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22-årige Morten (tv) og Mark på 26 år har givet hinanden deres ja i Broager Kirke. I nogle få minutter har de nu – efter fælles beslutning – haft fælles efternavn – Øland Lajer.

F O L K E K I R K E N
Den danske folkekirke den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Ordet

folkekirke indgår i Grundloven af 1849 og er fastholdt i grundlovsversionerne af
1866, 1915 og 1953 (§ 4) i formuleringen "Den evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes som sådan af staten". Bekendelsesskrifter

omfatter bl.a. Bibelen, de tre oldkirkelige trosbekendelser og Luthers Lille
Katekismus (1529). KILDE: GYLDENDALS ÅBNE ENCYKLOPÆDI

M Y N D I G H E D  O G  B R U G S R E T
Eftersom Morten og Mark Øland Lajer blev gift i Broager Kirke, hører vielsen

under Broager Kirke. Det er derfor kirkens sognepræst, 
Stefan Klit Søndergaard, der har underskrevet vielsespapirerne.

Et medlem af folkekirken har brugsret til den eller de kirker, han eller hun er
døbt og konfirmeret i. Morten Øland Lajer har derfor brugsret til både 

Broager Kirke, hvor han er døbt, og Hørup Kirke, hvor han er konfirmeret.

Dehavde fået to gange nej, det
skulle ikke ske for dem igen,

selv om jeg egentlig kunne sige nej til
at vie dem, fordi jeg ikke kender
dem, siger Hans Havelund, præst i
Lysabild og Kegnæs sogne på Als, om
at vie Morten og Mark Øland Lajer.

Derfor rykkede han til et andet
sogn for at vie Morten og Mark Øland
Lajer. Vielsen fandt sted i Broager
Kirke, som Morten Øland Lajer har
brugsret til, fordi han er døbt der.

– Højrefløjen i folkekirken vil ikke
have ritualer, der ikke har bibelsk
begrundelse, men ups, det har kon-
firmationen heller ikke. Højrefløjen
ser Biblen som Guds ord til menne-
sket. Midterfløjen ser den som men-
neskets forsøg på at begribe det gud-
dommelige, forklarer sognepræsten
på Kegnæs:

– Hvis vi kan bruge Det gamle Te-

stamente til noget i denne sammen-
hæng, er det, at den er et vidnesbyrd
om, at Gud skabte mennesker, som
drages af deres eget køn. Og det er
hovmod at gå i rette med, at der har
Gud taget fejl. Når mennesker lover
hinanden troskab og følgeskab, har
det ikke noget med køn at gøre.

Ikke noget særligt
Hans Havelund vil derfor også gerne
understrege, at vielsen af Morten og
Mark Øland Lajer for ham ikke er
noget særligt:

– Det er en vielse og det er et ægte-
skab på nøjagtig samme måde som
for det par, jeg viede i Lysabild Kirke
et par timer inden samme lørdag.

Den danske folkekirke er luthersk-
evangelisk. Ægteskabet er ikke, som i
den katolske kirke, et sakramente –
en hellig handling – som dåb og nad-

ver. En vielse falder i to dele – den
juridiske del og velsignelsen.

Da ægteskabet i sin tid blev ind-
stiftet i kirken, blev ægteparret lov-
formeligt viet i våbenhuset og vel-
signet i selve kirken.

– Det var på høje tid, at loven om
vielse af to mennesker af samme køn
kom. Vi skal være kirke i tiden, ikke
af tiden, siger Hans Havelund og
minder om, at i 1948, da kvinder fik
mulighed for at blive præster, var der
også stor modstand og også den gang
talte man om, at en sådan lov ville
spalte folkekirken.

– Nu er diskussionen slut og vi har
fået en fritagelsesparagraf, så det
ikke er obligatorisk for præster at vie
to mennesker af samme køn. Det er
fint nok, så vi ikke spalter folkekir-
ken, mener Hans Havelund.

Vidnesbyrd: Sognepræst Hans Havelund er glad for,
at kirken og dermed præsterne endelig har fået

mulighed for at vie to mennesker af samme køn.

Troskab og følgeskab har intet med køn at gøre

Der intet særligt ved at vie bøsser og lesbiske.
– Det er et bryllup som alle andre, 

siger Hans Havelund.


