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En av hovedaktørene i homofiles
kirkekamp mener
det nå bare er et
tidsspørsmål før
Den norske kirke
vedtar en vigselsliturgi for homofile.
– Det er flott at Den norske kirke
nå ser ut til å gjøre en endring
og tar nye steg mot likebehandling og feiring av også vår kjærlighet. Jeg tolker det store utvalgsflertallet og det at preses og
andre kirketopper er så tydelige,
som et tegn på at kirken nå ikke
kan si nei til å vie likekjønnede
par, sier Gard Realf SandakerNielsen til Vårt Land.

Stor ståhei. I 2008 ble det stor

ståhei da Gard og Lasse Sandaker-Nielsen inngikk partnerskap
i Kampen kirke i Oslo. Hendelsen minnet svært mye om et
tradisjonelt bryllup. Riktignok
hadde paret flyttet partnerskapsinngåelsen ut i våpenhuset, men
ellers var de fleste andre bryllupsingrediensene på plass. Paret lovet hverandre evig troskap
i kirkerommet, fikk velsignelse
av prest Siri Sunde og satte på
hverandre gifteringer. Til slutt
gikk de hånd i hånd ut av kirken,
akkompagnert av Bryllupsmarsj
fra Seljord.
Teologen og kommunikasjonsrådgiveren Gard Realf Sandaker-Nielsen fikk i november
Oslo Arbeiderparti med på et
forslag om å stryke en setning i
ekteskapsloven. Den kontroversielle setningen innebærer forbud mot at Den norske kirkes
prester benytter liturgier som
ikke er fastsatt av Kirkemøtet.

Avblåst kamp? Men nå har
flertallet i Bispemøtets samlivsutvalg tatt til orde for at Den
norske kirke skal få liturgier for
ekteskapsinngåelse for homofile
og lesbiske.

SamlivSutvalget
Bispemøtets samlivsutvalg
har i mer enn tre år arbeidet
ut fra bestillingen: «En grundig, teologisk gjennomgang
av kirkens ekteskaps- og samlivsetiske forståelse.»
Mandag presenterte de sin utredning. Et flertall på seks av
ni mener at Den norske kirke
kan medvirke ved inngåelse
av likekjønnet ekteskap.
Fem av de ni utvalgsmedlemmene sier nei til at samboere
bør presteordineres eller vigsles til kirkelig stilling.
Kilde: Samlivsutvalgets utredning
«Sammen – Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv»

– Betyr det at dere ikke lenger
vil arbeide for lovendring?
– Nei, uavhengig av hva Den
norske kirke selv måtte gjøre, er
det viktig å få ryddet opp i Ekteskapsloven slik at vigselsmenn
blir likebehandlet. Forslaget fra
Oslo Arbeiderparti kommer opp
på partiets landsmøte i vår, svarer Sandaker-Nielsen.

Diskuterer nå. Bispemøtet
mottok mandag rapporten fra
det samlivsetiske utvalg som
biskopene selv hadde oppnevnt.
I løpet av Bispemøtet som avsluttes fredag, skal de tolv øverste geistlige lederne i Den norske kirke drøfte kirkens samlivsvei fremover.
– Hva vil dere gjøre, Helga
Haugland Byfuglien?
– Det vet jeg ikke ennå. Det
var Kirkerådet som i sin tid ba
Bispemøtet om å sette i gang en
bred, samlivsetisk utredning. Vi
må samtale om rapporten. Men
jeg vet ikke hva vi ellers vil konkludere med, svarer Bispemøtets leder.
Er spent. Kirkerådets leder,
Svein Arne Lindø, sier at han
er spent på hva Bispemøtet vil
gjøre med saken.
– Jeg forventer at biskopene
vil gjøre mer enn å overlevere
en utvalgsrapport til oss i Kirkerådet. Vi forventer synspunkter
på den videre oppfølging.
Lindø sier at Kirkerådet
vil drøfte situasjonen – etter
fremleggelsen av samlivsutvalgets innstilling – på deres møte
i mars.
– Hvordan reagerer du på utval-

I september 2008 feiret Gard og Lasse Sandaker Nielsen sin partnerskapsinngåelse med forbønnshandling i Kampen kirke.
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gets hovedkonklusjoner?
– Jeg er ikke overrasket, men
dette er ikke tiden for meg til å
ha synspunkter på konklusjoner. Jeg forstår at utvalgsmedlemmene har vært opptatt av å
kunne lytte til hverandre. Jeg vil
også legge vinn på at vi får til en
respektfull og god dialog i den
videre oppfølging, svarer Kirkerådets leder.

Grønt lys. Biskop Tor B. Jørgensen, som har vært med i
samlivsutvalget, gir grønt lys
for vigsel av likekjønnede par.
Det er Kirkemøtet i Den nor-

ske kirke som til syvende og sist
avgjør denne saken. I et innlegg
på et seminar mandag ettermiddag tok Jørgensen til orde for
at Kirkemøtet da får «et voteringstema som er vinklet annerledes enn en kampvotering for
og mot»:
– Vi har liten erfaring med
denne type tilnærming i vår
kirke. Vi har hatt leirer som har
stått steilt i mot hverandre i mange teologiske spørsmål. Kirkemøtet har faktisk endret på denne «kampkulturen» og skapt en
arena for dialog og kompromisser. Det er mitt inderlige håp at

spørsmålet om ekteskapsliturgier
som også omfatter likekjønnede
ekteskap, også kan fanges inn av
denne dialogkulturen, sa biskopen i Sør-Hålogaland.
– Det vil være en stor ulykke
for Den norske kirke om «homofilisaken» skal bli den saken
som kommer til å profilere kirken enda en generasjon. Dette
må ikke få stå i forgrunnen ved
nominasjoner og valg til bispedømmeråd og kirkemøter, hvor
vi kan risikere mobilisering fra
det ene Kirkemøtet til det andre, og med muligheter for stadige endringer, mente Jørgensen.

Gikk fra nei til ja i spørsmålet om forbønn
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Barne- og ungdomsprest Elise
Ottesen Søvik endret holdning
til homofilt samliv i løpet av tre
års utvalgsarbeid.
– For meg handler dette om
modning, hva jeg selv som
prest kan kjenne at jeg er forPresentasjon: Pernille Borud

– Når to mennesker har valgt
å leve sammen
i et stabilt forhold, synes jeg
det er flott, sier
prest Elise
Ottesen Søvik.
trolig med å gjøre. Jeg er ikke
der at jeg kan vie likekjønne-

de, men jeg ser ikke bort ifra at
jeg kan forandre mening. På
et vis har dette gått fort, men
det handler om mennesker og
anerkjennelse for det livet de
lever her og nå, sier hun til
Vårt Land.
Elise Ottesen Søvik tilhører
flertallet i Bispemøtets samlivsetiske utvalg som sier ja til for-

bønnshandling for borgerlig
inngått likekjønnet ekteskap.
Men hun er samtidig en del av
mindretallet som sier nei til ekteskapsinngåelse i kirken for
homofile par.
– Hvorfor skiller du mellom
disse to tingene?
– Det er en vesentlig forskjell
på å medvirke til ekteskap og

å anerkjenne menneskene som
har tatt sine valg. Jeg mener at
kirken ikke bør vie likekjønnede, men samtidig synes jeg
det er viktig å holde fram noen
verdier av anerkjennende karakter. Når to mennesker har
valgt å leve sammen i et stabilt
forhold, synes jeg det er flott,
sier Elise Ottesen Søvik.
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