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Hamar, torsdag 8. september 2016 

 
 
Høringsuttalelse vigselsliturgi og forbønnsliturgi. 
 
1. Mener dere at liturgiforslagene (Ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønnede par) svarer godt til Kirkemøtets vedtak (KM sak 17/16)? 
 
I arbeidet med de nye liturgiforslagene har  2003-liturgien, med dens utforming og 
ekteskapsteologi, ikke vært gjenstand for vurdering eller endring.  Med dette som premiss er 
Fagforbundet teoLOgene av den oppfatning at de tilsendte forslagene svarer godt til Kirkerådets 
vedtak. 
 
 
2. Er dere enige i å kalle ordningen «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par» 
/ «Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par»? Gi eventuelt forslag til en annen 
benevnelse.  
 
Fagforbundet teoLOgene er av den oppfatning at ordningen bør kalles  «Ordning for vigsel av 
2017» (kortform: «Vigselsordning 2017») og at gjeldene ordning av 2003 kalles «Ordning for 
vigsel av 2003» (kortform «Vigselsordning 2003). Disse formuleringene er korte og  de unngår de 
tunge formuleringene for «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnende par» og 
«Vigselsordning for ulikekjønnede par». Disse formuleringene bærer også i seg den debatt og 
prosess kirken har vært gjennom som ikke bør komme til uttrykk i benevnelsen av de nye 
ordningene for ekteskapsinngåelse. 
 
 
3. Alminnelige bestemmelser (s 1-2).  
 
Fagforbundet teoLOgene noterer forslagets kjønnsnøytrale formuleringer og har ingen 
kommenterer til disse. 
Til punkt 3 – sp.mål 4 
 
 
4. Den innledende teksten eller til punktene 1, 2 og 3 i forslaget til vigselsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønnede par?  
 
Fagforbundet teoLOgene gir sin tilslutning til ny formulering i punkt 3. Dette punktet bør også 
føres inn i den innledende teksten i 2003-ordningen. 
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På lokalt plan er det avgjørende viktig at denne avgjørelsesmyndigheten fra forrettende prest side 
utøves etter faglig godt pastoralt skjønn i møte med par som ønsker vigsel etter Ordning for vigsel 
av 2017. 
 
 
5. De innledende ordene under punkt 4 Skriftlesninger («Gud har skapt oss […] stå ved 
hverandres side livet ut»)?  
 
Fagforbundet teoLOgene støtter alternativet til NFG:   
 

«Vi er skapt  til å leve i felleskap med Gud og hverandre. Når to har valgt å inngå 
ekteskap, stadfester Gud dette felleskapet med sin velsignelse. Å leve sammen i ekteskap 
er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast stå ved hverandres side livet 
ut» 

 
 
6. Forslaget til to obligatoriske skriftlesninger og at disse skal være Sal 36,6-10 og 1 Joh 4,7-
12? Angi eventuelle andre forslag til lesninger.  
 
Fagforbundet teoLOgene er av den oppfatning  at de to foreslåtte tekstene fungerer godt som 
lesninger under punkt 4.   
 
7. Punkt 7 Ekteskapsinngåelse.  
 
Fagforbundet teoLOgene har følgende bemerkning til de kjønnsnøytrale formuleringer: 
 
Tradisjonelt har «venstre side for liturgen» vært «brudgommens side», som i gjeldende liturgi av 
2003 der brudgommen først svarer på spørsmålene i punkt 7.  For å unngå denne «kjønnede 
koplingen» i dette punktet foreslår derfor Fagforbundet teoLOgene følgende alternative 
formulering i parentesene: «fullt navn uten tittel til den på den ene siden» og «fullt navn uten tittel 
til den på den andre  siden». 
 
8. Punktene 8 – 13 (Overrekkelse av ringer, forbønn, musikk/symbolhandlinger, salme, 
velsignelse, utgang).  
 
Ingen kommentarer 
 
9. Det er lagt til 4 nye skriftlesningene som en kan velge å lese. Bør noe tas ut og/eller andre 
skriftlesninger tas inn?  
 
Fagforbundet teoLOgene støtter at  tekstene fra A-S i 2003-liturgien videreføres og at 1.Mos 1,27-
28a og Mt.19,4-6 også  kan inngå i tekstlesningsalternativene. 
 
Fagforbundet teoLOgene vil bemerke at teksten fra Rut 1,16-17, der v17 b tas ut, funger godt 
løsrevet fra sin kontekst i en vigslesammenheng.  Teksten er dog i sin opprinnelige kontekst en 
del av dialogen mellom svigermor og svigerdatter. Bruk av for eksempel Rut 1,16-17  i en 
vigselssammenheng  aktualiserer bevisstheten og diskusjonen omkring vår bruk av bibeltekster 
som legitimering, begrunnelse  og fortolkning i forbindelse med ekteskapsinngåelse. 
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10. Forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par.  
 
Fagforbundet teoLOgene støtter forslaget i tråd med kommentarene gitt i spørsmålene 1-9. 
 
 
11. Andre kommentar 
 
Fagforbundet teoLOgene er av den oppfatting at Kirkemøtet bør igangsette en evaluering av 
vigselsordningen av 2003 og en teologisk gjennomgang av kirkens ekteskapssyn og samlivsetikk i 
møtet med dagens virkelighet med tanke på samliv og ekteskap. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Stig Jørund B. Ö. Arnesen 
leder 


