
 

 

Hvordan rumme forskellige embedssyn i ELN?  
Det kirkelige og det lavkirkelige embedssyn er vel de to prædikater, som er mest dækkende for de 
forskellige kirkesyn i ELN. De repræsenterer hver sin ende af en skala, hvor en del af os befinder 
sig uden nødvendigvis at være helt ude til den ene side. Skalaen kan forlænges i den kirkelige ende 
mod det højkirkelige syn.  

Forskellen handler helt grundlæggende om, hvorvidt der er en særlig præstetjeneste, som har en 
særlig funktion i menigheden, eller om det almindelige præstedømme betyder, at der ikke er en 
særlig præstetjeneste, men at alle tjenester – også med forkyndelse af Guds ord – er lige, som de 
forskellige lemmer på legemet. Der er dog en tendens til, at de lavkirkelige frimenigheder bliver 
mere og mere kirkelige i deres tænkning, så positionerne er ikke helt statiske. Traditionelt har folk 
med baggrund i Indre Mission haft det kirkelige syn og folk med baggrund i Luthersk Mission det 
lavkirkelige, men det er ikke entydigt.  

Indtil nu har vanskelighederne især vist sig i, hvor vi lægger snittet vedr. tjenestedelingen mellem 
mænd og kvinder i menigheden: Om det begrænser sig til et nej til kvindelige præster eller om 
hyrde- og lærerfunktionen også findes uden for præsteembedet og dermed udvider 
tjenestedelingens område.  

Aktuelt er problematikken dog dukket op på et for os nyt område, nemlig i forståelsen af vores 
Pastorale Vejleder og hans funktion i forbindelse med indsættelse og indvielse/ordination af 
præster i frimenigheder tilknyttet ELN.  

Hvad gør vi så i ELN?  

Vores grundsynspunkt er, at der inden for vores fælles ramme skal være fuld frihed til de lokale 
menigheder og forsamlinger til at have det kirke- og embedssyn, som de har tro for. Men i de fælles 
anliggender og funktioner skal vi tilstræbe en praksis inkl. ordvalg om, hvad det er vi gør, som folk 
både med den kirkelige og det lavkirkelige syn kan finde sig hjemme i.  

Det betyder:  

1. Vedr. præsteindsættelse og præsteindvielse/ordination: Vi undlader at bruge ordet ordination i 
forbindelse med den Pastorale vejleders arbejdsbeskrivelse, fordi det for en del lavkirkelige opleves 
som en slags organisatorisk ”caracter in delebelis” dvs. engang præst altid præst. Hvorvidt en 
menighed ønsker at bruge ordinationsritualet evt. i tillempet form eller om de ”bare” har en 
forbønshandling for deres nye præst, det må være op til den lokale menighed.  
Den Pastorale Vejleder og andre fra ELN-Danmark medvirker gerne til begge dele. Vi anbefaler 
endvidere, at den lokale menighed også selv er involveret fx i forbindelse med forbøn, skriftlæsning 
mm.  
 



 

 
2. Vedr. Pastoral Vejleder: Den Pastorale Vejleder er ikke biskop, og det er heller ikke afgørende, at 
det er ham, der medvirker ved indsættelse/indvielse af en præst i en frimenighed, men det kan også 
være en anden repræsentant fra ELN-Danmark. Den Pastorale vejleder er ”kun” vejleder for en eller 
flere menigheder og samtidig formand for vejlederrådet. Dette udelukker ikke, at nogle menigheder, 
som har fået tildelt en anden vejleder, samtidig tænker om den Pastorale vejleder som en kirkelig 
leder, de ønsker at lytte til i kraft af hans rolle som formand for vejlederrådet, og som de også ønsker 
medvirker i forbindelse med præsteindsættelse mm.. Men andre menigheder, der ikke har ham som 
vejleder, er frie til ikke at bruge ham overhovedet, men kan ”nøjes” med deres egen lokale vejleder.  

3. Vedr. tjenestedeling: Vi vil ikke ved ELN-arrangementer bruge kvinder til funktioner, som de 
lavkirkelige har problemer med, men det er i orden, at de lokale menigheder, som er tilknyttet ELN gør 
det ud fra deres embedssyn jf. forskellen mellem Indre Mission og Luthersk Mission i den sag (se også 
ELNs papir om tjenestedeling).  
 
Ønsket med ovenstående er en praksis, som vil kunne rumme både menigheder med et kirkeligt og et 
lavkirkeligt embedssyn. En vigtig faktor for, at dette kan lykkes, er dels, at landsledelsen anerkender 
både det kirkelige og det lavkirkelige syn som helt legitimt i ELN og dels, at ELNs ansatte og især 
Pastorale Vejleder har en forståelse for at skulle rumme denne spændingsfyldte mangfoldighed.  
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