
ByMenigheten - Sandnes
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus 

og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted: Holmavatn leirsted
Tid: Fredag 2.september 2016 kl 22:00-23:30
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Håvard Nesvåg, 

Øyvind Lunden, Tor Arvid Flokketvedt(vara), Vidar Bakke (prest/daglig leder) og 
Bente Mari Rolfsnes (referent) 

Sak 34/2016  

Høring 
Vigsels-og 
forbønnsliturgier
for likekjønnede 
og ulikekjønnede
par

Menighetsrådet i ByMenigheten - Sandnes var samlet til ekstraordinært møte fredag 
2.9.2016 for å drøfte Høringen fra Kirkerådet om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for
likekjønnede og ulikekjønnede par. 

Menighetsrådet vedtok følgende uttalelse (et utdrag følger):

«VIGSELS- OG FORBØNNSLITURGIER FOR LIKEKJØNNEDE OG ULIKEKJØNNEDE PAR 

Menighetsradet i ByMenigheten – Sandnes vedtok i sitt møte, 3.9.2016 et enstemmig svar i 
Høringen om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par: 

Vart svar i denne høringsrunden, er uttrykk for en dyp smerte over det vedtaket som et flertall pa 
siste Kirkemøte gjorde. For oss vil vare muligheter til a lære og praktisere i trad med den klassiske 
forstaelsen av ekteskapet, være av avgjørende betydning for veien videre innenfor Den norske kirke.
Som valgmenighet i Den norske kirke, vil vi følgelig be om retten til a ikke ta i bruk de nye 
vigselsliturgiene. 

Vi viser til tidligere leder i Kirkeradet, Nils-Tore Andersen, som i 2007 uttalte at ”valgmenigheter 
kan opprettes pa grunnlag av ulike nyanser i kristendomssyn, ulike behov for uttrykksmater eller av
andre arsaker”, safremt de star ”under biskoppelig tilsyn” og er ”en del av Den norske kirkes 
samlede helhet”. 

Vi ber om muligheten til fortsatt a regnes som en del av Den norske kirkes samlede helhet, selv om 
vi pa menighetsniva ønsker a være malbærer av en entydig og konsekvent praksis i trad med var 
overbevisning i vigselssaken. For oss er ikke dette bare et spørsmal om hva enkeltansatte i var 
menighet velger a praktisere og undervise, men et spørsmal som det pahviler menighetens valgte 
lederskap a bære et samlet ansvar for. Vi viser ogsa til at vi som valgmenighet ikke har eget 
kirkebygg, støttet av stat eller kommune. Dersom vi i framtiden skulle fa et kirkebygg, vil det være 
finansiert av menighetens egne medlemmer. 

Vi tror Den norske kirke vil trenge menigheter som har mulighet til a framsta med en 
enhetlig og entydig lære og praksis i dette spørsmalet. Alternativet for svært mange er a 
bryte med den kirken vi er døpt inn i og vokst opp i. .....»

Fullstendig høringsuttalelse er lagt ut på menighetens hjemmeside

Neste møte: onsdag 26. oktober kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Bente har ansvar for forfriskninger 
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