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Månedens klumme: Og hvad med mindretallet?
Af sognepræst Arne
Maarup, Hjerting Kirke
Det er ti år siden, bøsser og
lesbiske fik ret til vielser i
den danske Folkekirke og
det første par blev gift i en
kirke.
Der er nu ikke fordi, der
mange af den slags vielser.
Sidst jeg så efter, var der 175
på landsplan om året, langt
størstedelen i København
og Århus. Det er faktisk
ikke mange.
De fleste af os præster
skal faktisk vente længe,
før man får en forespørgsel,
også selv om 80 procent af
alle danske præster gerne
vil. Selv viede jeg ’mit’ første bøssepar sidste år.
Det var en god og glædelig begivenhed, men det er
ikke sikkert, jeg kommer
til det igen i min præstetid,
ganske enkelt fordi der er
så få forespørgsler.
Ikke alle præster vil
foretage den slags vielser.
I praksis er det ikke noget
problem.
Den lokale kirke skal blot
sørge for at henvise til en af
de mange præster, der vil.

Sognepræst Arne Mårup.
Men en mindre gruppe
har altså et bibelsyn, der
gør, at det er dem imod at
stå for en sådan handling.
Bibelen fortolkes på den
måde, at den kirkelige vielse hænger sammen med
forståelsen af ægteskabet
mellem mand og kvinde
som en ordning, indstiftet
af Gud. Sådan ser jeg ikke
på det, men vi behøver jo
heller ikke at være enige
om alt.

Nu er LGBT+ bevægelsen
begyndt at køre hårdt på
det mindretal af præster,
der ikke vil vie homoseksuelle. Den samvittighedsfrihed, man indtil nu har
givet disse præster, skal afskaffes. Man laver demonstrationer mod en nyansat
ung præst i Hedensted, fordi han ikke vil vie homoseksuelle.
Men der er to andre præster ved samme kirke, der

Også bogens titel stod lysende klar for ham: Min
mor var besat.
I foredraget fortæller Peter Øvig om at vokse op
som barn af en psykisk
syg, ligesom han giver et
billede af de mange andre
traumatiske hemmeligheder bag de pæne facader i
barndommens parcelhuskvarter.
Men han beretter også
om, hvordan noget begyndte at gå i skred i ham
selv, da han under arbejdet
med bogen fik adgang til
sin mors psykiatriske jour-

Sammen kan
vi ændre verden

Peter Øvig Knudsen.

naler, og han selv røg ind
i en alvorlig depression –
præcis som sin mor. Et par
måneder senere, i januar
2018, blev Øvig indlagt på
en lukket, psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Da
han efter syv elektrochok
blev udskrevet, havde han
ændret syn på sin mor.
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Gert vil fortælle om verdensmålene,
hvorfor de er vigtige, og hvordan vi
fælles kan gøre noget for at nå
målene, og derved bidrage til at ændre
verden til det bedre.
Gert vil særligt sætte fokus på
verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og
produktion. Og på de mange måder
der kan gøres noget bedre her, både i
en
global,
national
og
lokal
sammenhæng.
Efter oplægget vil vi sammen fordybe
os i det 12. verdensmål, og i det små
prøve af hvordan man konkret kan
samarbejde om at ændre noget til det
bedre, i forhold til ansvarligt forbrug
og produktion.
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KULTUR – Min mor var
besat – det foredrag ved Peter Øvig Knudsen, journalist, forfatter, dokumentarist og samfundsdebattør,
kan man opleve i Hjerting
torsdag den 24. marts klokken 19 i Hjerting Kirkes
mødelokaler.
Peter Øvig vil fortælle
bredt om sit forfatterskab
med særlig fokus på sin
sidste bog Min mor var besat. I november 2016 døde
hans mor. Allerede samme
dag besluttede forfatteren,
at han ville skrive en bog
om sin deprimerede mor.

mindretal. Tanker, tro og
tale har det bedst med at
trives i frihed.
Alt andet fører til hykleri,
sagde Grundtvig.
Men friheden gælder
også dem, vi ikke kan lide.
Ellers er det jo ikke rigtig
frihed.
I romanen Den hårde
frugt af Tage Skov Hansen
står en præst i sin kirke og
siger til hovedpersonen, at
”der er kun noget ved at
være kirke, når de dumme
svin også er her”.
Det er godt ramt. For en
kirke er noget andet og
større end et ensrettet meningsfællesskab, hvor vi
smider dem ud, vi ikke kan
lide og som for tiden er i
mindretal.
Måske er vielse af homoseksuelle ikke den vigtigste
sag (den er vundet) – men
friheden til at tænke, tro og
tale, herunder det at kunne
rumme den, man er allermest uenig med.
Folkekirken er et sted,
hvor det sidste stadig findes.
Spørgsmålet er, om den
også vil være det i fremtiden.
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Først skrev han om sin psykisk syge mor,
derefter røg han selv ned i en depression
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Peter Øvig Knudsen
fortæller om ny bog

gerne vil, så hvad er problemet i praksis?
Det kan undre, at LGBT+,
der engang forsvarede undertrykte mindretal, nu
bruger sin flertalsposition
til at tryne et andet mindretal og lave en kampagne
om, at Folkekirken er intolerant.
Det er lidt sært, eftersom
Folkekirken formodentlig
er det religiøse samfund i
hele verden, der spænder

bredest. Her er plads til de
fleste.
Men en vigtig pointe ved
rummelige samfund er jo,
at vi kun kan være rummelige, hvis vi giver plads til
dem, vi er uenige med. Ja,
endda giver plads til dem,
vi ikke kan lide.
Man siger, at 11 procent
af befolkningen er imod
kirkelige vielser af homoseksualitet. Jeg fik for nyligt en sms fra Amnesty,
der ville have mig til at give
penge til at bekæmpe disse
11 procent. Mærkeligt. Man
kunne jo også glæde sig
over at 89 procent er for.
Det er sjældent at så mange danskere er enige om en
ting. Det skulle måske give
overskud til at rumme mindretallet?
Det er vigtigt ud fra en
demokratisk tankegang at
tænke på, at de præster, der
ikke vil, sidder i deres sogne, fordi et menighedsråd
har valgt dem. De repræsenterer altså ikke bare sig
selv, men også folk i deres
lokalområde.
Man siger, at man kan
kende et samfund på, hvordan det behandler sine

Gert
Barslund
er
uddannet
psykolog, og er grundlægger og
direktør i Verdensmålshuset GenIn,
som har specialiseret sig i at få FN's
17
verdensmål
integreret
i
virksomheder og uddannelser. Et
sted hvor både børn, unge og
voksne i det gamle fiskepakhus på
havnen, på spændende måder
sammen kan arbejde konkret om
at nå verdensmålene. I en lokal
kontekst.
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