
 

 Biskop Atle Sommerfeldt:  

Velkommen til forbønn i Den norske 
kirke i Borg  
Kirkemøtets behandling av ekteskapsforståelsen og medienes gjengivelse av denne, har skapt 
inntrykk av at likekjønnede som ønsker kirkens forbønn for sine borgerlig inngåtte ekteskap, ikke er 
velkommen til kirken. Dette er ikke riktig. I januar 2013 sendte jeg ut «Retningslinjer vedrørende 
forbønn for inngåtte ekteskap» til prester og menighetsråd i Borg bispedømme for å tydeliggjøre 
Bispemøtets vedtak fra 2008 i etterkant av den nye ekteskapsloven. I disse retningslinjene gjør jeg 
det klart at «Borg biskop er positiv til at prester gjennomfører forbønnshandlinger for alle som har 
inngått borgerlig ekteskap etter den nye ekteskapsloven, også de som har samme kjønn (….) på en 
måte som ikke gir inntrykk av at den er likestilt med kirkelig vigsel.» Det er prostenes oppgave å legge 
til rette for at dette kan gjennomføres, siden det er anledning for prestene å reservere seg.  
 
8 av 12 biskoper har avklart at det er fullt mulig for kirken å vie mennesker av samme kjønn. Men i 
henhold til ekteskapsloven kan dette bare skje når Den norske kirke har et godkjent rituale (liturgi på 
fagspråket) for dette. Et slikt rituale er det bare Kirkemøtet i Den norske kirke som kan vedta. 51 av 
116 delegater i Kirkemøtet gikk inn for at det skal utarbeides et slikt rituale. Et forslag som slo fast at 
Den norske kirke bare anerkjenner samliv mellom en mann og en kvinne som ekteskap, fikk heller 
ikke fikk flertall (54 av 116).  
 
Den norske kirkes Kirkemøte er altså delt omtrent på midten i synet på om homofile skal få anledning 
til å ordne sitt samliv i form av en ekteskapsinngåelse i kirken. Samtidig vedtok Kirkemøtet mot 2 – to 
– stemmer at ulike meninger i denne saken aksepteres innenfor den samme kirken. Det er også bred 
enighet om at det er bra at staten gir homofile mulighet til et ordnet samliv. Det er derfor færre i 
2014 enn i 2007 som avviser homofilt samliv. Den gangen var det i underkant av 20 delegater som 
gikk i mot partnerskapsloven og at mennesker i likekjønnet partnerskap kunne få arbeid i Den norske 
kirke. De høyrøstede stemmene i offentligheten som hevder at homofilt samliv er synd og at en kirke 
som tillater dette er på feil vei, ble på årets Kirkemøte avvist av et så og si samlet Kirkemøte.  
 

Den nye ekteskapsloven ble vedtatt i 2008 og har vært gyldig siden 1.1.2009, i drøye 5 år. Personlig 

har jeg forståelse for at de som lever i likekjønnede ekteskap og de som støtter dem, er frustrert og 

skuffet over at Kirkemøtet ikke åpnet for slike ekteskap. Samtidig er 5 år ikke spesielt lang tid for en 

kirke å vurdere en såpass betydelig utvikling i synet på hva et ekteskap er og hva kirken skal gi sin 

velsignelse til. Jeg har også ved flere anledninger uttrykt forståelse for at brede medlemskretser er 

redd for at Den norske kirke vil bli trangere i årene fremover. De frykter en kirke der oppfatninger 

definert av et mindretall, blir viktigere enn tilhørighet og tryggheten av å ha et sted der det finnes 

kilder for relasjoner til det hellige. Den beste måten å bidra til en slik åpen og bekjennende folkekirke 

er å fortsette som medlem og delta i kirkevalget i 2015. 


