
Høringssvar fra Åpen Kirkegruppe angående vigselsliturgi 
 
Svar på de spørsmål Kirkerådet stiller i anledning forslag til ny kjønnsnøytral vigselsliturgi: 
 

1. Mener dere liturgiforslagene (Ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønnede par) svarer godt til Kirkemøtets vedtak (KM Sak 17/16) 
Åpen Kirkegruppe synes i hovedsak at forslagene til vigselsliturgi og til forbønn for borgerlig 
inngått ekteskap for likekjønnede og ulikekjønnede er godt og samsvarer godt med 
Kirkemøtets vedtak. Vi vil få gratulere med et solid stykke arbeid gjennomført i løpet av kort 
tid. Vi ser med stor forventning fram til behandlingen på neste Kirkemøte. Samtidig vil vi 
understreke at Åpen Kirkegruppes primære standpunkt er at det bør være én felles liturgi 
som gjelder for alle, både likekjønnede og ulikekjønnede par. Så kan det gjøres tilpasninger 
ut fra om det er to av samme kjønn, eller to av ulikt kjønn som skal vies. Vi kan likevel 
akseptere at det gamle ritualet beholdes som et alternativ for ulikekjønnede som et 
kompromiss for en periode. 

2. Er dere enige i å kalle ordningen «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par? Gi 
eventuelt forslag til annen benevnelse. 
Vi ønsker primært å kalle ordningen «Vigselsordning», uten tilføyelser. Dette fordi forslaget 
virker tungt og langt, og det er uansett nå en forutsetning at den nye ordningen skal kunne 
brukes av alle par, uavhengig av kjønn. Imidlertid ser vi behovet for en avgrensning, i og med 
at det gamle ritualet beholdes som et alternativ for ulikekjønnede.  

3. Alminnelige bestemmelser (s. 1-2) 
Disse finner vi i hovedsak tilfredsstillende. Imidlertid finner vi det noe uklart om det slås fast i 
tillegget at vigsleren, i vårt tilfelle presten, kan nekte å vie likekjønnede, eller om 
vigsleren/presten, har avgjørelsesrett om selve liturgien.  

4. Den innledende teksten eller til punktene 1,2 og 3 i forslaget til vigselsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønnede par? 
Åpen Kirkegruppe ønsker at «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn: Vår Skaper, 
Frigjører og Livgiver», tas inn som en alternativ inngangshilsen.  

5. De innledende ordene under punkt 4 Skriftlesinger («Gud Har skapt oss…stå ved 
hverandres side livet ut»)? 
Innledningen til skriflesningen er grei. Vi skulle imidlertid ønske at påminnelsen om 
Gudsbilledligheten kom tydeligere fram i den nye liturgien. Vi er skapt i Guds bilde, derfor 
evner vi å gi og ta i mot kjærligheten til et annet menneske. Vår kjærlighet avspeiler Guds 
kjærlighet til menneskene. Derfor foreslår vi at det tilføyes i innledningen før lesningen av 
Salme 36: «Det står skrevet i 1. Mosebok: Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte Han det. Videre står det skrevet i Salme 36…» 

6. Forslaget til to obligatoriske skriflesninger og at disse skal være Salme 36, 6-10 og 1.Joh 
4,7-12? Angi eventuelle andre forslag til lesninger. 
Vi er fornøyde med disse to tekstene. Men ønsker som nevnt i punktet over en tilføyelse fra 
1. Mosebok.  

7. Punkt 7 Ekteskapsinngåelse? 
Vi synes at tilpasningene her er gode og tilfredsstillende.  

8. Punktene 8-13 (Overrekkelse av ringer, forbønn, musikk/symbolhandlinger, salme, 
velsignelse, utgang)?  
Vi synes at tilpasningene her er gode og tilfredsstillende.  

9. Det er lagt til fire nye skriftlesninger som en kan velge å lese. Bør noe tas ut og/eller andre 
skriftlesninger tas inn? 
Vi er godt fornøyde og syns det er et bredt utvalg at tekster å velge i.  

10. Forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. 
Her har vi de samme kommentarene som til vigselsliturgien. 



11. Vi er godt fornøyde med det framlagte forslaget. Det vitner om et grundig arbeid, noe som er 
imponerende på så kort tid. Åpen Kirkegruppe har kjempet for likebehandling av homofile, 
lesbiske og bifile i flere tiår. Det er en stor kirkepolitisk begivenhet når vi får en vigselsliturgi 
som kan brukes av både likekjønnede og ulikekjønnede neste år. Dette har så mange kjempet 
for i så mange år. Vi vil berømme NFG og alle andre som har bidratt i arbeidet med å utforme 
denne nye liturgien. 
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