Notat om Evangelisk Luthersk Netværks
syn på kvindens tjeneste i Kirken
Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) vedkender sig Kirkens klassiske syn på det kirkelige lærerembede, at det
er forbeholdt mænd. Derfor tager vi afstand fra ordningen med kvindelige præster.
ELN repræsenterer en bredde i forståelsen af det bibelske forbud mod, at en kvinde kan optræde som
hyrde og lærer. Derfor er ELN’s politik på dette område et udtryk for et kompromis mellem dem, der
tænker embedsteologisk og dem, der tænker i tjenestefunktioner i relation til kvindens tjeneste. Det
betyder, at menigheder og udvalg tilknyttet ELN selv må afgøre, om de forholder sig til tjenestedelingen
mellem mænd og kvinder ud fra en funktions- eller embedstænkning.
Vi ønsker at omsætte holdningen i følgende praksis:
1. Vi finder det yderst vigtigt og vil aktivt arbejde for, at der i Kirken er en mangfoldighed af tjenester som
både mænd og kvinder kan bestride og tage ledende ansvar for.
2. I forhold til tillidsposter i ELN har vi valgt følgende politik:
a. Både kvinder og mænd kan være med i ELN’s landsledelse. Formanden eller den teologisk talsmand
skal altid være en mand.
b. Medlemmer af landsledelsen og tilsynsrådet/vejlederrådet skal kunne tilslutte sig ELN’s officielle
syn på kvindens tjeneste.
c. Der gives frihed til, at medlemmer af repræsentantskabet og af ELN’s regionale ledelser er
uafklarede eller anderledes afklarede i spørgsmålet om kvindens tjeneste, men vi forventer, at man
i ELN’s regi vil være loyal over for ELN’s politik.
3. Et Frimenighedsfællesskab i tilknytning til ELN, der bevæger sig i retning af egentlig kirke kan ikke have
kvindelige hyrder og lærere. Det kræver imidlertid desto større arbejde for synlige kvindelige tjenester,
gerne med ”embeds”-betegnelser som fx kateket og diakon og med indvielse til tjenesterne.
4. Da ELN’s Menighedsnetværk må betegnes som et forum for inspiration og ikke en kirke, gives der frihed
til, at menigheder som er tilknyttet ELN’s Menighedsnetværk er uafklarede eller anderledes afklarede i
spørgsmålet om kvindens tjeneste, men vi forventer, at man i ELN’s regi vil være loyal over for ELN’s politik.
5. Kvindelige præster kan ikke gøre brug af ELN’s tilsyn, da vi skønner, at forskelligheden i synet på kvindens
tjeneste vil umuliggøre tilsynsmandens mulighed for på en værdig og kærlig måde at føre tilsyn med den
kvindelige præst og menigheden.
6. Personer, der er uenige i ELN’s syn på kvindens tjeneste, men tilslutter sig Odenseerklæringen, kan blive
medlemmer af ELN og gøre brug af ELN’s ressourcer og tilbud. Dette gælder også kvindelige præster og
kvinder, der har lærerfunktion i forhold til menigheder.
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