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Kirke i  Oppbrudd! 
 
En Bekjennelse og Erklæring 11.april 2016 
 
I 1971 var jeg medlem av hovedkomitéen for Bjørgvin Bispedømmes Ungdomsting i 
Slettebakken kirke. 
 
Hovedforedraget med titel «Kirke i Oppbrudd" ble interessant nok holdt av Gunnar Stålsett, 
og var i tråd med Biskop Per Juvkams sterke ønske om fristilling av Kirken fra staten. 
Dette passet også godt med agendaen til en radikal ungdomsleder fra et blomstrende 
kristent ungdomsarbeid i Fana, der «Jesusvekkelse» og karismatikk banket på døren. 
 
Ungdomstingets tema har fulgt meg siden, og både i 1999 og 2000 var jeg som Veileder i 
SKG/Samråd på Kirkens Grunn med på å kalle til et oppbrudd fra Den norske kirke i 
forbindelse med kirkesituasjonen alt den gang, ikke minst Tunsbergsaken: «…når og 
hvordan et oppbrudd fra Den norske kirke skal finne sted, vil måtte avspeile den enkeltes 
livssituasjon1…» 
 
Sommeren 2013 forlot så jeg menighetspresttjenesten i Dnk etter 35 år etter det jeg mener 
var et klart oppbruddssignal samme vinter, og har ikke vært ansatt i kirken siden da. 
Jeg sto så lenge i den harde «førstelinjen» fordi jeg i alle år mente prestetjenesten var et 
kall Kristus og kirken hadde lagt på meg, og da gjaldt det å stå løpet ut. 
 
Men prest er jeg, og siden jeg forlot mitt siste prestegjeld Øygarden har jeg vært tilsatt i, 

                                                
1 http://www.stellamaris.no/kirkebot.htm 
http://www.stellamaris.no/veivalg.htm 
http://www.stellamaris.no/trolyd.htm 
Jeg kunne da godt ha havnet i NKK, men for meg måtte veien gå ved å ”stand up and fight” som tidligere Biskop av Fulham John 
C.Broadhurst sterkt formante meg til på Arbeidsdagene 2001. Og Øygarden Prestegjeld fra våren 2002 ble ”SKG 2” for meg. Siden 
18.september 2006 har jeg ikke vært i kommunion med Dnk og biskopene ex Bjørgvin.Dette sa jeg offentlig sammen med rådslederne i 
Øygarden Prestegjeld i påhør av BB og prosten på Visitasgudstjenesten samme dag, uten at noe mer skjedde. I 2009 sto en 
“misjonsbiskop” fra Mekane Yesus-kirken i Etiopia sammen med meg foran alteret i Blomvåg. Men for Prestegjeldet ble situasjonen 
gradvis endret etter Kirkevalget 2011. Ndg.Bjørgvin er noe formelt brudd ikke skjedd for min del, men siden nå jeg som underskriver 
blant de 273 f.eks. ikke ble invitert til møtet BB holdt 27.april(bare prester på lønningslisten)regner jeg også den situasjonen som endelig 
opphørt. Og i allefall vil dette være et juridisk faktum når KM vedtar i januar. For også BB var med på KM-vedtaket 11.april.  
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og drevet egen bedrift som også har gitt rom for å gjøre leilighetsvis prestetjeneste i 
forskjellige sammenhenger, stadig forpliktet på mitt ordinasjonsløfte avlagt i Fana kirke 
30.august 1978 til Bjørgvin Biskop Thor With. 
 
I min ordinasjon formante den gode Bjørgvin-Bispen meg bl.a slik foran Herrens alter: 
 
«...at du forvalter de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse og vor kirkes orden»,…» 
 
Etter at Kirkemøtet har gjort sitt dramatiske vedtak i liturgisaken mandag 11.april 2016 tror 
jeg mange prester vil kjenne på store utfordringer med å forholde seg trofast overfor 
nettopp ordinasjonsforpliktelsene. 
 
Med all respekt, to syn på ekteskapet slik det nå er vedtatt går rett og slett ikke. Ekteskapet 
mellom mann og kvinne er etter sin innstiftelse sakramentalt, og gjenspeiler forholdet 
mellom Kristus og Kirken. Ef.5,22, flg. Dette er et stort mysterium! 
 
Spørsmålet må stilles om ikke Dnks nye lære er et avvik fra den almenne(katolske) kirkes 
tro på samme måte som heresiene om Kristi person i oldkirken var det. 
 
Den umiddelbare følgen for lekfolket vil nok bli «hjemmesitting» og rådvillhet. Etter hvert 
som offentlige bevilgninger til Dnk blir mindre og mindre vil man se flere og flere stengte 
kirker og oppsigelser. For når de troende ikke lenger har hjertet sitt i Dnk vil de heller ikke 
gi midler til dens drift. 
 
Og Dnk vil få store problemer med sine økumeniske relasjoner. 
 
Når man nå fra neste år vil legge til «kirkens orden» noe som Kristus ikke har innstiftet og 
slett ikke hører til den Apostoliske Kirkes orden mener jeg tiden dessverre er kommet for å 
innstille min offentlige prestetjeneste. 
 
Jeg vil fullføre inngåtte avtaler, men for tydelighets skyld kan det være praktisk å tidfeste 
avslutningen av Tjenesten for Dnk til utgangen av inneværende kirkeår.  
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Jeg savner ellers, ikke minst fra det kirkelige lederskap i Dnk en tydelig teologi og klare 
styringssignaler om hva det betyr at kirkehuset er vigslet i Den Tre-Ene Guds Navn og 
særlig at alteret er innviet "for Herren". 
 
Jeg tror egentlig det dypeste spørsmålet i denne saken er hvem vi tror Gud er, og om vi 
regner med Hans Hellighet. 
 
Gjelder f.eks. det som står i Hans Ord, eller kan vi legge vekk skriftsteder som tilsynelatende 
«ikke passer» eller kan "tolkes bort» når det kommer utfordringer som ikke synes å 
harmonere med Skriften? 
 
 

 
 

Det Seirende Guds Lam! 
 



 
 
Sokneprest Em.Svenn Martinsen 
 

Adresse: Boks 100, 5331 Rong. 
Mobil: +47 950 67890 
Tel:. +47 56324985 
Web: www.stellamaris.no 
http://www.northernstar.cc 
Facebook: www.facebook.com/svennm 
https://www.facebook.com/radionorthernstar 
Linkedin: no.linkedin.com/in/svennm 
Email: svennm@online.no 
1000@northernstar.no 

 

En prest skal være tro mot det Skriften, Bekjennelsen og Apostolisk Tradisjon sier, også om 
hvordan vi mennesker skal innrette våre liv. 
 
Dette er ikke akkurat noe enkelt program, men da er det godt vi har en Levende Frelser 
som går sammen med oss på Veien til Himmelen, som også kan tilgi oss når vi faller, og har 
sendt sin gode Helligånd som trøster oss og hjelper oss til å holde ut i det Kallet Herren har 
satt oss i. 
 
Jeg ønsker nå å fortsette en økumenisk basert prestetjeneste, ikke minst for venner og 
familie i rammen av presteordenen Pro Ecclesia, hvor jeg for tiden er valgt Prior. 
http://www.stellamaris.no/pe.html 
 
I tillegg vil jeg nøye vurdere tilbud som måtte komme om prestetjeneste fra andre hold 
enn Dnk. 
 
Jeg står fremdeles på de Vedtak som ble gjort sammen med de andre Veilederne i 
SKG(Samråd på Kirkens Grunn)for 20 år siden og har alt lenge tenkt at klassisk lutherdom 
må finne sin plass innenfor en større økumenisk sammenheng. Martin Luthers tekst fra 
1539 kan være en hjelp for noen hver til ny orientering! 
http://stellamaris.no/7kjt.htm 
 
Selv om det ser urealistisk ut i dag må jeg si at jeg mener den beste kirkelige løsningen på 
litt lenger sikt for prester og lekfolk som har levd hele sitt liv i Dnk sin sammenheng kunne 
være en ordning opp mot Den katolske Kirke som tar hensyn til vår kirkelige og kulturelle 
egenart, noe i retning av de tre Ordinariater som ble opprettet på anglikansk kirkemark 
etter at Pave Benedikt XVI utgav «Anglocanorum Coetibus» i 2009. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_ordinariate 
 
Med gode kontakter i engelsk kirkeliv gjennom mange år er jeg vel kjent med Ordinariatet 
som arbeider på de britiske øyer. Det har ca.1000 medlemmer og 90 prester. 
 
Tenk om vi kunne få til et luthersk Ordinariat! Jeg tror kombinasjonen “Evangelisk” og 
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“Katolsk” kunne vært interessant for mange! 
 
Jeg lever i et Bibelord jeg fikk fra Herren våren 2013: 
 
“.. . jeg har satt foran deg en åpnet dør,  som ingen kan stenge…”(Åp.3,8b) 
 
I Kristus 
Sokneprest Em. Fr. Svenn Martinsen/s/ 
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Ordinand med Biskop og assisterende prester i Fana kirke 30.august 1978. 
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Ordinasjonsløftet jeg avla 30.august 1978. 


