
Oversigt om de foreslåede planer til Generalkonferencen 2019 

 One Church Plan Connectional Conference Plan Traditional/Modified Traditional 
Plan 

Simple Plan 

Indhold * Fjerner ordene om ”uforenelig med 
kristen lærer” fra De Sociale 
Principper. 
* Fjerner forbud mod vielser af 
samkønnede og ordination af 
homoseksuelle. 
* Tilføjer beskyttelse af præster og 
biskopper der ikke ønsker at 
medvirke ved ordination og 
bryllupper. 
* Træder i kraft 1. januar 2020, 
udenfor USA dog først 18 måneder 
senere. 

* Erstatter de nuværende geografiske 
jurisdiktioner (i USA) med 3 
connectionale konferencer baseret 
på holdninger til seksualitet: 
Progressive, Traditionelle og Enhed. 
* Yderligere konferencer kan 
etableres op til maksimum 8. 
* Hver konference ville benytte en 
”General Book of Discipline” med ret 
til at tilpasse resten til deres egen 
kontekst. 
* Kræver store ændringer i 
konstitutionen. 
* Kan først være helt implementeret i 
2025 

* Opretholder forbud mod selv-
erklærede praktiserende 
homoseksuelle præster og vielse af 
samkønnede. 
* Udvider definitionen på ”selv-
erklærede praktiserende” til at 
inkludere personer der lever i 
samkønnenet ægteskab eller 
parforhold, samt personer der 
offentligt udtaler at de er det. 
* Fastsætter obligatoriske straffe for 
ulydighed mod kirkeordningen. 
* Tvinger biskopper, præster og 
årskonferencer til at underskrive 
lydighedserklæringer vedr. 
kirkeordningens standarder vedr. 
ordination af homoseksuelle og vielse 
af samkønnede. 
* Træder i kraft så snart konferencen 
i 2019 er afsluttet. 

* Fjerner ordene om ”uforenelig med 
kristen lærer” fra De Sociale 
Principper. 
* Fjerner alle forbud som begrænser 
homoseksuelles deltagelse i kirken. 
* Træder i kraft 1. januar 2020, 
udenfor USA dog først 12 måneder 
senere. 

Lokale 
kirker 

* Kan etablere deres egne regler der 
tillader eller forbyder samkønnede 
vielser. 
* Er ikke tvungne til at modtage en 
homoseksuel præst. Deres holdninger 
skal medtages i ansættelser. 
* Kan kun forlade UMC efter de i 
forvejen gældende regler. 

* Kan etablere deres egne regler der 
tillader eller forbyder samkønnede 
vielser. 
* Kan beslutte at tilslutte sig en 
anden connectional konference end 
den deres årskonference har tilsluttet 
sig. 
* Beholder deres ejendom, formue 
og gæld hvis de tilslutter sig en anden 
konference. 

* Kan beslutte at forlade UMC hvis 
den er uenig i årskonferencens 
beslutning. 
* Kan behold sin ejendom hvis den 
forlader UMC. 

Kan, men skal ikke, tillade 
samkønnede vielser i kirken. 
* Er ikke tvungne til at modtage en 
homoseksuel præst. Deres holdninger 
skal medtages i ansættelser. 
* Kan kun forlade UMC efter de i 
forvejen gældende regler. 

Præster * Kan, men skal ikke, vie 
samkønnede. 
* Biskop og kabinet skal tage 
teologiske holdninger med i 
overvejelser om udnævnelser. 
* Homoseksueller kandidater kan 
ordineres og udnævnes til lokale 
kirker som er åbne for dem. 

* Kan søge overførsel til en 
connectional konference end den 
deres årskonference har valgt.  
* Skal godkendes af ROT og 
præsterne. 
* Ordination godkendes på tværs 
af konferencer. 
 

* Skal opretholde kirkeordningens 
regler om samkønnet vielse eller 
slutte sig til en anden kirke. 
* Skal love at de ikke gentager 
overtrædelser. 
* Ved første overtrædelse 
idømmes et års suspension uden 
løn. 

* Kan altid overveje om de vil 
foretage en vielse. 
* Kan gifte sig i henhold til de 
gældende love i landet. 
* Opretholder trofasthed i deres 
ægteskab. 



 


