
Høringssvar brev til Kirkeministeriet ang.

Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og 
sognebåndsløsning

(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn)

Med indførelsen af en lov, der tillader vielse af par af samme køn i folkekirken, vil Folketinget 
vedtage en lov, som er kirkesplittende, idet et stort mindretal af både præster og menigheder 
anser denne lov for at være i strid med det, som er Den danske Folkekirkes grundlag: Bibelen og 
kirkens bekendelser.
Vi kan kun fraråde at denne lov vedtages, hvilket vi også har meddelt i et høringssvar til 
Socialministeriet/Ankenævnets familieretsafdeling. 
Nedenstående er derfor skrevet på den baggrund, men med et ønske om at påvirke lovgivningen, 
dersom ”Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retspleje-loven og om 
ophævelse af lov om registreret partnerskab” alligevel vedtages.

Vi påskønner, at præsters ret til ikke vie to personer af samme køn stadfæstes ved lov, men ønsker 
at fastholde, at det ikke er disse præster, som der nu bliver ”givet plads til”, som det formuleres i 
afsnit 3.2 i bemærkningerne til forslaget. Tværtimod ønsker vi at fastholde, at der med dette 
lovforslag bliver ”givet plads til” dem, som ønsker at kunne vie par af samme køn.
Med denne åbenhed for forskellige syn på denne sag, trækkes der ganske tydeligt på det 
grundtvigske frihedssyn, som jo præger folkekirken, men det er bekymrende, at man fra lovgiveres 
side taler om et mindretals holdninger som om de blot er tålte. Det er der ikke meget ægte frihed 
i!

Desuden ønsker vi, at der også gives lovmæssig hjemmel for, at kirkens ansatte personale ikke 
medvirker ved vielser af par af samme køn. Når der er frihed for præster, må der også være det for 
kirkens ansatte. Det går naturligvis ikke an at binde menneskers samvittighed på denne måde, 
eller presse dem ud i overvejelser om at sige deres job op, fordi de fremover kan blive tvunget til 
at medvirke ved vielser af homoseksuelle.

Vedtagelsen af denne lov giver ikke de lokale menighedsråd mulighed for at nægte, at en vielse af 
et homoseksuelt par, finder sted i deres kirke. Det er dybt bekymrende, at menighedsrådene, som 
med ansvaret for den lokale kirkes liv, og dermed også brugen af kirkebygningen, ikke må agere i 
denne sag, som de finder det bedst. Kirkerne har altid været opfattet som menigheds- og 
gudstjenestehuse, og det lokale menighedsråd har forvaltet kirkernes brug, inden for den givne 
lovgivning. Derfor bør det også være muligt for et menighedsråd, at nægte at den at kirke de 
forvalter, skal bruges til kirkelige handlinger, som de ikke kan stå inden for.
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Til sidst: Hvad er kirken sat i verden for? I betænkning 1477 fra juli 2006 hedder det: ”Folkekirkens  
mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser... Kirkens overordnede  
opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift” (side 
12).
Ved at åbne op for at homoseksuelle kan indgå ægteskab i de danske kirker, legaliseres og 
ritualiseres en handling, som har Guds Ord imod sig, og som derfor forvansker kirkens mission: At 
forkynde Kristus som verdens frelser. Ikke at dette budskab ikke også gælder homoseksuelle – det 
gælder alle! Men når kirken legaliserer synd i stedet for at påtale den, gøres forkyndelsen af 
evangeliet uklar og hul, fordi det frisættende evangelium om syndernes forladelse ikke lyder i dets 
fylde. I stedet bliver det til en forkyndelse af syndernes tilladelse – og dermed svigter kirken sin 
opgave i Danmark.
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