Kirkebladet for Simon Peters kirke, december-januar-februar 2012
Rettet udgave af artikel side 7.
Jeg beklager de fejl, der er i den oprindelige artikel, og vil gerne understrege, at man stadig kan blive
viet som fraskilt i Kristkirkens kirkerum, såfremt vielsen foretages en præst fra et andet sogn. Med
venlig hilsen Marianne Jespersen

Opråb:
Kære venner, bland jer!
Ved menighedsrådsmedlem Marianne Jespersen

Det har fyldt meget i medierne hen over sommeren, at vi i Kolding nu har et stort sogn, Kristkirkens
sogn, hvor man ikke længere kan blive viet af kirkens præster, hvis man har været gift før.
Bortset fra, at det har givet Folkekirken en masse dårlig omtale, har det givet anledning til mange
overvejelser for mig som menighedsrådsmedlem.

Tre forskellige følelser
For det første har det gjort mig rigtigt ked af det. Tænk, at mennesker, der kommer glade til præsten,
med nyheden om, at de har fundet den rette at dele liv og kærlighed med, nu bliver afvist af præsterne
i deres eget sogn. Det gør mig trist på kirkens vegne.
For det andet gør det mig vred. Tænk, at et menighedsråd har så stor magt, at det kan beslutte, at en
stor del af sognets medlemmer ikke længere kan betjenes af præsterne i deres eget sogn.
For det tredje gør det mig kamplysten. Det må ikke ende med, at folk, der af forskellige gode grunde
løser sognebånd, ikke længere kan stille op til menighedsrådsvalg, som nogen politikere straks
foreslog i sommer. Det ville blandt andet gå hårdt ud over Simon Peters kirkes menighedsråd – hvor
der sidder flere, der har løst sognebånd.

Menighedsrådenes magt
Menighedsråd har langt større magt, end man går og tror. Ikke bare i forhold til ansættelse af præster
og andre medarbejdere – men i forhold til at præge sognet i retning af åbenhed – eller i retning af
eksklusion og lukkethed.
Derfor dette opråb: Kære venner! Bland jer! Søg indflydelse, så kirkens liv kommer til at afspejle den
store mangfoldighed, som I udgør, alle I folkekirkemedlemmer med vidt forskellig baggrund, vidt
forskellige holdninger og meninger. Præg kirken! Stil op til det kommende menighedsrådsvalg
november 2012 – bland jer i debatten, meld jer til at præge arbejdet i et konkret udvalg, der særligt
interesserer jer. I er mere end velkomne!

Fortsat Folkets kirke
Lad os sammen sørge for, at vi alle sammen stadig kan identificere os med det, der sker i Folkekirken.
Lad os hylde mangfoldigheden, åbenheden og rummeligheden. Lad ikke kirken blive en ”os-og-demkirke”, men et sted, alle kan føle sig velkomne – uanset hvor mange gange de har været gift.
Folkekirken skal blive ved med at være folkets kirke!

