
Til Flekkerøy Menighetsråd 

 

Som medlem av Den Norske Kirke med tilhørighet til Flekkerøy Menighet er jeg rystet og svært 

skuffet over prest Gunnar Lindtveits graverende innlegg i Flekkerøyposten, samt informasjonen som 

norske medier kom med i forrige uke om at Gunnar Lindtveit har vært med å utarbeide en 

forbønnshandling for homofile par. 

Ved dette har Gunnar Lindtveit vist at han ikke anser homofili som synd slik Bibelen klart og tydelig 

forkynner. Han har offentlig vist at han er villig til å be Gud velsigne synd som Gud i klar tekst 

fordømmer. Gunnar Lindveit har diskvalifisert seg selv som en bibeltro lærer og hyrde. Han kan ikke 

regnes som en prest som forkynner sannheten. Dette er svært alvorlig og dette vil medføre at 

mennesker blir forført. Han inviterer også synd inn i Flekkerøy Menighet. Dette vil ikke jeg og mange 

med meg ta del i. Samvittigheten sier klart og tydelig at det er umulig å være del av en menighet som 

setter seg opp mot Den Hellige og Allmektige Gud og går mot hans klare ord. Har pratet med mange 

denne helga om hva vi skal foreta oss. Mange, ja svært mange vil melde seg ut, men vi vil avvente å 

se hvordan Flekkerøy Menighetsråd vil reagere på denne vranglæren og ulydigheten mot vår Herre. 

Folk er svært opprørte og videre samarbeid med Flekkerøy Menighet ansees som umulig dersom 

Menighetsrådet stiller seg bak prestens syn på denne saken. 

Kjære menighetsråd:  
Stiller dere dere bak Gunnar Lindveits syn og vilje til å velsigne synd? Vil dere ta avstand fra denne 
læren? Hva vil dere foreta dere? 
 
Forventer et klart og tydelig svar snarest fra leder av Menighetsrådet og ikke et svar fra Gunnar 
Lindveit som svarer for dere! Vi vil ikke bli ført bak lyset mer! Vi er lei av all tåkelegging! 
 
Dersom noen av dere i Flekkerøy Menighetsråd er i tvil om hva Gud sier gjennom sin skriftlige 
åpenbaring til oss, Bibelen, og hva Martin Luther, som vi bygger vår bibelforståelse på lærer oss om 
homofili, kan dere lese all dokumentasjon på min nettside www.bibelogtro.wordpress.com 
 
Venter med et tungt hjerte på svar! 
 
Richard Tørressen 
 
 
 

http://www.bibelogtro.wordpress.com/

