Da én af den daværende kirkeminister udsendte ’specialkonsulent’ ved det store 2012Nyborgmøde for Landsforeningen og Menighedsråd skulle forklare de 600 tilstedeværende
kirkeministeriets chefs holdning til menighedsrådets myndighed, udtalte han bl.a.: ”Det er
en vildfarelse, hvis et menighedsråd er af den opfattelse, at det har noget at sige med hensyn
til anvendelsen af det nye ritual for kirkelige homovielser.” Han tilføjer (citat):
”Menighedens samtykke er ikke nødvendig, når det drejer sig om helt nye ritualer. Præsten
alene afgør denne sag!” (Kristeligt Dagblad 1. juni 2012). Siden har kirkeministeriet ændret
forklaring ved at erklære, at ’Det indførte ritual kun er et supplement… altså ’en tilføjelse’
til det allerede bestående ritual…
Menighedsrådsmedlemmer alle vegne bør derfor i denne afgørelsens time (hvor en
Højesteretssag i denne sag er berammet til d. 16. marts 2017) notere sig, at hvis den
daværende kirkeministers påstand (at præsten ikke skal spørge menighedsrådet om lov til at
anvende ’et andet, helt nyt ritual, i stedet for det gamle’) – ikke er i modstrid med loven, så
er hans sidste påfund (at det nye ritual kun er ’et mindre tillæg’) en lodret overtrædelse af
menighedsrådsloven!
Menighedsrådslovens ordlyd i den 38. paragraf har nemlig to bestemmelser. Den første
lyder sådan (citat): ’Præsten skal have menighedsrådets samtykke til… at der anvendes
andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt’ (stk. 1) … samt at der foretages
mindre ændringer i ritualer… (stk. 2).
En domstol vil på denne baggrund utvivlsomt godtage, at en præst (ifølge lovens urokkelige
bogstav) skal spørge de bønder, bankmænd og buschauffører, der sidder i sognets
menighedsråd, om han må bruge kirken til sit nye ritual! – Dommerne vil endvidere
stadfæste, at præsten ikke på egen hånd må flytte så meget som et komma i det gamle
mand-kvinde vielsesritual – og slet ikke ’tilføje’ et såkaldt ’supplement’. Sker det, bør det
kirkebryllup på stedet blokeres… og det lokale menighedsråd har loven på sin side, når det
griber ind!
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