GJØR MOTSTAND MOT GENDER-IDEOLOGIEN!
Fellesopprop fra kristne i de tre hovedkonfesjonene
(Oppdatert 12.12.2014)
Som kronen på sitt skaperverk har Gud i sin visdom skapt mennesket i polariteten mellom mann og
kvinne, til gjensidig å kunne utfylle hverandre (1. Mos 1,26-27; 2,21-24). Her gjenspeiles det samme
kjærlighetens fellesskap som består i han selv som den treenige Far og Sønn, forenet ved Den
hellige ånd. På denne bakgrunn anser Bibelen det ekteskapelige bånd mellom de to kjønn og den
familie som oppstår av dette, for å være en skaperordning. Den er grunnleggende for å
opprettholde menneskeheten og gjelder til tidens slutt. Derfor har Gud vernet ekteskap og familie
mot forfall og oppløsning gjennom tre bud, det 4., 6. og 10.
Jesus Kristus har bekreftet og helliget ekteskapet som et enestående og uoppløselig fellesskap (Matt
19,6). Han har også i en beskyttende kjærlighet vendt seg til nettopp barna og sagt:
Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en
kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp (Matt 18,6).
Apostlene retter sine etiske anvisninger i første rekke til foreldrepar og deres barn (for eksempel Ef
5, 21 til 6,4; 1. Pet 3,1-7). Paulus beskriver forholdet mellom mann og kvinne som et speilbilde av
Kristi forhold til sin menighet (Ef 5,23 og 1. Kor 11,3).
Kirken har i hele sin historie, og i alle sine konfesjoner helt opp til vår tid, holdt fast på disse
standpunktene. Det er Kirkens høye plikt å forsvare skaperordningen ekteskap og familie mot alle
nåtidens oppløsningstendenser.
En alarmerende utvikling
Ikke bare kristne registrerer med forskrekkelse hvordan ekteskap i vår tid i stadig større omfang går i
stykker, og hvordan familier gjennom dette oppløses. Eller enda verre: Ekteskapsinstitusjonen, og til
og med hvert enkelt kjønns oppgave, blir gjennom moderne ideologier (eller ”kvasireligioner”) sterkt
problematisert. Sidestilt som angivelig likeverdig med den monogame forbindelsen mellom en mann
og en kvinne, blir alternative samlivsformer av homoseksuell, lesbisk, transseksuell eller interseksuell
art ansett som uttrykk for kjønnslig ”mangfold”. Den som setter seg imot dette, blir fordømt som
”homofob”. Begrepet ”kjønn” med sin bipolaritet blir også fortrengt av det engelske ordet ”gender”,
som opprinnelig brukes om grammatisk kjønn, og som er flertydig.
I. Begrepet ”Gender Mainstreaming”
Definisjon
Bak det vanskelig gjennomskubare fremmedordet ”Gender Mainstreaming” gjemmer det seg et
ideologisk program. Målet er å avskaffe fullstendig den skapelsesgitte polariteten mellom de to kjønn
mann og kvinne, samt deres stilling som foreldre i en familie.
Ordet ”gender” betegner den sosiale rolle som et menneske utøver, uavhengig av sitt biologiske
kjønn. Innføringen av begrepet ”gender” går tilbake til den newzealandske psykologen John Money
(1921-2008). På grunnlag av et ytterst risikabelt eksperiment med småbarn hevdet han at det ikke er
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de biologiske anlegg, men oppdragelsen, som er avgjørende for utformingen av kjønnsrollene. Dette
tilsvarer tesen til den franske filosofen Simone de Beauvoir (1908 – 1986): ”Man kommer ikke til
verden som kvinne, man blir gjort til det”.
Historisk utvikling
Programmet til ”Gender Mainstreaming” oppstod som en videreutvikling av kvinnerettsbevegelsen
fra det 19. århundre. Mens kvinnerettsbevegelsen fra først av bare krevde like rettigheter for kvinner
og menn, har det i ”den tredje bølge” av feministbevegelsen siden begynnelsen av 1990-årene ut
over dette også dreid seg om kvinners sosiale og funksjonelle likestilling på alle livsområder. Nå
hevder man til og med alle menneskers likhet, uavhengig av deres kjønn.
Begrepet ”Gender Mainstreaming”(GM) ble for første gang diskutert i 1985 ved FNs tredje
verdenskvinnekonferanse i Nairobi. På den fjerde verdenskonferanse i Peking i 1995 ble det
videreutviklet. Beslutningene fra Peking ble av FN gjort til resolusjoner, og fire år senere ble disse
forankret som ”Gender Mainstreaming” i EUs Amsterdam-avtale. Den europeiske union erklærte
allerede i 1997 GM for å være en bindende oppgave for sine medlemsstater. Dette trådte i kraft den
1. mai 1999, og ble også rettslig bindende. Følgelig forankret alle regjeringer - også den den tyske GM i sine juridiske retningslinjer. Dette betød i første rekke at det ikke i noen sektor av det offentlige
liv kunne gjøres noen forskjellsbehandling basert på kjønn. På tallrike universiteter ble ”genderstudier” innført som nytt fag. I dette faget skal studentene lære å sette spørsmålstegn ved menns og
kvinners kjønnsidentitet.
Som banebrytende for gender-ideologien gjelder den selv-erklærte lesbiske filosofen Judith Butler
(1956-), professor bl.a. ved University of California, Berkeley. I sin bok Gender Trouble – Feminism
and the Subversion of Identity (Kjønnsproblemer- feminisme og omkalfatring av identitet), utgitt i
1990, viser hun allerede med denne tittelen at hun er ute etter å undergrave mannens identitet som
mann og kvinnens identitet som kvinne. Etter hennes mening kan ikke begreper som mann og
kvinne, ekteskap og familie, far og mor gjøre krav på å være naturgitt. Fordi slike krav begrunner
mannens dominans, vil J. Butler ha dem vekk. Til tross for det absurde i slike ideer, hører for henne
innføring av et ”kjønnsnøytralt språk” med. I sitt vesen skal dette oppheve all skjelning mellom
mannlig og kvinnelig. Enten måtte man da ved enhver referanse til personer bruke både den
mannlige og den kvinnelige formen (tysk eksempel ”Studenten” og ”Studentinnen”), eller innføre
ordformer som omfatter både mannlig og kvinnelig kjønn (tysk eksempel ”Studierende” i stedet for
”Studenten”).
Til og med differensiering mellom de polare kjønnsrollene far og mor skal unngås ved at man - slik
det er vanlig i mange sveitsiske skoler i dag - snakker om ”forelder 1” og ”forelder 2”. I Sverige forbys
lærerne å snakke om gutter og jenter i sine klasser. I stedet skal de tiltales med fellesbetegnelsen
vänner.
De som aktivt fremmer gender-ideologien, vil på denne måten innføre en ny måte å betrakte verden
på. De vil skaffe rom for et gender-mangfold som inkluderer de homoseksuelle, der alle forskjeller er
sugd opp i ett og det samme. De vil med det ”kjønnsnøytrale” språket rydde veien for et nytt
samfunn, ja, til og med skape et ”nytt” menneske.
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Judith Butler har fått høy offentlig anerkjennelse for sine teorier. Hun mottok bl.a. i september 2012
Frankfurt bys Theodor W. Adorno-pris. I løpet av to tiår har Judith Butlers tanker, under betegnelsen
”Gender Studies”, blitt et regulært undervisningsfag på mange høyskoler.
II. Implikasjoner og virkninger av ”Gender Mainstreaming”
Representanter for gender-ideologien anstrenger seg for å få igjennom den absolutte kjønnslikhet på
alle områder. De hevder også at det finnes ikke bare de to kjønn mann og kvinne, men et mangfold
av kjønn. Alle seksuelle orienteringer er likeverdige, og alle mennesker har friheten til å velge seg sitt
eget kjønn og å bli respektert for sitt valg. Samtidig blir tradisjonelle verdier som dyd, moral og
kyskhet negativt bedømt. Sentrale begreper i den europeiske kultur tømmes for sitt innhold – for så å
bli fylt med nytt innhold, tilpasset ideologien. Slik blir for eksempel begrepet ”frihet” løst fra sannhet
og ansvar og omdefinert til ”Gjør hva du vil”. Mennesker som avviser en oppvurdering av
homoseksualiteten og en sidestilling av homoseksualitet med heteroseksualitet (seksualdrift rettet
mot motsatt kjønn), blir beskyldt for diskriminering eller homofobi (angst for homoseksuelle, evt. hat
mot dem), og erklært som syke.
III. Den biologiske eller antropologiske revolusjonen
”Gender Mainstreaming” er et resultat av den biologiske revolusjonen. Etter de to store forutgående
revolusjonene, den franske (1789) og den bolsjevistiske (1917), utgjør denne den tredje
verdenshistoriske revolusjonen. Mens de førstnevnte rettet seg mot menneskeskapte institusjoner,
mot den politiske stenderstaten og det økonomiske klassesamfunnet, retter denne tredje
revolusjonen seg mot Guds skaperordning, og dermed mot Gud selv. Genderismen er altså a-teistisk
og anti-teistisk, og dermed, slik pave Frans fremhever, av satanisk opphav.
I sin tale til kardinalkollegiet den 21. desember 2012 advarte også pave Benedikt XVI. mot den
dyptgripende usannheten i gender-ideologien og den ”antropologiske revolusjon” som ligger til
grunn for den. Han erklærte:
I kampen om familien dreier det seg om mennesket selv. Og det blir synlig, at der hvor Gud blir
fornektet, der svinner også menneskets verdighet.
IV. Gender-ideologien som uttrykk for endetidens anomia (lovløshet)
I og med at genderismen i prinsippet vender seg mot de ordningene som er innsatt av Gud, oppfyller
den de bibelske profetier om endetiden som taler om den kommende anomia. Slik sier Jesus det i
Matt 24,12:
Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
Det er et faktum at overhåndtagende gudløshet og hjerters forvirring og forførelse medfører at
”kjærligheten blir kald” og slår over i en allmenn lammelse og likegyldighet.
Paulus skuer i 2. Tess 2,1-12 ”lovløshetens menneske”(anthroopos tees anomias), ”….som opphøyer
seg over alt som kalles gud og helligdom….. og tar sete i Guds tempel……..”
Ut fra den bibelske sammenhengen fremgår det at apostelen med dette har den kommende
Antikrist for øye. For så vidt kjenner vi i GM igjen en ideologisk bevegelse som rydder veien for
Antikrist, slik tilfelle er med andre moderne ideologier av totalitær art: Marxismen, fascismen og
den Freud-marxismen som Wilhelm Reich (1897 – 1957) var opphavsmann til.
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Siden vi møter genderismen i mer sublime former også i Kirken og i teologien, er dette desto mer
skremmende. Også her forsøker tilhengere av gender-ideologien å innføre et ”inkluderende språk”
på alle områder av forkynnelse, lære og liturgi. Når det gjelder dette, stanser de ikke engang i møte
med ordlyden i de bibelske tekstene. Slik ble det etter feministisk påtrykk laget en moderne
kjønnsnøytral oversettelse, ”Bibel in gerechter Sprache”(Bibelen på rettferdig språk). I denne
unngår man på en krampaktig måte å benytte mannlige betegnelser, også der hvor disse foreligger i
grunnteksten. I stedet tales det om ”Jünger” og ”Jüngerinnen” (disipler og disippelinner),
”Nachfolgerinnen” og ”Nachfolger” (etterfølgerinner og etterfølgere). I bønner unngås eller
omformuleres hyppige mannlige tiltaleformer for Gud som ”Herre”, ”Far” og ”Mester”.
Enda mer betenkelig er det at det etter påvirkning fra GM i det senere også settes spørsmålstegn
ved de bibelske ordninger for ekteskap og familie. Disse fremstilles som fanget i en utdatert
patriarkalsk tradisjon, for å skaffe anerkjennelse for det mangfold av bofellesskap som i dag faktisk
eksisterer. Dette skjer for eksempel i familiedokumentet ”Zwischen Autonomie und Angewiesenheit
– Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken” (Mellom autonomi og avhengighet – å styrke
familien som pålitelig fellesskap), offentliggjort i 2013 av EKD (Den evangeliske kirke i Tyskland), og
forsvart av dens daværende rådsformann og preses Nikolaus Schneider, æresdoktor. Også i dette
dokumentet blir et mangfold av andre samlivsformer presentert som likeverdige med det
tradisjonelle ekteskapet og familien. Ledelsen i EKD har hittil ikke foretatt seg noe som helst med de
protestene som har kommet mot dette.
V. Forsvar mot gender-ideologien
I drøftelsen av GM gjelder det å forstå at den er en praktisert, totalitær ideologi. Den motsier krast
hvert menneskes skamfølelse, som den søker å ødelegge. Den er også i krass motsetning til den
sunne fornuft, til den naturretten som er skrevet i alle menneskers hjerter og til Guds
skaperordning, åpenbart i Bibelen. I sitt krav til aksept og toleranse er GM selv høyst intolerant, og
den gjør sine tilhengere fanatiske i møte med enhver motsigelse.
Gender-ideologien følger i starts- og gjennomføringsfasen grunnmønsteret til alle ideologier. Den er
som alle ideologier en moderne verdensanskuelse, uttenkt av visjonære. De forsøker å tolke hele
virkeligheten ut fra ett eneste, innenverdslig prinsipp, og med tilsvarende metoder å forvandle den i
retning av sine utopiske mål. I dette tilfelle er det innenverdslige prinsipp den sentrale stilling som
det såkalte gender har. Dette begrepet tilkjenner man rollen som hovedstrøm og videre drivkraft i
dagens åndelige og sosiale utvikling av menneskeheten. Med dette blir samtidig alle andre åndelige
bevegelser skjøvet til side som uviktige, frakjent sannhet og eksistensberettigelse. Særlig gjelder
dette den bibelske forståelse av forholdet mellom de to kjønn til hverandre. Denne gis ikke rett til å
være avgjørende for utforming av ekteskap og familie, og heller ikke for barneoppdragelse hjemme
og på skolen. Fundamentene til den kristelig-vesterlandske kultur blir dermed infiltrert, for så å bli
erstattet med GM-utopien. Hvis denne planen skulle lykkes, ville vårt hittil ordnede samfunn synke
ned i kaos gjennom oppløsning av alle vesensmessige distinksjoner og ordninger. Etter dette ville
tyranniet komme. Alle ansvarsbevisste statsborgere, menn og kvinner, fedre og mødre, men i
særdeleshet kristne, oppfordres derfor til å sette seg til motverge av full kraft. Ved taushet overfor
denne faren ville vi pådra oss skyld. Det gjelder å avsløre offentlig bakgrunnen og målene til genderbevegelsen, å protestere mot den og å fravriste den påvirkningsmuligheter i politikk og kultur –
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fremfor alt i skolene! For det er bare gjennom dette vi kan forhindre at våre barns sjeler
seksualetisk blir ødelagt for deres fremtid som voksne via genderismen.
Det er vår oppgave å være årvåken overfor gender-ideologiens fremmarsj på viktige møtesteder for
barnesaker, i kulturdepartementenes utdanningsplaner, i lovgivningen og i
seksualkunnskapsundervisningen på skolene. Denne skjer i dag til og med på tverrfaglig basis, og
det er urovekkende. Med henvendelser til regjeringer og kirkeledelser må vi slå alarm overfor den
faren som disse ofte ennå ikke er seg bevisst, og bevege dem til en fast inngripen. Alle kristne burde
følge disse anstrengelsene med sine bønner.
Vi er takknemlige for at modige kvinner, slik som de første psykoterapeut og forfatter Christa Meves
og Dr Gabriele Kuby, gjennom sine bøker og foredrag har kommet med advarsler. Likeså har Freifrau
Hedwig von Beverfoerde initiert et opprop til fire stordemonstrasjoner i Stuttgart og Hannover i
2014. Med disse har det skjedd en nødvendig avsløring i offentligheten. Flere demonstrasjoner i
andre byer er under forberedelse. Vi takker også de katolske biskoper, henholdsvis bispemøter,
(bl.a. dem i Slovakia, Polen og Portugal) som i solid funderte læreskriv har tilbakevist genderideologien.
Ennå savner vi etter det store nederlaget forårsaket av EKDs familiedokument dessverre lignende
opprop fra evangeliske kirkeledelser!
Vi er oss bevisst at vi med vår advarsel mot gender-ideologien vil pådra oss fiendtlighet fra dens
tilhengere. Ja, i den grad som genderismen vil svinge seg opp til å bli den herskende ideologi også i
politikk og lovgivning, må vi som motstandere av den kanskje være forberedt på forfølgelse i form
av uthenging og trakassering på arbeidsplassen.
På dette viset blir menneskets grunnleggende rettigheter med hensyn til religion og fri
meningsytring stadig mer beskåret. Allerede nå er det i mange land, som for eksempel Storbritannia
og Sverige, innført såkalte hate laws (hat-lover). Disse stiller enhver ytring som homoseksuelle og
lesbiske minoriteter føler seg diskriminert av, under straff. Dette rammer spesielt kristne som
holder fast på den bibelske skaperordning.
Konklusjon
Utbredelsen av gender-ideologien er urovekkende og alvorlig, vår kamp vanskelig og hard. Men vi
står ikke alene. Mange kristne med samme holdning – ja, også humanister, jøder og muslimer – står
sammen med oss. Takk til Gud for at det i flere europeiske land som Frankrike, Ungarn, Norge og
Russland rører seg en voksende motstand mot gender-revolusjonen.
Dette skjer også i Tyskland: I begynnelsen av 2014 undertegnet nesten 200 000 borgere en
underskriftskampanje mot utdanningsplanen til den rød-grønne delstatsregjeringen i BadenWürttemberg, der målene i GM er nedfelt. Denne kampanjen ble samme år etterfulgt av
demonstrasjoner i Stuttgart og Köln. Bekymrede foreldre demonstrerte for å verne barna mot
statlig forordnet re-orientering i oppdragelsen. Under sitt opptog gjennom gatene i bykjernen ropte
de standhaftig:
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”Barn trenger kjærlighet, ikke sex!”
For dem gjaldt, og gjelder det, å arbeide for en fornyelse av vårt samfunn innenfra – i håp om at
mange hørevillige vil vende tilbake til de bibelske ordninger og Guds bud. Til trøst er seeren
Johannes’ visjon i Åpenbaringen 12,7-9: Han skildrer hvordan Michael og hans engler strider
sammen med oss mot de onde makter. Med dette viser han oss: Kampen lønner seg og forespeiler
en ekte seier. For Gud selv er med oss, og Kristus, som skal komme igjen, vil gjøre en ende på de
antikristelige krefters virksomhet (Åp 19,11-16).

Litteratur (generelt eller anbefalt)
Ute Behning, Birgit Sauer (Hrsg.): Was bewirkt Gender Mainstreaming? Campus Verlag,
Frankfurt/M. 2005.
Silke Bothfeld, Sigrid Gronbach, Barbara Riedmüller (Hrsg.): Gender Mainstreaming –eine Innovation
in der Gleichstellungspolitik. Campus Verlag, Frankfurt/Main 2002.
Regina Frey: Gender im Mainstreaming. Geschlechtertheorie und –praxis im internationalen
Diskurs. Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Ts 2003.
Barbara Nohr, Silke Veth(Hrsg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexion einer neuen Strategie.
Rosa Luxemburg-Stiftung, Texte 7. Karl Dietz Verlag, Berlin 2002.
Barbara Stiegler: Wie Gender in den Mainstream kommt: Konzepte, Argumente und Praxisbeispiele
zur EU-Strategie des Gender Mainstreaming. Bonn 2000.
Stefan Timmermanns/Elisabeth Tuider: Sexualpädagogik der Vielfalt: Praxismethoden zu
Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit TB 2008.
Kritisk litteratur
Christa Meves: Verführt. Manipuliert. Pervertiert – Die Gesellschaft in der Falle modischer Irrtümer.
Resch-Verlag Gräfelfing 1998.
Volker Zastrow: Gender – Politische Geschlechtsumwandlung 2006.
Dominik Klenk: Gender Mainstreaming: Das Ende von Mann und Frau? Gieβen 2009.
Gabriele Kuby: Die globale sexuelle Revolution. Fe Medienverlag Kiβleg 2012.
Gabriele Kuby: GENDER – Eine neue Ideologie zerstört die Familie; ebd. 2014.
Geistliche Gemeindeerneuerung: Gender Mainstreaming, Handreichung. Neu Anspach Mai 2014.
Inge M. Thürkauf: Gender Mainstraming. Multikultur und die Neue Weltordnung. Sarto
Verlagsbuchhandlung 2012.
Kirche in Not: Gender-Ideologie – Ein Leitfaden. München 2013.
Felizitas Küble (Hg.): Dokumentation kritischer katholischer Stellungnahmen: JA zur Ehe, zur Familie,
zur Schöpferordnung Gottes. Christophoruswerk Münster 2014.
Antje Schmelcher: “Unter dem Deckmantel der Vielfalt”. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
12. Okt. 2014 Nr. 41, S. 3.
Bischof Hans-Jörg Voigt, D.D. (SELK): Hirtenwort ”Ehe und Familie als Gaben Gottes entdecken”,
http://www.selk.de/download/Hirtenwort_Ehe-Familie.pdf
Joachim Cochlovius: ”Was ist die Ehe wert?” (Faltblatt), hg. v. Gemeindehilfsbund 4. Aufl. 2014.f.

6

Gomaringen i advent 2014
Førsteunderskrivere:
Prof. Dr. Peter Beyerhaus D.D.; - Dr. Andreas Laun, stedfortredende biskop, Salzburg;- Biskop Dr.
Anba Damian (Det koptisk-ortodokse kloster Brenkhausen); - Erkebiskop Dr. Julius Hanna Aydin, Den
syrisk-ortodokse kirke, Delmenhorst; - Prof. Dr. Edith Düsing, Köln; - Prof. Dr. Helmuth Egelkraut,
Weissach; - Dosent Dr. Ingmar Kurg, Tallinn, Estland; - Fru Dorothea Scarborough, Cape Town;Lienhard Pflaum D.D. ,misjonsleder utenfor tjeneste; - Dr. Rolf Sauerzapf, kirkerådsleder; - Prof. Dr.
Alma von Stockhausen, Heroldsbach, - Sokneprest Winrich Scheffbuch, Stuttgart; Prof. Dr.jur.
Wolfgang Waldstein, Salzburg; - Lektor Erik Wiberg, Värnamo, Sverige; - Dr. habil Marcus Zehnder,
Kristiansand, Norge.
Andre underskrivere
Pastor Burkhard og fru Christa Affeld, Osnabrück, - Dr. Heinz-Lothar og fru Raphaela Barth, Bonn; Mag. phil. Ingegärd Beyerhaus, Gomaringen; Christian Beyerhaus, leder for bygningsetaten, og fru
Waltraud Beyerhaus, Berlin; - Hannelore Börner, Groβbottvar; - Pastor Karsten og fru Ute Bürgener,
Bremen;- Prof. Dr. Jacques og fru Rosemarie Cabaud, Erlangen; - Misjonsleder Dr. Peter Chang,
University Bible Fellowship, Bonn/Seoul; - Pastor Dr. Joachim og fru Lieselotte Cochlovius, Walsrode;
- Pensjonert sokneprest Jürgen Diestelmann og fru Leonore Diestelmann; Braunschweig; - Diakon
Dirk Hermann Dirks, Mühltal; - Reinhard Dörner, Initiativkreis Münster; - Dekan Dietrich og fru
Christine Eizenhöfer, Hirzenhain; - Sokneprest Martin Eyring, Nürnberg; - Prost Lars og fru Ingrid
Falkfors, Klippan, Sverige; - Pastor Sven Findeisen, Neumünster; - Dr. med. Heinrich Fiechtner, byråd
i delstatshovedstaden Stuttgart; - Hans-Dieter Frauer, Herrenberg; - Sokneprest Hans-Otto og fru
Karin Graser, Wurmberg; - Sokneprest Gilbrecht Greifenberg, Wassermungenau; - Prof. Dr. rer. nat.
Michael og fru Gudrun Grewing, Gomaringen/Tübingen; - Albrecht Hauser, kirkerådsleder og fru
Rosmarie Hauser, Korntal; - Sokneprest em. Hansfrieder Hellenschmidt, Filderstadt; - Martin
Holland, dekan utenfor tjeneste, og fru Rosmarie Holland, Tübingen;- Johannes og fru Eva-Marie
Holmer, Serrahn; - Pastor Markus Holmer, Lübtheen; - Sokneprest Uwe og fru Christine Holmer,
Serrahn; - Sokneprest Odd Sverre Hove, Frekhaug, Norge; - Dr. med. Dieter Kuhl, Essen; - Prof.Dr.
Dong-Joo Lee, Seoul; - Sokneprest Dr. Theo Lehmann, Chemnitz; - Prof. Dr. Wolfgang Leisenberg,
Bad Nauheim; - Dr. Marie Meaney; Roma;-Dieter Meng, forsamlingsleder, og fru Gudrun Meng,
Gomaringen; - Prof. Dr. Klaus Motschmann, Berlin; - Manfred Müller, misjonsleder, Uhldingen; Sokneprest Ernst og fru Mag. theol. Maria Nestele, Winterlingen; - Sokneprest Dr. Horst og fru
Elisabeth Neumann, Bad Malente; - Matthias Niche, leder av Hochkirchliches Apostolat St. Ansgar; Valgmenighetsprest Erik Okkels, Tromsø, Norge; - Sokneprest Nikolaus Ostrowitzki, Det katolske
sokneprestembete Winterlingen- Straβberg; - Misjonær Stephan Park, Bonn/Seoul; - Renate Pflaum,
Bad Liebenzell; - Dr. med. Waldemar og fru Myung-Sook Roth, Schorndorf; - Lieselotte Sauerzapf,
Kassel; - Beate Scheffbuch, Stuttgart; - Dr. Kurt og fru Margarete Scheffbuch, Weinheim; - Evangelist
Lutz Scheufler, Waldenburg; - Jürgen og fru Irene Schlicksupp, Altdorf; - Prof. Dr. Günther R. Schmidt,
Erlangen; - Gerhard og fru Elisabeth Schnitter, Gomaringen; - Sokneprest Franz Schwarz, Priorat St.
Wigberti, Werningshausen; - Dr. Christa-Maria Steinberg, barne- og ungdomspsykiater, LimbergOberfrohna; - Sokneprest Helmut Steinlein, Buch/Inn; - Elfriede Tlach, Herrenberg; - Sokneprest Pius
Tonndorf, CCSA, Zillbach; - Misjonsleder utenfor tjeneste, sokneprest Eberhard Troeger, Wihl; 7

Dieter og Meta Trompetter, Gladbeck; - Prof. Bodo og fru Waltraut Volkmann, Möglingen; - Prof. Dr.
jur. Wolfgang og fru Esie Waldstein, Salzburg; - Fru Rothraut Weigelin, Eganville, Canada; - Lektor
Erik og fru Ann-Mari Wiberg, Värnamo, Sverige.
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