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Skal homofile få gifte seg i kirken? 
 
Til høsten er det Kirkevalg, med valg til bispedømmeråd og Kirkemøte. For første gang er det anledning til å stille 
alternative lister. Biskop Solveig Fiske ber folk engasjere seg. Det skal tas mange viktige vegvalg på Kirkemøtet i 
årene som kommer.  

 
- Det er faktisk avgjørende for folkekirkas framtid at folk engasjerer seg nå. Vi trenger 

rådsmedlemmer som vil tale kirkens sak på en god og tydelig måte, sier biskopen.  

Menighetsrådenes nominasjonskomité til bispedømmerådsvalget er i prosess med sin liste. Den 

offentliggjøres 1. mars. Utover det kan nå hvem som helst av kirkens medlemmer ta initiativ til 

å stille alternative lister. Noen grupperinger har signalisert at de har begynt mobiliseringen, 

deriblant Åpen folkekirke, som jobber for at homofile skal få gifte seg i kirka.  

Nettverket Levende folkekirke engasjerer seg også i valget. De er  opptatt av at ekteskapet er en 

skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. I stedet for å stille egen liste, har de valgt 

å mobilisere folk til å stille til valg på Nominasjonskomitéens liste. 

Medlemmer i bispedømmerådet deltar også på Kirkemøtet, «kirkens storting». Saken om 

vigselsliturgi for homofile var én av de viktige sakene på Kirkemøtet i 2014, og den ble avvist 

med knappest mulig margin. I neste valgperiode vil Kirkemøtet ta flere avgjørende vegvalg for 

kirken: Skal det vedtas vigselsliturgi for likekjønnede i kirken? Hvordan skal kirken organiseres 

og utvikle seg nå som den skal styre seg selv? Hvordan skal kirken møte medlemmenes og 

samfunnets behov? Fra 2017 er det Kirkemøtet som skal bestemme og styre hvordan pengene 

fordeles og brukes innenfor kirken. 

På Hamar bispedømmes nettsider finner du mer informasjon om valget, og om kravene som 

stilles til alternative lister. Alternative lister skal sendes valgrådet i Hamar bispedømme innen 1. 

mai 2015. 

 

Om alternativ liste: Ved Kirkevalget 2015 gis det anledning til å fremme annen liste enn 

nominasjonskomitéens.  Alternative lister sendes Valgrådet i Hamar bispedømme, postboks 

172, 2302 Hamar innen 1. mai 2015. 

 

Kandidatlisten må blant annet oppfylle følgende krav: 

- Listen må underskrives av 150 stemmeberettigede forslagsstillere fra minst 3 ulike 

sokn.  Maksimalt 50 % av underskriverne kan være fra samme sokn 

- Listen skal inneholde minst 7 og maksimalt 18 forskjellige navn 

- Listen skal settes opp i tydelig prioritert rekkefølge 
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- Begge kjønn skal være representert med minst 40 % 

- Minst 20 % av kandidatene skal være under 30 år 

- Kandidatene må bekrefte at de vil stå på listen. 

Mer informasjon om kirkevalget, se www.kirken.no/hamar  

 

Kontaktperson: Freddy Knutsen, telefon 476 11 855. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Siv S. Birkeland  e.f.  

stiftsdirektør Liv Torhild Bråthen  

 seniorrådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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