kan forkynde, at et registreret partnerskab er en Guds 
ordning, der rummer hans velbehag. Kirken kan ikke bede for parret om Guds accept, 
ligesom den heller ikke kan tilsige de to Guds løfter om nåde og fred over deres 
partnerskab. Det har kirken ganske enkelt ikke myndighed til. En sådan velsignelse ville 
være grundløs.". 

"Hvis kirken alligevel indfører en sådan velsignelseshandling for homoseksuelle par eller 
legitimerer blidere mellemløsninger som officielle eller uofficielle forbønshandlinger, er 
kirken i modstrid med sit eget grundlag." 

Grønnevang Kirkes menighedsråd vil gerne understrege, at det efter vores opfattelse ikke er 
personerne, men adfærden, som ifølge de bibelske skrifter ikke er efter Guds vilje. 

Kirken har en opgave i at hjælpe folk til at finde deres identitet som Guds skabning. Kirken skal 
være åben overfor de homofile på linje med alle andre med hver deres skrøbeligheder og inkludere 
dem i fællesskabet. 

For det tilfælde, at der blev indført et ritual for velsignelse af homofile eller vielse af 
registrerede partnerskab, har vi endvidere følgende bemærkninger: 

Ritualers placering i ritualbogen 

Som en konsekvens af vores holdning til en kirkelig velsignelse eller vielse af registrerede 
partnerskaber vil vi tilslutte os, at det ikke indgår i ritualbogen, men alene bringes i et tillæg til 
ritualbogen. 

Fritagelse af præster m. fl. 

Grønnevang Kirkes menighedsråd kan tilslutte sig, at en bestemmelse om fritagelse for præster til at 
medvirke til velsignelse mv. af registrerede partnerskaber fastsættes ved lov. 

Menighedsrådet er desuden enig med Jens Ole Christensens anbefaling om, at der ved lov gives 
kirkefunktionærer ret til at nægte at deltage i kirkelig velsignelse eller indgåelse af registreret 
partnerskab. 

Kirkebygningen 

Kirken er en bygning, der er indviet til Gud og dermed hellig. En kirkes menighedsråd bør derfor 
have ret til at nægte, at velsignelse eller indgåelse af registreret partnerskab kan finde sted i 
kirkebygningen. 



Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 

III 
.IUl/! Kingo-Samuel Sogn 

18 Kordegnekontoret, Bragesgade 35, 2200 Kbh, N 
II Tlf. 35 83 46 63 www.kingosamuel.dk 

Herlev, den 23. november 2010 

Høringssvar vedr. rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

Som svar på høringen om folkekirken og registreret partnerskab, har Kingo-Samuel sogns menig
hedsråd valgt at svare på de tre spørgsmål, som udvalget bag rapporten blev stillet. 

Ad 1) 
Den nuværende ordning, at indgåelse af ægteskab kan indgås i kirken, har en lang tradition og fun
gerer, hvorfor vi ikke ser nogen grund til at ændre den. 

Ad 2) 
Ægteskabet mellem en mand og en kvinde er den ordning, der ved skabelsen er givet og som der 
derfor er bibelsk belæg for. Ægteskabet mellem mand og kvinde har derved en helt særlig status, 
som andre samlivsformer aldrig vil kunne opnå. 
Registreret partnerskab findes der derimod ikke belæg for i Bibelen, hvorfor det ikke må sidestilles 
med ægteskabet og hvorfor vi som kirke heller ikke har mandat til at indføre et ritual herfor. 
Vi må derfor tage afstand fra indførelse af et ritual for indgåelse af registreret partnerskab og ægte
skab mellem to af samme køn i kirken. 

Ad 3) 
Indføres der, på trods af manglende bibelsk mandat, et ritual for indgåelse af registreret partnerskab 
eller ægteskab mellem to af samme køn, vil vi anbefale, at både præster og øvrigt personale i kirken 
gives frihed til at sige nej til at medvirke ved en sådan handling. 
Ligeledes anbefaler vi, at menighedsråd gives frihed til ikke at skulle sørge for afløsning for det 
personale, som ikke ønsker at deltage. 

P~~l sogns menighedsråd 

Steen Eskildsen 
Menighedsrådsformand 

Åbningstid: Mandag til fredag 10 - 13 samt torsdag 16 - 18 



VOR FRUE KIRKE 
KØBENHAVNS DOMKIRKE 

Ole Ehlers, Menighedsråds formand 

Til Kirkeministeriet og Københavns Stift 

På sit møde den 23. november behandlede Vor Frue Kirkes menighedsråd Kirkeministe
riets "Rapport om folkekirken og registreret partnerskab". Som det fremgår af vedhæf
tede to høringssvar, der tilsammen dækker hele menighedsrådets holdning, er der fuld 
enighed om følgende: 

• AT ægteskabsindgåelse hører hjemme i Folkekirken 
• AT "Registreret Partnerskab" skal kunne indgås i Folkekirken foruden på Råd

huset, samt 
• A T der udarbejdes et VIELSESritual til dette formål samt et velsignelsesritual til 

velsignelse af borgerligt indgået registreret partnerskab. 

Uenigheden i menighedsrådet går alene på, om der bør udarbejdes et vielsesritual fælles 
for vielse af heteroseksuelle og homoseksuelle, eller om der bør gælde to forskellige 
ritualer alt efter, om der er tale om vielse af mand og kvinde eller vielse afto af samme 
køn. Derfor to høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Ole Ehlers 

Pilestræde 67 
1112 København K 
Tlf 44 84 62 04/61 60 62 04 
ole.ehlers@gmail.com 
www.domkirken.dk 



HØRINGSSVAR 1 vedr. "Rapport om folkekirken og registreret partners1mb" 

Vor Frue kirke, Københavns domkirke 

Kirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. .. 
Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats 
kan gøre sig fortjent til noget overfor Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen 
på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete 
former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest 
set tjene denne opgave (cit. Betænkning 1477, Kirkeministeriet juli 2006, s. S) 

Ægteskabsindgåelsen er ikke et sakramente men en ordning, hvorunder to mennesker 
forpligter sig på hinanden. Forståelsen af ægteskabet har ændret sig løbende og 
markant gennem tiderne og har derfor også tilpasset sig skiftende tiders kulturelle 
forestillinger og levemåder. Vielsesritualerne afspejler disse skiftende forståelser. 

Vielse er en bekræftelse af et allerede etableret samliv. Samliv har kirkens ord for sig 
men trænger på grund af "den nød, som djævelen afstedkommer med hor, utroskab, 
uenighed og al slags jammer" (Luther) til forbøn og velsignelse 

Vielsen er en velsignelseshandling og ikke en handling, hvorunder kirken eventuelt 
skulle godkende særlige måder at leve på. Som de andre kirkelige handlinger, 
konfirmation og begravelse, står velsignelsen centralt i ritualet som udtryk for, at den 
nåde og barmhjertighed, der er sunget, bedt og talt om, ikke er bundet til stedet men 
følger dem, der går derfra og ud i verden, jfr. ordets etymologi som en fordanskning 
af det latinske cruce signare. De velsignede kan fra den kirkelige handling leve deres 
liv under korsets tegn. 

Guds kærlighed og fordring til mennesker er absolut. Derfor skylder en kristen kirke 
alle sine medlemmer, der ønsker at indgå et samliv på forpligtende vis, at behandle 
dem ordentligt, respektfuldt og ligeværdigt. Kirken har ikke mandat til at forholde 
noget menneske Guds velsignelse, men er tværtimod forpligtet på at give den. Alt 
andet ville stride mod den pagt, Gud har oprettet med den døbte i dåben, om at være 
med den døbte alle dage indtil verdens ende. 

Folkekirkens fremtid i Danmark står og falder med forholdet mellem folk og kirke. 
En manglende accept af tidens ændrede samlivs- og familiemønstre vil svække 
sammenhængskraften. Enhver kirkelig forskelsbehandling af hetero- og 
homoseksuelles samliv ville kunne betragtes som i værste fald en fordømmelse og i 
bedste fald en nedvurdering af kærligheden i det homoseksuelle parforhold. 

Vi anbefaler derfor, at der skabes lovhjemmel for et vielsesritual, hvormed også 
homoseksuelle par kan blive gift i kirken. Vores ønske er ikke, at der udarbejdes et 
kønsneutralt vielsesritual, men at der udarbejdes to vielsesritualer med 
valgmuligheder i forhold til tekster og bønner, et for heteroseksuelle par, hvor der 
tales til mand og kvinde som ægtemand og ægtehustru, og et for homoseksuelle par, 
hvor der tales til to af samme køn. 

Vi vedlægger vores konkrete forslag til et nyt vielsesritual for homoseksuelle par. 

Anders Gadegaard og Kars/en Fledelius 



Forslag til nyt vielsesritual (bryllup) 

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærvær af mindst to 
vidner. 
Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik. 

Indgang (præludium) 

Indgangssalme 

Hilsen 
Præsten: 
Herren være med jer! 
Menigheden: 
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! 

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: 
Vor Herre Jesu Kristi nåde 
og Guds kærlighed 
og Helligåndens fællesskab 
være med jer alle! 

Indledende bøn og læsning 

............. bøn (evt. 2-3 forskellige forslag) og 
foreslåede læsninger (f.eks et ud af tre skriftsteder) 

Salme 

Tale 

Tilspørgsel og erklæring 

Præsten siger: 
Så tilspørger jeg dig N.N. (navn): 
Vil du vies til N.N. (navn) som hos dig står? - Ja! 
Vil du elske og ære N.N. og leve med ham/hende både i medgang og 
modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som viede 
bør leve med hinanden, indtil døden skiller jer ad? - Ja! 

Ligeledes tilspørger jeg dig N.N. (navn): 
Vil du vies til N.N. (navn) som hos dig står? - Ja! 
Vil du elske og ære N.N. (navn), og leve med hende/ham i både medgang 
og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, viede bør 
leve med hinanden, indtil døden skiller jer ad? - Ja! 



Så giv hinanden hånd derpå! 

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger: 
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen og nu har 
bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden 
hånd derpå, så forkynder jeg jer at være viede til hinanden både for Gud 
og mennesker. 
Her kan parret eventuelt give hinanden vielsesringe. 

Forbøn 
Præsten fortsætter: 
Lad os alle bede! 
Mens parret knæler, siger præsten med håndspålæggelse: 
Kære himmelske Fader! 
Giv dette brudepar nåde, lykke og velsignelse 
både til sjæl og legeme! 
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed 
og tjene dig oprigtigt i alle ting, 
så de må leve som dine kære børn 
og engang samles hos dig i de evige boliger! 
Hør os i Jesu navn: 

Fadervor 

Fred være med jer! 



HØRINGSSVAR 2 vedr. "Rapport om folkekirken og registreret partnerskab" 

Vor Frue kirke, Københavns domkirke 

Kirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser ... 
Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats 
kan gøre sig fortjent til noget overfor Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen 
på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete 
fonnel', kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest 
set tjene denne opgave (cit. Betænkning 1477, Kirkeministeriet juli 2006, s. 5) 

Ægteskabsindgåelsen er ikke et sakramente men en ordning, hvorunder to mennesker 
forpligter sig på hinanden. Forståelsen af ægteskabet har ændret sig løbende og 
markant gennem tiderne og har derfor også tilpasset sig skiftende tiders kulturelle 
forestillinger og levemåder. Vielsesritualerne afspejler disse skiftende forståelser. 

Vielse er en bekræftelse af et allerede etableret samliv. Samliv har kirkens ord for sig 
men trænger på grund af "den nød, som djævelen afstedkommer med hor, utroskab, 
uenighed og al slags jammer" (Luther) til forbøn og velsignelse 

Vielsen er en velsignelseshandling og ikke en handling, hvorunder kirken eventuelt 
skulle godkende særlige måder at leve på. Som de andre kirkelige handlinger, 
konfirmation og begravelse, står velsignelsen centralt i ritualet som udtryk for, at den 
nåde og barmhjertighed, der er sunget, bedt og talt om, ikke er bundet til stedet men 
følger dem, der går derfra og ud i verden, jfr. ordets etymologi som en fordanskning 
af det latinske cruce signare. De velsignede kan fra den kirkelige handling leve deres 
liv under korsets tegn. 

Guds kærlighed og fordring til mennesker er absolut. Derfor skylder en kristen kirke 
alle sine medlemmer, der ønsker at indgå et samliv på forpligtende vis, at behandle 
dem ordentligt, respektfuldt og ens. Kirken har ikke mandat til at forholde noget 
menneske Guds velsignelse, men er tvættimod forpligtet på at give den. Alt andet 
ville stride mod den pagt, Gud har oprettet med den døbte i dåben, om at være med 
den døbte alle dage indtil verdens ende. 

Folkekirkens fremtid i Danmark står og falder med forholdet mellem folk og kirke. 
En manglende accept af tidens ændrede samliv s- og familiemønstre vil svække 
sammenhængskraften. Enhver kirkelig forskelsbehandling af hetero- og 
homoseksuelles samliv ville kunne betragtes som i værste fald en fordømmelse og i 
bedste fald en nedvurdering af kærligheden i det homoseksuelle parforhold. 

Vi anbefaler derfor, at der skabes lovhjemmel for et vielsesritual, hvormed hetero
som homoseksuelle par kan indgå ægteskab. Vores ønske er ikke, at der udarbejdes et 
kønsneutralt vielsesritual, men at der udarbejdes et vielsesritual med valgmuligheder i 
forhold til tekster og bønner. På denne måde vil vielsesritualet ildce bare kunne 
tilpasses homoseksuelle parforhold men også de heteroseksuelle parforhold, hvor der 
ønskes andre tekster end de nuværende autoriserede. 

Vi vedlægger vores konkrete forslag til et nyt og mere rummeligt vielsesritual. 
Signe M Berg, Bente Hansen og Jesper Stange 



Forslag til nyt vielsesritual (bryllup) 

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærvær af mindst to 
vidner. 
Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik. 

Indgang (præludium) 

Indgangssalme 

Hilsen 
Præsten: 
Herren være med jer! 
Menigheden: 
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! 

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: 
Vor Herre Jesu Kristi nåde 
og Guds kærlighed 
og Helligåndens fællesskab 
være med jer alle! 

Indledende bøn og læsning 

............. bøn (evt. 2-3 forskellige forslag) og 
foreslåede læsninger (f.eks et ud af tre skriftsteder) 

Salme 

Tale 

Tilspørgsel og erklæring 

Præsten siger: 
Så tilspørger jeg dig N.N. (navn): 
Vil du have N.N. (havn) som hos dig står, til din ægtefælle? - Ja! 
Vil du elske og ære N.N. og leve med ham/hende både i medgang og 
modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som 
ægtefæller bør leve med hinanden, indtil døden skiller jer ad? - Ja! 

Ligeledes tilspørger jeg dig N.N. (navn): 
Vil du have N.N. (navn) som hos dig står, til din ægtefælle? - Ja! 



Vil du elske og ære N.N. (navn), og leve med hende/ham i både medgang 
og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som 
ægtefæller bør leve med hinanden, indtil døden jer skiller? - Ja! 

Så giv hinanden hånd derpå! 

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger: 
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og 
nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet 
hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for gud 
og mennesker. 

Her kan parret eventuelt give hinanden vielsesringe. 

Forbøn 
Præsten fortsætter: 
Lad os alle bede! 
Mens parret knæler, siger præsten med håndspålæggelse: 
Kære himmelske Fader! 
Giv dette ægtepar nåde, lykke og velsignelse 
både til sjæl og legeme! 
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed 
og tjene dig oprigtigt i alle ting, 
så de må leve som dine kære børn 
og engang samles hos dig i de evige boliger! 
Hør os i Jesu navn: 

Fadervor 

Fred være med jer! 
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