> ----- Original Message ----> From: "Johny Noer" <johny@noer.info>
> To: "Kirkeministeriet" <KM@KM.DK>
> Sent: Tuesday, May 04, 2010 3:38 PM
> Subject: Re: Svar på e-mail af 29. april 2010
>
>
>> Kære Marjun Egholm,
>>
>> Tak for dit hurtige svar med det angivne link til 'biskoppernes
>> indstilling'
>> i forbindelse med homovielser i kirken (Denne oplysning har været mig til
>> gavn, idet det heraf klart fremgår, at initiativet til at få fremmet en
>> hastig udvalgsrapport helt ligger hos kirkens biskopper).
>>
>> Af den grund fortsætter jeg med at anmode om indsigt i den videre
>> drøftelse,
>> som har fundet sted d. 15. april mellem kirkeministeren og kirkens bisper.
>> Dersom der foreligger et notat, et referat eller et lignende link, der
>> indeholder oplysninger fra dette møde, finder jeg det som værende en
>> information vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig
>> betydning for dens afgørelse...
>>
>> Samtidig beder jeg om, at vedlagte artikel (og mine efterfølgende indlæg
>> om
>> denne for vort land og folk og kirke så vigtige sag) bliver journaliseret.
>>
>> Tillad mig at spørge: "Betyder denne 'journalisering', at disse
>> henvendelser
>> går videre til udvalget?"
>>
>> Med venlig hilsen
>> Johny Noer
>>
>>
>> ----- Original Message ---->> From: "Kirkeministeriet" <KM@KM.DK>
>> To: <johny@noer.info>
>> Sent: Thursday, April 29, 2010 4:58 PM
>> Subject: Svar på e-mail af 29. april 2010
>>
>>
>>> Kære Johny Noer
>>>
>>> Med henvisning til din e-mail af d.d. kan jeg oplyse, at biskoppernes
>>> indstilling kan ses via dette link:
>>>
>>>
http://www.kirkenikoebenhavn.dk/Nyheder/2010_nyheder/2010_april/2_s_e_paaske/10041464329_biskoppe
rnes_udtalelse.aspx
>>>
>>> Jeg anerkender samtidig modtagelsen af din artikel "Er homovielser i
>>> kirken grundlovsstridige" og den vil blive journaliseret som en
>>> henvendelse til udvalget om folkekirken og registreret partnerskab.
>>>
>>> Med venlig hilsen
>>> Marjun Egholm
>>> Chefkonsulent

