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For kort tid tilbake ble det lov for homofile å gifte seg i 
kirka i Norge, dette er noe vi i Stovner Media er kjempe 
glade for, og vi tenkte derfor i den anledning å skrive en 
sak om dette temaet. Allerede i 2001 gjorde Nederland 
det lovlig for homofile par å gifte seg. Altså femten år      
etter har flertallet i Norge klart å innse at alle skal ha like         
rettigheter på tross av hvilken legning du har. Vi menne-

sker bestemmer ikke over hvem vi blir forelsket i eller tiltrukket av. Noen homofile kan være veldig religiøse og 
det å få lov til å  gifte seg i kirken kan bety mye. Det å bli nektet vielse i kirken for noe du ikke har kontroll over 
er både brutalt og urettferdig, derfor er dette noe vi i Stovner Media er super fornøyde med. Dette var også et 
historisk gjennombrudd fordi for kun to år siden, altså i 2014, var flertallet i Norge så konservative at det ble 
stemt mot homofilt ekteskap i kirka.

Etter gladnyheten kom tenkte vi naturligvis med en gang på hva prestene i Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet hadde å si om dette. Vi stilte derfor fem prester fra menigheten spørsmål hva deres MENING var om 
dette. Svaret vi fikk ville vært imponerende om vi spurte om et politiker svar, men det var ikke det vi ba om, vi 
ville ha deres personlige meninger, og svaret lød slik:

“Kirkemøtet i Den Norske kirke, som er det øverste organet i Kirken har vedtatt at det skal innføres en ny 
liturgi som gjør at også homofile og lesbiske par kan gifte seg i den Norske kirke. Dette vil skje etter at ny liturgi 
blir vedtatt i 2017. Det betyr at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke. Dette betyr at det vil bli 
mulig å gifte seg i de tre kirkene i Høybråten, Fossum og Stovner menighet, også for likekjønnede par. Det er 
ulike syn på spørsmålet om lesbiske og homofile skal kunne gifte seg i kirka, også i vår menighet. Kirkemøtet 
vedtok derfor at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for bor-
gerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Vi som er prester Høybråten, Fossum og Stovner menighet har 
ulikt syn på dette. Noen av oss er overbevist om at det er rett å vie likekjønnede par. Andre av oss, er overbevist 
om at det ikke er rett. Vi har respekt for hverandre og vil gi hverandre rom til å ha ulik praksis mht. om vi vil 
vie eller ikke vie likekjønnede ektepar. Alle som vil gifte seg tar kontakt med oss og vi vil gjøre det vi kan for at 
vielsen blir en festdag for dem som gifter seg
. “
Dette er noe vi egentlig kunne hentet fra wikipedia, eller som man også kan kalle det “et politiker svar”. Vi fikk 
ikke høre deres personlige meninger, og det var jo det vi spurte om, så har denne menigheten egentlig egne 
meninger? I svaret vi fikk sto det at de respekterer hverandre, og at de derfor kom med et felles svar. Det er klart 
man kan fortsette å ha respekt for hverandre til tross for ulike meninger, verden hadde vel vært kjedelig med 
kun like meninger. Dette er noe vi i Stovner Media ikke var særlige forøyde med så det blir mest sannsynlig en 
oppfølgings sak, om vi får til å fiske ut bedre svar
. 
Grunnen til at vi er så gira på personlige svar er fordi vi vet at alle vi spurte jobber direkte med ungdom i 
bydelen. Kanskje prestene rett og slett glemte at deres meninger rundt likekjønnet ekteskap er viktig for resten 
av jobben de gjør med blant annet unge mennesker. Derfor har det stor betydning, ikke bare for oss i Stovner 
Media, men for alle unge i Bydel Stovner. For hvis en prest med negativt syn på homofili jobber med barn og 
unge, kan dette få alvorlige konsekvenser, da de kan føle seg ekstra usikre på seg selv fordi de kan få inntrykk 
av å være annerledes. I tillegg kan negative holdninger lett smitte over på eller påvirke andre unge mennesker 
til å bli homofobe. Så, er Høybråten, Fossum, og Stovner menighet en menighet uten selvstendige Meninger?


