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Høringsuttalelse - vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og 

ulikekjønnede par 
 

Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i saken om 

vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par.  

 

Rådet behandlet saken på sitt møte 5. september 2016 og fattet følgende vedtak (sak 

063/16): 

 

Bispedømmerådet er delt i selve vurderingen av det teologiske grunnlaget for vigsel av 

likekjønnede. Et flertall er glade for at det nå utarbeides en vigselsliturgi som også 

gjelder likekjønnede par og ser fram til at den kan tas i bruk i alle landets kirker. 

Et mindretall deler ikke det ekteskapssyn som ligger til grunn for innføringen av slik 

vigsel, men vil gjennom høringen likevel bidra til at den nye liturgien blir i samsvar 

med premissene i Kirkemøtets vedtak (17/16). 

 

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)?  

Oslo bispedømmeråd synes i hovedsak at liturgiforslagene svarer godt til 

Kirkemøtets vedtak (KM sak 17/16).  

Enstemmig vedtatt. 

 

Man kunne imidlertid vært noe mer fleksibel i forhold til den liturgiske utviklingen 

som har vært etter 2003, slik at godkjente liturgiske ledd kunne tas inn som 

alternativer i begge vigselsliturgiene, jf. spørsmål 4. 

Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

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. 

Oslo bispedømmeråd går inn for den mer brukervennlige, inkluderende og mindre 

kjønnsmarkerende tittel: Vigsel 2017.  

Tilsvarende foreslås at gjeldende vigselsliturgi får tittelen Vigsel 2003. Det må 

fremgå av alminnelige bestemmelser at Vigsel 2017 er for både likekjønnede og 

ulikekjønnede par. 

Enstemmig vedtatt. 
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3. Alminnelige bestemmelser (s 1-2).  

Oslo bispedømmeråd foreslår at tillegget i pkt 3 om at «Forrettende prest har 

avgjørelsesmyndighet når det gjelder bruk av denne liturgien» tas ut av Alminnelige 

bestemmelser, da dette er ivaretatt av Tjenesteordning for menighetsprester § 7.  

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Den innledende teksten eller til  punktene 1, 2 og 3 i forslaget til vigselsliturgi 

for likekjønnede og ulikekjønnede par?  

Oslo bispedømmeråd støtter forslaget når det gjelder kjønnsnøytrale formuleringer.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Oslo bispedømmeråd ber om at Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) sitt forslag under 

punkt 2 Inngangsord: «I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper, 

frigjører og livgiver» tas inn som et tredje alternativ.  

Vedtatt mot 1 stemme. 

 

5. De innledende ordene under punkt 4 Skriftlesninger («Gud har skapt oss […] 

stå ved hverandres side livet ut»)?  

Oslo bispedømmeråd støtter de endringer som er foreslått for å sikre kjønnsnøytrale 

formuleringer.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Oslo bispedømmeråd går inn for at første innledende setning til pkt.4 Skriftlesning 

skal være: «Gud har skapt oss til å leve i felleskap med ham og med hverandre».  

Enstemmig vedtatt.  

 

Det ble votert over to alternative forslag til andre avsnitt i pkt. 4 Skriftlesning: 

Alt 1: 

Å leve som ektefeller er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast 

stå ved hverandres side livet ut. Det er Guds gode gave. Når to mennesker velger å 

leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse. 

Forslaget fikk 7 stemmer. 

 

Alt 2:  

Å leve som ektefeller er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast 

stå ved hverandres side livet ut. Det er Guds gode gave. Når to mennesker velger å 

leve i ekteskap, stadfester vi dette fellesskapet og ber om Guds velsignelse. 

Forslaget fikk 3 stemmer. 

 

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.  

Det ble votert over to alternative forslag: 

 

Alt 1: 

Oslo bispedømmeråd støtter høringsforslaget om at de to obligatoriske 

skriftlesingene skal være Salme 36,6-10 og 1.Johannes 4,7-12.  

Forslaget fikk 1 stemme. 

 

Alt 2: 

Oslo bispedømmeråd ønsker ingen obligatoriske tekster. I stedet bør tekstene være 

valgfrie. Salme 36,6-10 og 1.Johannes 4,7-12 inngår som valgfrie tekster.  

Forslaget fikk 9 stemmer.  
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7. Punkt 7. Ekteskapsinngåelse.  

Oslo bispedømmeråd støtter det aktuelle forslaget.  

Enstemmig vedtatt. 

 

8. Punktene 8 – 13 (Overrekkelse av ringer, forbønn, musikk/symbolhandlinger, 

salme, velsignelse, utgang).  

Oslo bispedømmeråd støtter det aktuelle forslaget. 

 

I tillegg ble det framsatt et forslag til punkt 9 Forbønn II:  

Her kan det tilføyes og/eller erstattes med en fritt utformet bønn.  

Forslaget fikk 2 stemmer. 

 

9. Det er lagt til  4 nye skriftlesningene som en kan velge å lese. Bør noe tas ut 

og/eller andre skriftlesninger tas inn?  

Oslo bispedømmeråd støtter forslaget om å videreføre alle de alternative tekstene 

fra 2003-liturgien.  

Siden liturgien også skal kunne brukes for ulikekjønnede par, er det klokt å 

videreføre tekstene fra 1 Mos 1,27-28a og Matt 19, 4-6 som valgfrie lesninger. 

Videre foreslår vi at Salme 36,6-10 og 1.Johannes 4,7-12 tas inn, jf. flertallets svar 

på spørsmål 6. 

I teksten fra 1 Mos 2, 18-20 foreslår vi at v 20b utelates.  

Til Rut 1, 16-17: Det synes lite relevant å ta med den siste delen av teksten som står 

i klammer.  

Enstemmig vedtatt. 

 

10. Forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par.  

Oslo bispedømmeråd støtter endringsforslag til Forbønnsliturgi for likekjønnede og 

ulikekjønnede par i tråd med gjennomgangen over.  

Enstemmig vedtatt. 

 

11. Andre kommentar.  

Oslo bispedømmeråd har ingen øvrige kommentarer.  
Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen 

leder Oslo bispedømmeråd 

Elise Sandnes 

stiftsdirektør 

 

 

 Magne Sandberg  

 spesialprest/rådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere:    

Kirkerådet Postboks 799 

Sentrum 

0106 OSLO 
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