
    

En netop vedtagen ændring i ægteskabsloven betyder, at ægteskabsloven med 
virkning fra den 15. juni 2012 finder anvendelse på ægteskab mellem to perso-
ner af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Lovændringen in-
debærer, at to personer af samme køn får mulighed for at indgå ægteskab ved 
en præst i folkekirken.  

Samtidig er lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogne-
båndsløsning ændret således, at præster får frihed til at undlade at medvirke 
ved vielse af to personer af samme køn og frihed til at undlade at meddele kir-
kelig velsignelse af et ægteskab mellem to personer af samme køn.  

Biskopperne har den 11. juni 2012 afleveret et forslag til ritual for vielse af to 
af samme køn samt et forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgeligt ind-
gået ægteskab mellem to af samme køn til ministeren for ligestilling og kirke. 

Biskopperne foreslog, at de centrale dele af ritualerne blev autoriserede, mens 
de øvrige dele af ritualerne er vejledende. De ikke autoriserede del af ritualerne 
og udformning af bønner og tekstlæsninger skal betragtes som en vejledning til 
præster, der i øvrigt er fri til selv at udforme ritual og bønner. 

Biskopperne ønsker således med de to ritualer at genoptage den gamle danske 
tradition for at udvise tiltro til præsternes dannelse og patorale erfaring i for-
bindelse med den rituelle tilrettelæggelse af de kirkelige handlinger. 

Biskopperne har ledsaget ritualerne af en note med følgende ordlyd: Præster, 
der af teologiske grunde ikke ønsker at anvende dette ritual, er fritaget fra at 
bruge det. 

Biskopperne har endvidere indstillet, at ritualerne optages i ritualbogen efter 
en prøvetid på to år.  

Efter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes indstilling har det den 12. juni 2012 
behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere biskoppernes forslag til vi-
elsesritual for så vidt angår tilspørgsel, forkyndelse, Fadervor og velsignelse 
samt velsignelsesritualet for så vidt angår den forkortede tilspørgelse, Fader-
vor og velsignelse. 

De autoriserede ritualtekster, som skal anvendes ved vielse eller velsignelse, 
kan ses i det vedhæftede bilag: Den autoriserede ritualtekst 

Biskoppernes forslag til ritualer samt forslag til bibeltekster, der kan læses, kan 
ses ved hjælp af nedenstående link: 

http://www.km.dk/fileadmin/share/Ritualer/Ritual_for_vielse.pdf 

http://www.km.dk/fileadmin/share/Ritualer/Ritual_for_velsignelse.pdf 

http://www.km.dk/fileadmin/share/Ritualer/Bibeltekster.pdf 
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