
 
 
Udtalelse fra Indre Missions Hovedbestyrelse  
- om Indre Mission i den aktuelle kirkelige situation 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse ser med stor alvor på situationen i Den danske Folkekirke, efter at 
seks biskopper har erklæret, at de vil udsende en vejledende ordning for gudstjenestelig velsignelse 
af par, der har indgået registreret partnerskab. Dertil kommer, at samtlige biskopper sår tvivl om bi-
belordets autoritet vedrørende spørgsmålet om homofilt samliv.  
 
Indre Missions venner og medarbejdere oplever en dyb frustration på baggrund af ovennævnte for-
hold. Vi er endvidere bekendt med, at flere af Indre Missions venner og medarbejdere alvorligt 
overvejer at træde ud af Den danske Folkekirke. Den overvejelse har Hovedbestyrelsen forståelse 
for. Vi deler fuldt ud smerten og frustrationen over den situation, som biskopperne har bragt Folke-
kirken i.  
  
Alligevel opfordrer Hovedbestyrelsen Indre Missions venner og medarbejdere til fortsat at arbejde i 
Den danske Folkekirke både med frimodighed og god samvittighed, idet …  
• kirkens eksistens som ret kirke ikke er bundet til den måde, hvorpå et givet bispekollegium eller 

enkelte biskopper udøver deres embede,  
• vor Lutherske Bekendelse taler frimodigt om ikke at adlyde på områder, hvor en biskop skulle 

tale i modstrid med Guds Ord, 
• Folkekirkens grundlag er Bibel og Bekendelse, 
• der i kirkeretslig forstand ikke foreligger noget autoriseret ritual, 
• vi tror, at kirkekampen føres bedre inden for Folkekirken end udenfor, 
• Indre Mission som en bevægelse for mission i Danmark har de bedste muligheder indenfor den 

folkekirkelige ordning. 
 
Hovedbestyrelsen har igangsat et udredningsarbejde, der skal analysere bevægelsens forhold til 
Folkekirken i den nuværende situation og spørgsmålet om, hvorvidt Indre Mission kan favne dem, 
som måtte drage en anden konsekvens, end den Hovedbestyrelsen opfordrer til. *) 
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*) I øvrigt henviser Hovedbestyrelsen til protokollatet af januar 1997 om frimenighedsmedlemmers 
mulighed for deltagelse i Indre Missions arbejde. 
 


