
Menighedsforsendelsen den 21. 
maj 2014: 

VIELSESBEMYNDIGELSE - igen 

Information til præster og menighedsråd 
efter Ankestyrelsens anvisninger  

Det er blevet en omstændelig sag at søge om en 
’ad hoc vielsesbemyndigelse’ i Ankestyrelsen. 
Der findes på nettet en lang række krav om 
dokumentation, der skal opfyldes hver gang. Se 
linket: 
www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/bl
anketter/ 

På given foranledning skal vi præcisere 
følgende to ting efter aftale med 
Ankestyrelsen: 

 Det er alene den lokale menighed, der skal 
dokumentere præstens tilknytning til 
menigheden. Det har intet med BaptistKirken at 
gøre, og skal derfor løses indenfor menighedens 
rammer. Fremover er det altså den lokale 
menighedsrådsformand, der skal bekræfte 
præstens ansættelse.  

I samme omgang opfordrer vi alle præster til at 
tjekke deres eventuelle ’stående 
vielsesbemyndigelse’. Den skal være udstedt til 
den menighed, som præsten aktuelt arbejder i. 
Ellers er den tilbagetrukket. En ’stående 
vielsesbemyndigelse’ regnes også for at være 
bortfaldet hvis man er stoppet i tjenesten. Som 
udgangspunkt skal man altså have en tjenstlig 
ansættelse for at få tildelt en ad hoc 
bemyndigelse. 

Begrebet ’tjenstlig ansættelse’ forstås sådan, at 
der er tale om ’prædiketjeneste’, lønnet eller 
ulønnet.  

Hvis de nævnte forhold ikke er i orden, er den 
vielse, som præsten foretager, juridisk set 
ugyldig.  

Congregation letter May 21. 2014:  

WEDDING AUTORISATON– once more 

Information for pastors and Parish Councils 
according to “Ankestyrelsen”s instructions. 

 It has become a troublesome case to apply for 
an ad hoc wedding authorization at 
“Ankestyrelsen”. On the internet you can find a 
large number of demands for documentation 
which must be fulfilled each time. Follow this 
link: 
www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/bl
anketter/ 

On request, we have to clarify the following 
things after the agreement with 
“Ankestyrelsen”:  

Only the local congregation is able to document 
the pastor’s ties to the Congregation. It has 
nothing to do with the Baptist Union of 
Denmark, and must therefore be solved within 
the Congregation. In the future it is the local 
Chairman of the Parish Council, who has to 
confirm the employment of the pastor. 

At the same time, we call upon all the pastors to 
check their possible standing wedding 
authorisation. It must be issued to the 
Congregation, in which the pastor is currently 
working. Otherwise, it has been withdrawn. A 
“standing wedding authority” is lapsed too, if 
you have stopped in the service. As a starting 
point you must have an official recruitment in 
order to qualify for an ad hoc authorization. 

The concept of “official recruitment” shall be 
understood in the way that it is about 
“preaching” service, whether paid or unpaid. 

If the above‐mentioned conditions are not 
fulfilled, the wedding ceremony, in which the 
pastor performs, is legally invalid. 



Hvis brudeparret vies på rådhuset, kan der 
efterfølgende afholdes en regulær (gentaget) 
vielse i kirken. I så fald er det den civile 
vielsesattest, der er gældende. Og præsten m.fl. 
slipper for alt papirnusseriet,  

 
 
Tilføjet af Lone Møller‐Hansen  
 
Teologisk Forum arbejder lige nu med at 
formulere en vielses-liturgi, som vi vil søge at 
få godkendt af Kirkeministeriet. Der skal et 
sådant godkendt ritual til, hvis en præst skal 
have en ad hoc vielses-bemyndigelse.  
Ingen af migrantpræsterne i BaptistKirken har 
en stående vielsesbemyndigelse. Derfor skal 
alle søge om en godkendelse, hver gang de vil 
vie med borgerlig gyldighed. 
 
Derimod vil vi opfordre til, at vordende ægtepar 
går på rådhuset og bliver gift. Derefter kan en 
migrantpræst velsigne ægteparret - og en sådan 
liturgi skal ikke godkendes. 

 

If the wedding couple is married at the Town 
Hall, there may subsequently be held a regular 
(repeated) wedding ceremony in the Church. In 
that case, it is the civil marriage certificate that is 
valid. And the minister and others avoid all 
paper work. 

Added by Lone Møller‐Hansen 

Theological Forum is right now working on 
formulating a wedding‐liturgy, which we will ask 
to get approved by the Church Ministry. There 
must be such an accepted ritual, if a pastor 
should be able to get an ad hoc wedding‐
authorisation.  
None of the migrant pastors in the Baptist 
Church has a standing wedding authorisation. 
Therefore, everyone must apply for an approval 
every time they want to marry with civil validity. 
 
On the other hand, we call on the would be 
married couples to go to the Town Hall to get 
married. Then, a migrant pastor can bless the 
couple and such a liturgy should not be 
approved. 

 
 


