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Sjælesorg og samtaler i praksis – et intensiv-kursus i 
nyeste sjælesorg og teoribaseret samtale træning
FUV Løgumkloster: 29. november – 1. december 2021 
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021  
Målgruppe: Præster  
Kursusleder: Lektor, ph.d. Christine Tind Johannessen 

Intensivt sjælesorgskursus for præster. Bliv opdateret på sjælesorgens teori og 
praksis i dag, når vi henover tre dage arbejder med samtalemetoder, teknikker og 
greb og fordyber os i samtidens strømninger i sjælesorgen som akademisk disciplin 
– også systematisk-teologisk betragtet. 

Vejen til forældrene går gennem børnene – input til  
det gode forældresamarbejde
FUV Aarhus: 9. november 2021  
Ansøgningsfrist: 8. oktober 2021  
Målgruppe: Præster, Kirke- og kulturmedarbejdere  
Kursusleder: Teologisk medarbejder Hanne Kirstine Høgild 

Med konfirmander og minikonfirmander følger en stor forældregruppe, som i en 
periode har en konkret anledning til en tættere tilknytning til kirken i kraft af deres 
børn. Hvordan griber vi på en relevant måde den anledning til at inddrage og 
delagtiggøre forældrene, både i det vi engagerer børnene i, men også gøre dem 
nysgerrige på emner og temaer, der er mere voksenrettede? På denne kursusdag 
skal vi se på de potentialer, der ligger i at inddrage forældregruppen, og hvordan  
det kan gribes an. 

Specialuddannelse i sjælesorg for institutionspræster II,1
FUV Løgumkloster: 10. – 14. januar 2022  
Ansøgningsfrist: 11. oktober 2021  
Målgruppe: Præster  
Kursusleder: Lektor, ph.d. Christine Tind Johannessen 

Denne 2-årige Specialuddannelse i Sjælesorg henvender sig specifikt til institutions-
præster med det særkende, at det oftest er sjælesorgssamtaler, som fylder langt det 
meste af arbejdet i embedet – med den daglige rutine i samtaler som oparbejdes 
derigennem. 

NB: Næste forløb for institutionspræster ventes tidligst udbudt 2024.

Næste kurser:
05. september 2022 – 09. september 2022 
09. januar 2023 – 13. januar 2023 
21. august 2023 – 25. august 2023 

                                            

Tilmelding www.fkuv.dk – Her kan man også hente mere udførlige infor- 
mationer om FUVs kurser. Eventuelle ændringer vil løbende blive lagt ud.
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PRÆSTEN I LOKALSAMFUNDET 
»Nogle deltagere foreslog, at der ses på sognestrukturen i folkekir-
ken i forhold til fordelingen af præstestillinger. Der var enighed 
om, at man som landpræst kan savne at have kolleger. Andre 
foreslog, at der arbejdes med at understøtte menighedsrådene. Der 
er mange regler, som menighedsrådene skal forholde sig til, og det 
kan kvæle arbejdet«.

Læs reportage nr. 2 fra medlemsmøderne, hvor der har været lej-
lighed til at drøfte præsters arbejdsforhold og folkekirken generelt 
med Christiansborgpolitikere.

I en anmeldelse af en ny bog skitserer Egil Hvid-Olsen et andet 
samfundsmæssigt aspekt af præstens arbejde, nemlig arbejdsfor-
holdet mellem præster og læger.

Og i en grundig – og vel illustreret – artikelanmeldelse skriver Ole 
Buchardt Olesen om præstegårdens historie.

Jakob Brønnum 
Redaktør

Nørre Broby Præstegård. Fotograf: Torben Lindegaard Jensen
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A K T U E LT

VI HAR BRUG FOR  
JERES INPUT TEKST OG FOTO: SIGNE ETTRUP

Hvad optager politikerne på Christiansborg, og hvad burde optage dem 
i forhold til folkekirken. De spørgsmål blev til en inspirerende drøftelse 
med næstformand i Kirkeudvalget Louise Schack Elholm (V) på Præste-
foreningens medlemsmøde i Roskilde den 25. august 2021 og i Viborg 
den 26. august 2021 med Søren Pape (K) og Mads Fuglede (V). Præste-
foreningens formand, Per Bucholdt Andreasen, og næstformand Niels 
Grunnet tog sig af den fagpolitiske debat 

L ouise Schack Elholm har med stor 
interesse varetaget kirkeordfø-
rerskab de sidste to år. Derfor var 

hun også glad for invitationen til at del-
tage i Præsteforeningens medlemsmø-
der i Roskilde og på Lolland-Falster. 
Som politiker er det givende at få lej- 
lighed til at være i dialog med re- 
præsentanter for de fagområder, som 
man politisk arbejder med. Hun beto-
nede også det gode samarbejde, som 
hun har med Præsteforeningen og bi-
skopperne.

Det politiske arbejde
Louise Schack Elholm beklagede rege-
ringens nedlukning af kirken under 
corona. En beslutning, hun var uforstå-
ende overfor. Forgæves havde hun og 
andre i oppositionen forsøgt at overbe-
vise regeringen om, at kirkerne skulle 
være åbne. I forbindelse med præste-
mangeldebatten havde hun i samarbej-
de med blandt andre de konservative 
forsøgt at få øget optaget på teologi, men 

i sidste øjeblik var flertallet bag forslaget 
smuldret. 

Louise Schack Elholm understrege-
de i forhold til det kirkepolitiske arbej-
de, at, som hun ser det, er det vigtigt at 
have øje for, at der ikke skal laves unød-
vendige tiltag på kirkens område, men 
hun spurgte forsamlingen, hvad den vil 
foreslå, hvis man fra Christiansborg skal 
sikre gode vilkår for præsterne?

Nogle deltagere foreslog, at der ses på 
sognestrukturen i forhold til fordelin-
gen af præstestillinger. Der var enighed 
om, at man som landpræst kan savne at 
have kolleger. Andre foreslog, at der ar-
bejdes med at understøtte menighedsrå-
dene. Der er mange regler, som menig-
hedsrådene skal forholde sig til, og det 
kan kvæle arbejdet.

Det har betydning 
I Viborg efterlyste Mads Fuglede, som 
har boet i USA, hvor politik og religion 
overlapper hinanden i det offentlig rum, 
at præster bidrager langt mere til den 
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offentlige debat »Vi politikere er aldrig 
bedre, end de input vi får«. Han vurde-
rede, at humanistiske idealer har over-
taget de kristne værdier. Derfor er viden 
om, hvad tingene egentlig betyder, en 
mangelvare. Det kan være vigtigt for en 
politiker at få indsigt i værdiernes be-
tydning og vægtning i menneskers liv, 
når der skal træffes beslutninger f.eks. 
om omskæring.

Det var et synspunkt, som Søren Pape 
ikke delte. »I min verden må præster 
ikke være politiske. Når jeg træder ind 
i kirken, skal jeg ikke træde ind i noget, 
der er politisk«.

Til gengæld var Søren Pape og Mads 
Fuglede enige med Louise Schack El-
holm i, at nedlukningen af kirkerne un-
der corona var problematisk. »Kirken er 
det sted, som man altid skal kunne kom-
me«, konstaterede Søren Pape. 

Tro og det offentlige rum
Under den efterfølgende debat blev Sø-
ren Pape og Mads Fuglede spurgt om de-

res syn på, at kirken samarbejder med 
kommunerne om en række opgaver.

Søren Pape slog fast, at kirken ikke 
skal pålægges opgaver, fordi samfundet 
ikke har råd. Han bemærkede, at kirken 
selvfølgelig er åben for alle.

Mads Fuglede så derimod gerne, at 
kirken kom mere ud i samfundet. Han 
vurderede, at det kirkelige rum og den 
samtale, som man kan have der, kan 
løse meget. 

Den debat førte til en drøftelse af, 
hvordan vi i Danmark forholder os til 
tro og kristendom i det offentlige rum. 
Mads Fuglede konstaterede, at der i USA 
er nogle traditioner i forhold til de krist-
ne fællesskaber, som vi ikke har i Dan-
mark. Han så en tendens til, at vi bevæ-
ger os væk fra fællesskabet hen mod det 
at være mere individuelle. En tendens, 
som han også kunne genkende fra de po-
litiske partier. 

Søren Pape fandt, at det er svært at 
tale om tro i Danmark. Han vurderede, 
at det hænger sammen med debatten 

Hovedbestyrelsesmedlem Ole Bjerglund Thomsen, Louise Schack Elholm og næstformand Niels Grunnet
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om at holde religion ude af det offentli-
ge rum.

Søren Pape konstaterede med et stort 
smil, at politikere gerne stiller op til et 
interview om deres hund, da han netop 
selv har aftalt et sådant; men et inter-
view om tro vurderede han, at de færre-
ste politikere vil stille op til. Han slutte-
de af med at konstatere, at kirken bliver 
stærk af mangfoldighed, hvor holdnin-
ger brydes.

Alle præster har Præsteforeningens 
interesse
I Roskilde gennemgik Niels Grunnet 
hovedbestyrelsens årsberetning sekun-
deret af hovedbestyrelsesmedlem Ole 
Bjerglund Thomsen. Udover løn rede-
gjorde de for det politiske arbejde med 
opslag af præstestillinger på overens-
komstvilkår med boligpligt og kbf-funk-
tion. »Hovedreglen er, at præster an-
sættes som tjenestemænd«, sagde Niels 

Søren Pape konstaterede til debatten om samskabelse, at kirken skal være åben for alle, men den skal ikke 
overtage opgaver, fordi samfundet ikke har råd

Louise Schack Elholm understregede i sit oplæg blandt andet vigtigheden af, at kirken ikke må lukke sig om 
sig selv, men at den skal værne om mangfoldigheden. Hun beklagede, at regeringen har lukket det udvalg 
ned, som skulle se på folkekirkens forhold til migrantmenigheder
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Grunnet og fandt det problematisk, at 
især kvoterede oa-stillinger slås op med 
bolig. I Viborg tog Per Bucholdt Andrea-
sen også fat i det emne og fremhævede, 
at præster i de stillinger har ringere an-
sættelsesvilkår end tjenestemændene. 
Præsteforeningen er derfor optaget af 
den problemstilling og er i dialog med 
biskopperne om det.

Et andet felt, som Præsteforeningen 
arbejder med, er præsternes løn og det 
lønefterslæb, som både provster og bi-
skopper har i forhold til sammenligne-
lige offentligt ansatte. 

I Viborg deltog hovedbestyrelsesmed-
lem og formand for foreningens bolig-
udvalg Signe Kølbæk Høg. Hun holdt 
et kort oplæg om foreningens arbejde 
med tjenesteboliger. Hun indledte med 
at slå fast, at ikke alle præster bor i tje-
nestebolig, men de fleste gør. Derfor er 
det relevant for hovedbestyrelsen at se 
på tjenesteboligen. Det er ikke udtryk 
for, at præster, der ikke bor i tjeneste-
bolig, ikke har foreningens interesse. 
Det betyder heller ikke, at man ikke er 
lige så meget præst, hvis man ikke har 
bolig. Om arbejdet med tjenesteboliger-
ne fremhævede hun blandt andet, at der 

arbejdes på at give provster og tillidsre-
præsentanter et kursus i at identificere 
skimmelsvamp. 

Søren Pape (K), Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen og Mads Fuglede (V) i en pause under 
medlemsmødet i Viborg

Man er præst uanset, om man bor i tjenestebolig eller ej 
konstaterede formand for Præsteforeningens boligudvalg 
Signe Kølbæk Høg
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F O T O K O N K U R R E N C E

PRÆST VIER BRUDEPAR
FOTO INDSENDT AF MONA KJÆR NIELSEN 
FOTOGRAF: EGON HYE
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F O T O K O N K U R R E N C E

PRÆST VIER BRUDEPAR
FOTO INDSENDT AF MONA KJÆR NIELSEN 
FOTOGRAF: EGON HYE

2. præmien i fotokonkurrencen
I forbindelse med Præsteforeningens 125 års-
jubilæum har vi udskrevet tre medlemskon-
kurrencer. En essay-, en video- og en fotokon-
kurrence. I dette nummer med det billede, der 
vandt 2. præmien. 3. præmievinderen kunne 
ses i forrige nummer. 

Bedømmelsesudvalgets begrundelse 
Der er øjenkontakt og varme. Det er kontakten 
mellem præst og brud, der bærer billedet. Der er 
brugt en telelinse på fuld blænde, som stiller skarpt 
på præsten, mens baggrunden bliver uskarp, hvil-
ket indrammer motivet på en flot måde. 

Konkurrencen efterspurgte billeder af præ-
ster i funktion. Billedet er valgt og vinder an-
denpræmien ud fra netop det: En præst i funk-
tion som både forkynder og myndighed. 

Billedet bevidner folkekirkens rolle som en 
væsentlig ramme om danskernes livshøjtider. 
Præsten og ikke mindst præstens personlige 
ord til vielser, såvel som andre kirkelige hand-
linger, sætter sig i dem, ordene er tiltænkt. Fe-
sten begynder i kirken!

Billedet er desuden udtryk for genkendelig-
hed. Vi genkender hende på tøjet, på rollen og 
på stedet, hun står, nemlig foran alteret.

Bedømmelsesudvalget har med valget af fo-
tografiet lagt vægt på, at kontakt og relation 
til præsten er bærende for folkekirken. Der er 
2400 præster i den danske folkekirke. Alle ste-
der i Danmark er der en kirke med en tilknyttet 
præst. Det er folkekirkens styrke. Og alt det læ-
ser vi ind i billedet.

Konkurrencens betingelser var følgende: »Trods 
store samfundsmæssige ændringer gennem 125 
år, der også afspejles i præsteembedet, er der en 
kerne, der stadig er den samme. Med en foto-
konkurrence, der illustrerer præsten i funktion, 
håber vi at indfange såvel udviklingen som ker-
nen i præstegerningen gennem 125 år.

I bedømmelsesudvalget indgik Christoffer 
Emil Bruun, radiovært og historiker, Rune Han-
sen, fotograf, Kirsten Mose, kommunikations-
konsulent Københavns Stift, Katrine Bjørn An-
dersen, journalist og sognepræst i Ordrup, Jette 
Frederiksen, direktør for Præsteforeningen. 
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A N M E L D E L S E

Erfaringer fra lægens  
og præstens dagligdag

AF EGIL HVID-OLSEN

I ET APPENDIKS redegør forfatterne til 
»Det skrøbelige menneskeliv«, læge In-
ger Uldall Juhl og sognepræst Lone Ve-
sterdal, for lægens og præstens relation 
gennem tiden. 

De to fag udgjorde i sin tid ét, da præ-
ster af forskellig art blev anset for at 
have særlig indsigt og måske ligefrem 

gudgivne evner. Siden blev fagene split-
tet op i to, hvor præsten beskæftigede 
sig med tilværelsens åndelige dimensi-
on, og lægen tog sig af somatikken. 

Begge tog dog stadig hånd om det så-
rede sind, selvom andre aktører også 
kom på banen med forskellige former for 
terapi. Dette appendiks ville have fun-
geret godt som introduktion til resten 
af bogen, og jeg vil foreslå nye læsere 
at indlede læsningen med det. Appen-
dikset lægger nemlig op til det, bogen 
handler om: På hvilke punkter, læger og 
præster kan supplere hinanden. 

Den daglige praksis
Dette anskueliggøres ved, at Inger Uldall 
Juhl fortæller om sin daglige praksis i 
forbindelse med behandling af patien-
ter med stress og angst, samt døende og 
efterladte. De daglige erfaringer sættes 
i perspektiv med henvisning til en lang 

 » De to forfattere ser en stor fordel i,  
at læger og præster i højere grad end 
normalt indleder et samarbejde til gavn 
for patienten/konfidenten

Anmeldt af
Egil Hvid-Olsen
Grindsted

Det skrøbelige menneskeliv
Perspektiver fra  
lægen og præsten

Inger Uldall Juhl  
og Lone Vesterdal
Eksistensen 2020, 3 
52 sider, 299 kr.

• Anskueligt om forholdet mellem præsten og 
lægen

• En givende bog for nyuddannede præster
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række undersøgelser og forskningsre-
sultater, ligesom der også inddrages ly-
rik og skønlitteratur. På samme måde 
redegør Lone Vesterdal for sine erfarin-
ger fra sjælesorgen. Bogen er tilrettelagt 
som en slags samtale mellem de to for-
fattere, der hver især bygger videre på 
det, den anden har skrevet. 

Måske kunne bogen være blevet lidt 
mere samlet, hvis forfatterne havde 
sammenskrevet teksterne, men samti-
dig sikrer metoden, at man tydeligt kan 
se, hvornår lægen taler, og hvornår præ-
sten gør det. 

Det har den fordel, at de to fag ikke 
flettes sammen til ét, og at man sam-
tidig kan se, hvor fagene kan supplere 
hinanden. Det er netop præciseringen 
af, hvornår det giver mening for en læge 
at henvise til en præst og omvendt, der 
er bogens centrale ærinde. De to forfat-
tere ser en stor fordel i, at læger og præ-
ster i højere grad end normalt indleder 
et samarbejde til gavn for patienten/
konfidenten – og de argumenterer over-
bevisende for det.

Som præst er det berigende at læse om 
lægens arbejdsopgaver. Jeg har aldrig 

været i tvivl om, at praktiserende læger 
har nok at se til, men at deres arbejds-
område strakte så vidt, som Juhl beskri-
ver, var jeg ikke klar over. På den måde 
har jeg fået en indsigt i lægens arbejde, 
som vi præster kunne ønske, at andre 
havde om vores, når de (for sjov) siger, 
at præsten kun arbejder om søndagen.

I de første kapitler var jeg ikke impo-
neret over Lone Vesterdals beskrivelse 
af sjælesorgens udfoldelse og mulighe-
der, men efterhånden blev der bygget 
mere på, så også den del af bogen blev 
interessant og givende. Bemærkelses-
værdig er Vesterdals brug af Paulus’ 
tekster, der jo ofte forekommer svært 
tilgængelige, men som hun får gjort for-
ståelige og relevante i en sjælesørgerisk 
kontekst.

 » Flere end 350.000 danskere lider af 
angst, der – hvis den ikke bliver behandlet 
– er en ganske invaliderende lidelse, 
blandt andet fordi den fører symptomer 
med sig, der gør den angste bange for at 
lide af en alvorlig somatisk sygdom

»Inger Uldall Juhl fortæller om sin 
daglige praksis i forbindelse med 
behandling af patienter med 
stress og angst«. (Foto: Pixabay)
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Fra stress og angst til  
aldring og død
Valget af bogens temaer er naturligvis 
ikke tilfældigt. Nogle er eviggyldige, 
mens andre – forhåbentlig – er tidsbund-
ne. Til de sidste hører fænomenet stress, 
der har udviklet sig til en folkesygdom i 
stadig vækst. »250.000-300.000 danskere 
lider af alvorlig stress. Ubehandlet stress 
forårsager over halvdelen af alle depres-
sioner og angstlidelser« (s. 67). Stress er 
i høj grad bundet op på ønsket om an-
erkendelse. Dette ønske imødekommer 
Lone Vesterdal ved blandt andet at pege 
på Guds ubetingede kærlighed til sine 
skabninger. Det lyder som et kvikfix i 
mit referat, men i Vesterdals halvt ar-
gumenterende, halvt forkyndende form 
vinder argumentet styrke.

Vesterdal skal ligeledes have tak for 
sin letforståelige gennemgang af Kierke-
gaards syn på tro, fortvivlelse og – ikke 
mindst – angst.

Flere end 350.000 danskere lider af 
angst, der – hvis den ikke bliver behand-
let – er en ganske invaliderende lidelse, 
blandt andet fordi den fører symptomer 
med sig, der gør den angste bange for 
at lide af en alvorlig somatisk sygdom, 
hvilket blot er med til at forstærke ang-
sten.

Siden følger kapitler med de lidt mere 
traditionelle temaer: Aldring og tab, død 
og sorg, skyld og tilgivelse. Som sogne-
præst bliver man ofte mindet om, at det 
ikke er sjovt at blive gammel. Særlig 
det at miste børn er barskt, også selv-
om børnene har haft et godt og måske 
ganske langt liv. Men også tabet af en 
lang række jævnaldrende, der har bevid-
net det samme som en selv, er det svært 
at forlige sig med, fordi det fører både 
savn og ensomhed med sig. Ligeledes er 
det besværligt og smertefuldt at måtte 
finde sig i den fysiske aldring. Overfor 
disse problemstillinger gør forfatterne 
opmærksom på, at der også er en fri-
hed i at blive gammel, f.eks. fordi man 

 » Pudsigt nok reagerer mange negativt, 
når synden nævnes i kirken, mens 
psykologen ganske uproblematisk kan 
bringe den på bane

ikke længere behøver at tænke så meget 
over, hvad andre tænker om en. Man 
kan med andre ord i højere grad hvile 
i sig selv, hvilket netop er det, folk, der 
lider af stress og angst, har svært ved. 
Bemærkelsesværdigt er det da også, at 
»på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er topka-
rakteren, giver de 60-89-årige livet 8,4. 
Det tilsvarende tal for de 50-59-årige er 
8« (s. 199).

Et slag for syndsbegrebet  
og det evige liv
Der er meget mere godt at sige om »Det 
skrøbelige menneskeliv«, som er en op-
lagt bog ikke kun for læger og præster, 
men for alle, der vil have indsigt i livets 
vilkår. For præster hører udgivelsen ind 
under den praktiske teologi og vil være 
en givende sag for nyuddannede teolo-
ger at kaste sig over. Samtidig kan de af 
os, der har flere år på bagen som præster, 
også sagtens få gode indsigter undervejs 
i læsningen. Naturligvis er der løsnings-
modeller og tiltag, man må forholde sig 
kritisk til, men alt i alt er »Det skrøbelige 
menneskeliv« en særdeles sober bog om 
det, der udfordrer livet; en bog, der tager 
teologiens rolle i livets svære stunder al-
vorligt. Dette viser sig for eksempel ved, 
at syndsbegrebet tales op. 

Pudsigt nok reagerer mange negativt, 
når synden nævnes i kirken, mens psy-
kologen ganske uproblematisk kan brin-
ge den på bane (s. 282-284). Samtidig slår 
bogens forfattere et slag for, at præster 
bliver bedre til at tale om det evige liv; 
ikke blot fordi det kan bringe trøst til 
den døende og de efterladte, men også 
fordi det udgør en del af det kristne 
evangelium. 



SIDE 835PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Vejledning:
I dagens evangelietekst er Jesus til mid-
dag. Sidst Jesus var på middagsbesøg var 
7. s. e. trinitatis. Dengang blev folk for-
argede over, at han inviterede sig selv 
hjem til tolderen Zakæus. I dag spiser 
Jesus hos »en af de ledende farisæere«. 
Det er der ikke noget forargeligt ved, 
men der bliver alligevel holdt øje med 
ham. Og han ender da formentlig også 
med at have provokeret selskabet med 
sine handlinger og ord, selvom vi den-
ne gang ikke hører noget om farisæer-
nes reaktion.

Jeg vil foreslå at lade sabbat være 
et tema for søndagens prædiken. Den 
svenske præst og forfatter Tomas Sjödin 
leverer i sin bog Det sker når du hviler den-
ne sabbatspointe, som man måske kan 
lade sig inspirere af: »At fejre sabbat er 
i jødisk tænkning ikke bare en måde at 

P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

SALMER

 331 Uberørt af byens travlhed
 392 Himlene, Herre, fortælle din ære
 335 Flammerne er mange
 260 Du satte dig selv i de nederstes sted
 289 Nu bede vi den Helligånd

17. søndag efter trinitatis

Salmernes Bog 19,2-7 / Efeserbrevet 4,1-6 /  
Lukasevangeliet 14,1-11 / Lignelsen om  
pladserne ved bordet

Peter Fischer-Nielsen
Sognepræst i Højbjerg 
og Elsborg Sogne og 
stiftspræst for Kirken  
i Verden i Viborg Stift

 »Det er sundt for os engang imellem at  
sætte os ned på den bagerste række og  

lytte til skaberværkets ordløse tale
AF PETER FISCHER-NIELSEN

afstå fra arbejde på. Det er frem for alt 
en måde at være sammen på, at skabe 
fest på og åbne sig for andre kræfter end 
markedskræfterne. Man tømmer ikke 
ugen, man fylder den. Hviledagen er 
ikke dagen, hvor man puster ud efter de 
andre dage, men den dag, hvor alle de 
andre dage skal tæmmes, beriges og gi-
ves en mening«.1 De lovkyndige og fari-
sæerne har tilsyneladende behov for at 
få korrigeret deres sabbatsteologi og få 
flyttet fokus fra det perifere til det cen-
trale. Reglerne, der omgiver sabbatten, 
er det perifere. Sabbattens centrum er i 
fællesskabet (eller i Åndens enhed jf. 

 » Det kræver måske lidt sabbatsro at 
forlige sig med den tanke og acceptere, 
at det er sådan, vores liv i bund og  
grund er
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epistelteksten) at nyde Guds velsignel-
ser og få sit liv perspektiveret af dem.

I de første seks vers er det den syge 
mand, der bliver anledning til en sam-

tale om sabbatten. Manden lider af 
vand i kroppen. Om det er en alvorlig 
eller harmløs tilstand, er der forskellige 
holdninger til. Mogens Lindhardt me-
ner på den ene side, at det er temmelig 
harmløst. Studiebibelen skriver på den 
anden side, at det er tegn på en livstru-
ende sygdom.2 Uanset hvem der har ret, 
er der ingen tvivl om, at dagens mirakel 
er langt mindre end det, som vi mødte 
sidste søndag, hvor Jesus gjorde enkens 
døde søn levende. Og det virker da også 
til, at Jesus mest af alt bruger den syge 

mand som en anledning til at fremføre 
en pointe. Han er ikke som sidste søn-
dag følelsesmæssigt engageret, og han 
indleder heller ikke en samtale med 
manden. Jesus rejser det principiel-
le spørgsmål, om man må helbrede og 
hjælpe på en sabbat. Det er tilsyneladen-
de et svært spørgsmål, for ingen har lyst 
til at komme med et bud. Måske fordi de 
ikke har et godt svar – eller måske for-
di de allerede er i gang med at udvælge 
sig gode pladser ved bordet og derfor har 
tankerne et helt andet sted. Spørgsmålet 
kræver heller ikke et svar. Det er com-
mon sense selv for ledende farisæere: 
Selvfølgelig skal man altid være klar til 
at hjælpe – selv på en sabbat!

På en sabbat må man ikke skabe eller 
forandre. Men at lade Guds helbredende 
kræfter nå en syg mand eller omsorgs-
fuldt række sin søn en hånd er netop 
ikke menneskeværk – det er Guds værk. 

Det er sundt for os engang imellem at sætte os ned på den bagerste række og lytte til skaberværkets 
ordløse tale

 » Hviledagen er en anledning til at blive 
revet ud af vores selvdyrkelse
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Det er at lade Guds kærlighedskræf-
ter komme til. Det er at lade Gud gøre 
sit arbejde gennem os. Og nok hvilede 
Gud på den første sabbat, men siden har 
han ikke hvilet på laurbærrene. Det ri-
sikerer vi at glemme i vores fortravlede 
hverdag, hvor vi som små gudemenne-
sker forsøger at kontrollere og styre alt 
omkring os. Hviledagen er en anledning 
til at blive revet ud af vores selvdyrkel-
se. Det er sundt for os engang imellem 
at sætte os ned på den bagerste række 
og lytte til skaberværkets ordløse tale 
og huske på, at vi ikke har nogen som 
helst indflydelse på solens bevægelse 
over himlen (GT-teksten). Det er i øvrigt 
enhver biografgængers erfaring, at det 
ikke er fra de forreste rækker, at man får 
den bedste filmoplevelse. Sidder vi på 
syvende række midtfor, går det meget 
bedre. Og det er også herfra – i den in-
aktive hvileposition på bagerste række 
– at vi opdager, at Guds nåde over vores 
og andres liv heller ikke er noget, som 
vi skaber, men at det er en gave, som vi 
kun kan modtage og række videre.

Problemet med en sabbatsprædiken 
er, at ingen i dag holder hviledag. Alle 
sukker naturligvis efter at gøre det, li-
gesom alle sukker efter at slukke for in-
ternettet og slå sig ned i en svensk øde-
gård – men ingen gider alligevel, når 
det kommer til stykket. Hvordan skal 
man så snakke om sabbat eller hvile-
dag på en meningsfuld måde? Man kan 
selvfølgelig tale om gudstjenesten som 
en hvilestund, hvor Gud tjener os, og vi 
kan tage imod (ofte fra de bagerste ræk-
ker i kirken) – men det kan risikere at 
blive lidt blodfattigt. En anden vinkel 
kan være at tale om den påtvungne hvi-
le. Selv har jeg aldrig hvilet så godt, som 
dengang jeg var sygemeldt i seks uger 
efter en rygoperation. Det blev en pe-
riode i mit liv, hvor jeg kom i kontakt 
med nogle andre lag af tilværelsen, end 
det normalt er muligt, når arbejdet og 
hverdagens gøremål sætter dagsorde-

nen, og hvor jeg fandt ud af, hvor lidt 
vigtig jeg i virkeligheden var. Corona-ti-
den kan måske også være et eksempel at 
tage frem, hvis vi kan gøre det uden at få 
nervøse tics: Hvilke gaver gemte der sig 
egentlig i den påtvungne corona-hvi-
le ved siden af alt det trælse? Man skal 
passe på med at romantisere folks vir-
kelig store kriser, men alligevel kan man 
måske forsigtigt spørge menigheden, 
om de trods alt har oplevet, at der var 
nogen, der arbejdede for dem og mødte 
dem med helbredende omsorg, dengang 
de selv måtte sætte deres produktive liv 
på pause og overgive sig til hvilen i for-
bindelse med fx sygdom, dødsfald eller 
arbejdsløshed.

Jesus taler om mennesker i dagens 
evangelietekst. Men han siger også en 
masse om sig selv. Han viser med sin 
helbredelse, at han er Gud – den, der 
også på en sabbat skaber og nyskaber. 
Mellem linjerne bliver vi også mindet 
om, at Jesus er den, der sætter sig selv i 
de nederstes sted (DDS 260). Og ligesom 
Jesus påskemorgen blev ophøjet af Gud, 
må vi også hvile i troen på, at vi som 
Ham en dag vil blive ophøjet. »Den evige 
hvile« kalder vi det – for her er det helt 
åbenlyst, at det ikke er vores indsats, det 
drejer sig om. Det kræver måske lidt sab-
batsro at forlige sig med den tanke og ac-
ceptere, at det er sådan, vores liv i bund 
og grund er. I Guds hænder. Den Gud, 
der arbejder for os, så vi kan hvile. 

Noter
1. Tomas Sjödin, Det sker når du hviler, Boedal 
2014 (s. 45).

2. Mogens Lindhardt, Trinitatis – en homile-
tisk rejseberetning, Anis 2015 og Studiebibelen, 
Det Danske Bibelselskab 2015.

 » At lade Guds helbredende kræfter  
nå en syg mand eller omsorgsfuldt 
række sin søn en hånd er netop ikke 
menneskeværk
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A N M E L D E L S E

Præstegårdens historie  
og dens nutidige virkelighed

AF OLE BUCHARDT OLESEN

JENS RASMUSSENS BOG om præste-
gårdens historie i kirkeligt, kulturelt, 
historisk og samfundsmæssigt perspek-
tiv rummer en fremragende fremstilling 
af sit emne. En studie i alt det, præster 
på landet og menighedsråd samme sted 
burde have indsigt i – af hensyn til den 
fælles forståelse i sognet for, hvad præ-
stens opgave og engagement i sogn og 
embede bør være; ligesom naturligvis 
også menighedsrådets fokus på dette. 

Som tidligere provstitillidsmand, 
samt deltager i adskillige medlemsmø-
der i Præsteforeningens regi, er det mit 
klare indtryk, at netop præstegården 

ofte er et stridens æble mellem præst og 
menighedsråd.

Præster oplever menighedsråd som 
påholdende og grænseoverskridende i 
forhold til præstens liv og ikke mindst 
privatliv i præstegården. Menigheds-
rådene kan ofte frustreres over mang-
lende medspil fra præsten, hvad angår 
præstegårdens og ikke mindst præste-
gårdshavens anvendelse. I en ikke ringe 
udstrækning udspringer sådanne stri-
digheder eller småskærmydsler mellem 
præst og menighedsråd netop af en for-
skellig forståelse af præstegårdens be-
tydning og præstens forpligtelser over 
for sin sognemenighed. Min erfaring 
siger mig, at de forskellige opfattelser, 
som kan tørne sammen og blive til dyb 
uenighed, ærgrelser og til sidst uløselige 
samarbejdsproblemer, ikke kun skyldes 
nævnte forskellige opfattelser af præste-
gården i sognet. 

Præstegården i 
lokalsamfundet 
– dagligliv og kulturarv

Jens Rasmussen.  
Aarhus Universitetsforlag 
2021. 299,95 kr.

• Vigtigt og vidende om præstegårdens historie

• Om præstens historiske rolle og forpligtelser

Anmeldt af
Sognepræst  
Ole Buchardt Olesen,  
Gilleleje
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Helt blank på præstegårdens 
historiske betydning
Ofte kommer en ny præst til sognet helt 
blank på præstegårdens historiske be-
tydning på landet, ligesom det tit hel-
ler ikke altid er så farlig bevendt med 
menighedsrådenes indsigt på området 
– bortset fra en forestilling om, at præ-
sten skal tjene sin menighed, og i denne 
tjeneste har præstegården i en eller an-
den udstrækning en funktion. 

En læsning af Jens Rasmussens stu-
die vil derfor kunne udvide perspektivet 
for både præst og menighed, så forståel-
sen for den fælles forpligtethed på den 
opgave, præst og menighed sammen 
skal løse i sognet, bliver klarere, set i 
det historiske vue, som Jens Rasmus-
sen giver. 

Fra Reformationen
Nok begynder bogen ikke med Adam og 
Eva, men så dog med reformationen og 
den luthersk kaldstanke, to regimente- 
læren samt forestillingen om de tre 
stænder: regerings- og øvrighedsstan-
den, lærerstanden og hustanden. Det er 
klart, at man kunne optræde i fleere for-
skellige af disse stænder, alt efter hvil-
ken vinkel, man så det ud fra. 

Præsten optrådte således i sit sogn i 
alle tre stænder, idet den kongelige ad-
ministration i sognet var samlet hos 
præsten. Han varetog ikke kun sognets 
åndelige liv og den kirkelige betjening, 
men også registrering af fødsler og døde, 
ligesom han havde ansvaret for sognets 
skole, fattigvæsen og vejvæsen. 

Øvrigheden samlet hos præsten
Frem til 1867 var alle kirkelige og verds-
lige opgaver for øvrigheden samlet hos 
præsten. Præstegården var derfor både 
stedet, hvor præsten skrev sine taler og 
førte sin kirkebog, og hvor menigheden 
kom, når de skulle tale om deres børns 
skolegang eller ville forhøre sig om mu-
lig fattighjælp. 

Da præsten selv var bonde, måske 
blandt de største bønder i sognet, vidste 
han også ofte besked om de nyeste dyrk-
ningsmetoder, nye afgrøder og i øvrigt, 
hvad der hører godt landmandskab til. 
Ofte hørte der også en stor have, ja nog-
le steder ligefrem en fornem park, med 
til præstegården. Her var der både urte-
gård og frugthave. Men også en prydha-
ve, der ikke var til nogen egentlig nytte; 
blot til pynt. 

Noget sådant havde de almindelige 
bønder sjældent råd til – dertil var ind-
tægterne for små. Man kunne ikke, som 
præsten, flotte sig med at bruge jorden 
til et formål, der ikke gav noget egent-
ligt udbytte. Præstens indtægter kom 
fra driften af landbruget, tiendebetalin-
ger fra sognets beboere samt betaling for 
kirkelige handlinger, taler til vielser og 
begravelser. 

 » Præster oplever menighedsråd som 
påholdende og grænseoverskridende i 
forhold til præstens liv og ikke mindst 
privatliv i præstegården. Menighedsrå-
dene kan ofte frustreres over manglen-
de medspil fra præsten

Præstegården i Rønninge. Fotograf: Torben Lindegaard 
Jensen
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Embedet medførte den økonomiske 
forpligtelse
De økonomiske forhold i forbindelse 
med præstegården var ordnet på den 
måde, at præsten ved embedets overta-
gelse samtidig overtog den økonomiske 
forpligtelse for præstegården. Han skul-
le svare sin formand i embedet sit, over-
tage eventuel gæld i præstegården samt 
betale en mulig enke efter den tidligere 
præst et års indtægter, et såkaldt »nåd-
sensår«. Istandsættelser og vedligehol-
delser påhvilede også præsten.

Var præstegården så forfalden, at den 
skønnedes uegnet til bolig, skulle præ-
sten også for egen regning lade opføre 
en ny. 

Selvom det næsten kunne lyde, som 
havde præsten ejendomsret til præste-
gården, så var dette ikke tilfældet. Med 
den økonomiske forpligtelse fulgte kun 
en brugsret til boligen. Det er klart, det 
kunne blive nogle heftige udgifter, der 
skulle udredes af den indtægt, som em-
bedet gav. Disse kunne jo ifølge sagens 
natur være særdeles omskiftelige pga. 
konjunkturudsving i landbruget, lige-
som jo selvsagt også gode høstår veksle-
de med dårlige. 

Lån i stiftet
Det kunne til tider betyde voldsomme 
investeringer, så en ny præst måtte op-
tage lån i stiftet; ellers var præsten hen-
vist til at skaffe pengene på det almin-
delige lånemarked eller fra bedrestillede 
familiemedlemmer. Alle de økonomiske 
forpligtelser, som præsten måtte bære, 
kunne naturligvis tynge og gøre tilvæ-
relsen som præst på landet til en gælds-
plaget og temmelig tarvelig tilværelse, 
hvor der måtte spinkes og spares og hver 
skilling vendes. Der var derfor mange 
præster på landet, der dengang kunne 
synge med på Steen Steensen Blichers 
ord:

»Jeg ville gerne fra højen sky
udsendt de gladere sange;
men blive må jeg for kost og ly
en stakkels gældbunden fange«.

De uoverstigelige økonomiske proble-
mer i forbindelse med overtagelse af et 
præstekald, hvor man kunne komme 
ud for at skulle betale en præsteenke et 
nådsensår, løstes undertiden derved, at 
den nye præst giftede sig med den afdøde 
forgængers hustru. Det var en praktisk 
foranstaltning, der gjorde det muligt for 
en ny præst, i det hele taget, at få en em-
bede. Det siger dog måske også lidt om 
synet på ægteskabet som institution i 
århundrederne efter reformationen. Ef-
terhånden blev der dog oprettet enkekas-
ser, hvotil præster og kapellaner skulle 
indbetale et vist beløb, så forpligtelsen 
til at sikre enker af præster et tilstrække-
ligt udkomme kunne bæres i fællesskab 
– uden at nye præster skulle gældsættes 
urimeligt eller af økonomien tvinges til 
at gifte sig med en præsteenke. 

Jordens bonitet
Det er klart, at et sogns størrelse samt jor-
dens bonitet på egnen var med til at be-
stemme de enkelte præsters samlede årli-
ge indtægter. Der kunne være betydelige 

Lindelse Præstegård på Langeland. Fotograf: Torben 
Lindegaard Jensen

 » En læsning af Jens Rasmussens studie 
vil derfor kunne udvide perspektivet for 
både præst og menighed
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forskelle på præsters indtægter og dermed 
også det liv, de kunne leve, og det hus, de 
kunne føre i præstegården. Selvom man 
derfor kan sige, at der med lønningsloven 
af 1919 blev sikret alle præster den samme 
faste og stadige indkomst, så var det dog 
de fleste præster, der blev fattigere ved at 
miste tiende og præstegårdsjorden ved 
ekspropriationen samme år. 

Men det var nedgangstider, og man-
ge andre i samfundet var meget fattige, 
så der var ikke politisk stemning for at 
stille præsterne bedre end det, lønnings-
lovens gav mulighed for. Præstegårdene 
på landet havde deres storhedstid ved 
begyndelsen af det 19. århundrede og 
frem til lidt over midten. Som sagt var 
sognets verdslige administration samlet 
her, så præstegården var både åndeligt 
og verdsligt centrum for livet på landet 
derude i sognene. Kirke, skole, fattigvæ-
sen og vejvæsen sorterede under den lo-
kale præst, der derfor ofte blev opfattet 
som lidt af en sognekonge. 

Præstegårdenes størrelse var også en 
funktion af denne store betydning, som 
præsten og embedet havde. Derfor var 
præstegårdene store og rummelige. Ikke 
kun præstens familie, kone og en stadig 
voksende børneflok skulle bo her, men 
også tjenestefolk, piger og karle, skulle 
der være plads til. Det var også her, sog-
nets møder holdtes. 

Jens Rasmussens bog illustrerer det-
te aspekt af præstegårdens betydning 
med mange og flotte billeder af nogle 
af de største og ikke mindst smukkeste 
præstegårde i Danmark. Selvom bogen 
først og fremmest beskriver historien 
om præstegårdene belyst fra Fyens stift, 
så indeholder bogen også beskrivelser 
og meget fine billeder af præstegårde fra 
andre stifter. Undervejs får vi også belyst 
vækkelsernes betydning for præsternes 
virke og synet på præsten i sognet. Kam-
pen, der fulgte i kølvandet på vækkelser-
ne, og opgøret med rationalismen, gik 
heller ikke helt sporløst hen over synet 

på præsten og præstegårdene. I sam-
menhængen hører vi også lige om for-
fatternes yndlingsbiskop, J.P. Mynsters 
forsøg på at imødekomme både de vakte, 
de gammeltroende og de liberale kræfter 

med sit alterbogsforslag fra 1834, der dog 
ikke blev gennemført, da kongen lyttede 
mere til biskoppen over Fyens Stift. Men 
Mynster fik dog en sejr i det lange løb, da 
den af ham forslåede nye tekstrække til 
søndagenes læsninger endte med at bli-
ve indført som den 2. tekstrække, vi har 
i kirken i dag. 

Nedgangsperioden
Med begyndelsen af det tyvende århund-
rede kom også nedgangsperioden for præ-
stegårdene og deres betydning rundt om-
kring i sognene. Efterhånden var alt det, 
som hørte ind under det kommunale om-
råde, udskilt fra præstens embede. Tilbage 
blev det kirkelige område. Alligevel udgik 
der meget kulturelt liv fra sognenes præ-
stegårde. Her holdtes foredragsaftener 
i præstens stue, grundlovsmøder og 

Hørup Præstegård på Als. Fotograf: Torben Lindegaard 
Jensen

 » Selvom det næsten kunne lyde, som 
havde præsten ejendomsret til præste-
gården, så var dette ikke tilfældet. Med 
den økonomiske forpligtelse fulgte kun 
en brugsret til boligen



SIDE 842 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Sankt Hans-fester i haven osv. Alligevel 
blev det med tiden mere og mere et pro-
blem, at præstegårdene var så store. Præ-
sterne med deres små indtægter havde 
ikke råd til at bo i dem, ligesom ændrede 
familiemønstre og arbejdsforhold gjorde, 
at præstegården med tiden blev reduceret 
til blot en bolig for præsten og hans eller 
hendes udearbejdende ægtefælle. Tidlige-
re tiders præstesyn i sognene: at man ved 
valget af præst fik en hustru med i købet, 
som kunne varetage spejderarbejdet, af-
holde strikkeklubber samt bage boller og 
stå for møder og arrangementer for me-
nighedsråd og sogn, er i det store og hele 
forsvundet. 

Ingen særlig kirkelig funktion
Parallelt med denne udvikling i præ-
stegårdens betydning skete der også en 
kraftig affolkning af landet op igennem 
det 20. århundrede. Denne udvikling har 
gjort det nødvendigt, i et stadigt hastige-
re tempo, at sammenlægge sogne og der-
med afhænde eller nedrive præstegårde, 
som der ikke længere er brug for. Det er 
jo nok her, vi er i dag: landet er ikke lan-
det mere på samme måde som før. 

Præsten og præstegården har ikke no-
gen særlig kirkelig eller kulturel funktion 
i sognet. De fleste aspekter af sognelivet, 
som tangerer det kirkelige, foregår nu i 
sognegården, som mange præstegårde 
rundt om på landet er blevet ombygget 
til. Her er det menighedsrådet, der står 
for det meste. Jens Rasmussens vurde-
ring er, at denne udvikling vil fortsætte 
i fremtiden. Alligevel er det stadig sådan 
på landet, at der eksisterer en udbredt, 
vi kunne sige: romantisk, forestilling 
om præsten og dennes families betyd-
ning for det lokale liv. I denne forståelse 
indgår præstegården og dens have endnu 
som en forestilling om sognemæssig en-
hed og symbol på sammenhæng. 

Dette syn kommer fra tid til anden 
frem, når menighedsråd har kikket på 
den økonomiske bundlinie i længere tid 

og har måttet erkende, at eneste udvej for 
ikke fortsat at skulle kaste alt for mange 
gode penge efter dårlige er at sælge eller 
nedrive sognets gamle præstegård.

Det kan stadig afføde livlig debat i me-
dierne og få de ellers for det meste meget 
passive sognebørn op af stolen: til kamp 
for bevarelsen af den gamle præstegård 
i sognet. 

Jens Rasmussens bog er en spræng-
lærd, engageret og vægtig fremstilling 
af præstegårdens historie. Lige til tiden, 
kunne vi sige. Præster har brug for at vide, 
hvilken særlig tradition og forpligtelse, de 
træder ind i, når de får et kald på landet. 
Det gælder ikke mindst forståelse af, hvil-
ken opgave de, set i dette historiske lys, 
bør varetage og videreføre i samarbejdet 
med og i tjeneste for sognets menighed 
Udstyret med en sådan viden og forstå-
else for embedet og præstegådens betyd-
ning kunne samtalen om præstegården 
komme til at handle om andet og mere 
end blot præstens krav til alt muligt i sin 
bolig (naturligvis ofte meget forståeligt og 
berettiget). Der skulle jo også gerne være 
plads til en snak om, hvorledes præst og 
menighed hører sammen og forsat skal 
høre sammen, ikke mindst når betyd-
ningen af præstegården er oppe at vende. 

Læs nu bogen, kære kolleger og gode 
medlemmer af menighedsråd rundt om 
i landet. Bliv klogere og nyd de smukke 
billeder af dejlige præstegårde rundt om 
i landet! En stort tak fra denne anmel-
der skal der lyde til Jens Rasmussen for 
denne gode og, som det synes, nødven-
dige bog. 

 » Præsten og præstegården har ikke 
nogen særlig kirkelig eller kulturel 
funktion i sognet. De fleste aspekter af 
sognelivet, som tangerer det kirkelige, 
foregår nu i sognegården, som mange 
præstegårde rundt om på landet er 
blevet ombygget til
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»I dansk sammenhæng var det fatalt, 
at W. Beck i sin tid sagde: På knæ for 
Biblen, professorer!- Han burde have 
sagt: På knæ for Kristus, professorer!« 
Preben Holm reflekterer over tidens 
nye åndelighed og farerne for at navi-
gere i gale retninger.

E n af de stærkeste strømninger i de 
senere år har været den nye ån-
delighed, spiritualitetsdyrkelsen, 

som udfolder sig både inden for og uden 
for folkekirken. Jo mere radikal spiritu-
aliteten er, desto mere tenderer den mod 
at bevæge sig uden for folkekirken, lige-
som sværmerne på reformationstiden 
tenderede mod fortrinsvis at virke uden 
for de etablerede kirkesamfund.

I dag kan spiritualiteten spredes via 
mange flere medier end på reformati-
onstiden. Ikke bare dyrkes den i visse 

radioprogrammer – men den spredes 
også på nettet og ikke mindst på dertil 
arrangerede træf som f. eks. på retræter. 
Og naturligvis har kirken med kyshånd 
taget imod denne åndelige interesse og 
søgt at give den plads inden for kirkens 
rammer (ja man har endog udnævnt 
særlige præster til at varetage åndelig 
vejledning! – selv om man skulle synes, 
at det er en opgave for enhver præst). 
Allerede Luther advarede mod at lytte 
til de profeter, der talte meget om deres 
overmåde høje åbenbaringer.

Man kan se denne strømning som et 
udtryk for en reaktion mod den kras-
se materialisme i samfundet. Det er jo 
gængs snak at klage over, at vi i vore 
dage er blevet så materialistiske – så op-
tagne af alt det dennesidige, jordiske, 
menneskelige. I forlængelse heraf kan 
man derfor se spiritualiteten som et ud-
tryk for et ønske om at erhverve sig 

 » Det er jo gængs snak at klage over, at 
vi i vore dage er blevet så materialistiske 
– så optagne af alt det dennesidige, 
jordiske, menneskelige

Preben Holm,  
Hedensted,  
tidl. Nordborg

D E B AT

Sand ånd i en materialistisk,  
nyåndelig tid

AF PREBEN HOLM 
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en ny indre rigdom af åndelighed. Efter 
at man i det ydre er blevet sikret både af 
velfærdssamfundet og af velstandsstig-
ningen, så ønsker man at blive lige så rig 
i sit indre, som man er i det ydre.

En elitær bevægelse
Det er også en yderst elitær bevægelse: 
Det er enkelte mennesker, som på for-
skellige måder ønsker at give deres liv 
et åndeligt indhold. Man søger at gøre 
det ved eksistentielle valg og afgørelser. 
Således er det tillige en bevægelse, hvor 
man er meget selvoptaget – optaget af at 
fylde sit eget indre med en åndelig stræ-
ben. Udadvirkende, udadreagerende er 
man i almindelighed ikke (bortset fra 
ved enkelte retninger). Nej, det er den 
enkeltes indre åndelige fordybelse, der 
er i centrum.

Jeg forstår godt, at det for kirken er 
yderst fristende at knytte til ved denne 
nye åndelighed – ikke mindst når kirken 
ellers står midt i et sækulariseret sam-
fund, som tilsyneladende kun er optaget 
af dennesidige kontante ting, der kan 
måles og vejes – og betales! Men jeg vil 
nu alligevel advare mod at udlevere sig 
helt til denne åndelige bevægelse. Det er 
ikke kun, fordi den er elitær og selvopta-
get, men også fordi – som K.E. Løgstrup 
sagde det i en forelæsning: Skal man 
gøre mennesker virkelig ondt, så skal 
man søge at gøre dem til ånd!

På bekostning af det kropslige
Det kan lyde lidt mærkeligt, fordi vi er 
vant til at se åndeligheden som udtryk 
for en religiøs holdning. Men der er alt-
så noget om Løgstrups dictum. Åndelig-

heden bliver nemlig altid dyrket på be-
kostning af det legemlige, kropslige – og 
det er noget, der kan gøre virkelig ondt.

Vi kan her bare tænke på islam, især 
islamismen. Det vigtigste er her, at man 
ønsker at lægge alt i mennesket, i hjer-
tet, i gerningerne og alt i verden ind 
under profetens ord i Koranen. Og for 
at det kan ske, er man villig til at ofre 
alt i mennesker og i verden. Det er i høj 
grad ånd. Det er virkelig en idealisme, 
der slår alt. Vi ved alle, hvor totalt og 
kompromisløst man gør det i IS. At de er 
idealister i dyrkelsen af Koranen, det er 
vi ikke i tvivl om – heller ikke om, hvor 
ondt det gør.

Når trosgenstanden er en bog 
Sådan går det, når trosgenstanden ikke 
er en person, men en bog med de love og 
regler, der skal følges. – Vi ser det sam-
me i de kristne bevægelser, der også tror 
på en bog, Biblen. Disse bevægelser gør 
Biblen til en lovbog, hvor Biblens reg-
ler, love og bestemmelser bliver vigtige 
– ikke troen på frelseren, Kristus. 

Ganske vist vil nogle her protestere 
mod således at skille troen på Biblen fra 
troen på Kristus. Men desværre er det 
sådan, at når Biblen bliver den primære 
trosgenstand, så bliver Biblens love og 
regler – og de er mange! – ofte det vigtig-
ste. Hvor ødelæggende denne bogdyrkel-
se kan være, det ved vi. I USA kan denne 
bogdyrkelse endog føre til mord. 

I dansk sammenhæng var det fatalt, 
at W. Beck i sin tid sagde: På knæ for 
Biblen, professorer!- Han burde have 
sagt: På knæ for Kristus, professorer! For 
Ånden gør levende, men bogstaven slår 
ihjel! (2. Kor. 3,6) Vi ser i dag, hvor ofte 
og hvor meget bogtroen slår ihjel.

Ikke den øverste autoritet
Her er det vigtigt at minde om, at for Lu-
ther var bogen, Biblen, ikke den øverste 
autoritet. Det for ham altafgørende var, 
om der blev forkyndt lov eller evange-

 » Vi kan her bare tænke på islam, især 
islamismen. Det vigtigste er her, at man 
ønsker at lægge alt i mennesket, i 
hjertet, i gerningerne og alt i verden ind 
under profetens ord i Koranen
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lium – om der blev forkyndt lov, krav, 
fordring – eller om der blev forkyndt 
evangelium, frelse, befrielse, frigørelse. 
Loven kan virkelig slå ihjel.

Men spiritualiteten kan jo altså også 
være mere fredelig, indadvendt. Sådan 
er det meste af spiritualitetsdyrkelsen i 
Danmark. Den er fredelig, stillestående, 
indadvendt, elitær. Her vender man sig 
indad, bort fra andre og kan bruge me-
gen tid på at dyrke sindets indre rørel-
ser. Det indtryk, man får bl.a. gennem 
radioudsendelser, er, at det virker utro-
ligt stillestående med en bønspraksis 
(som f.eks. Kristus-kransen), der er helt 
i modstrid med dansk tradition. – Er det 
så noget, der gør mennesker ondt? – Det 
gør ikke andre mennesker ondt, at man 
er spirituel, eftersom det hele er noget 
indadvendt, stillestående noget. Men 
hvad gør det ved det enkelte menneske 
selv? – Det kan give fred, ro, frihed. Det 
har vi alle brug for. Det havde Jesus fra 
Nazareth selv brug for. Vi hører om, at 
han undertiden trak sig tilbage for at 
bede – sidste gang i Gethsemane have. 
Men størstedelen af hans virksomhed på 
den tid var dog udadvendt. 

Til ånd? 
Og kan man sige, at hans bønspraksis var 
forsøg på at gøre ham selv til ånd, ånde-
lig? – Det mener jeg ikke. Langt snarere 
var hans bøn udtryk for hans ønske om 
at finde hvile i det, han var, og dér, hvor 
han var; ikke i, hvad han selv ville, men 
i, hvad Gud ville med ham. Den slags bøn 
er ikke åndens flugt, men hengivelsen 
til den konkrete situation (DDS nr. 52, 
v. 4: »Jeg være vil,/o Jesus mild,/hvor du 
mig helst vil have;/jeg lukker ind/i sjæl 
og sind dig, Herre min,/med al din nå-
degave.«). Åndeliggørelsen, spiritualite-
ten, kan meget let gøre ondt ved, at man 
i den søger væk fra den konkrete situa-
tion og fra det konkrete medmenneske. 
Vi kender vel alle til ægteskaber, som er 
gået i stykker pga. åndelig dyrkelse. Kri-

sten bøn er udtryk for taknemlighed for 
det, Skaberen har givet – og for råbet om 
hjælp over for det, man møder og frygter.

Love og regler kan gøre ondt på de 
andre
Men langt værre er det – som vist – hvis 
der i den dyrkede spiritualitet er love, 
regler, bud og principper, som man skal 
følge. Det kan – som sagt – gøre meget 
ondt på de andre, som det går ud over. 
Men det gør jo også i høj grad ondt på det 
menneske, som har valgt at ville følge 
disse regler og bud. Det bliver et liv, hvor 
man på den ene side ikke er optaget af, 
hvad der tjener en selv og andre bedst, 
men kun af, hvad der står i regulativer-
ne. På den anden side er man konstant 
plaget af bevidstheden om ikke at leve 
op til det, man skal. Vi har alle mødt 
mennesker, hvis liv har været plaget af 
denne problematik.

Sand ånd
Så derfor må man her spørge: Hvad er 
det dog, som man søger i åndeligheden, 
spiritualiteten? Er det Guds kærlighed? 
Men – den har vi jo ved Jesus Kristus, 
vor Herre. Er det den, man ikke kan el-
ler vil stole på? Eller er det, man søger, 
nogle indre oplevelser? Hvorfor ikke bli-
ve det sted, hvor man er, og så leve dér i 
tryg tillid til vor Gud og far? 

Sagt på en anden måde: Efter min me-
ning er der mere sand ånd, Hellig Ånd, 
over det forældrepar, der i dagligda-
gen kæmper og slider for hele familien 
i tryg tillid til, at der er en mægtigere 
magt, der sørger for tingene, når de selv 
må give op, end der er over hende (eller 
ham), som bruger megen af sin tid på 
spiritualitet. 

 » Så derfor må man her spørge: Hvad er 
det dog, som man søger i åndeligheden, 
spiritualiteten? Er det Guds kærlighed?
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Program
Kl. 14.30-14.40: Velkomst v. afdelingsleder Kirsti-
ne Helboe Johansen.
Kl. 14.40-15.30: Tiltrædelsesforelæsning v. Kas-
per Bro Larsen: »Programscenen i evangelierne 
og i antikke biografier – en genrehistorisk nøgle 
til nytestamentlige teologier«.
Kl. 15.30-17.00: Reception.

SEKRETARIAT
Personalia

DØDSFALD
Lars Ilanguaq Sakæus Jensen
provst, tidl. præst Nuuk. Født den 8. juni 1939, 
død den 25. august 2021. 

UDNÆVNELSER
Louise Amalie Joensen
er ansat som sp (kbf) i Jyderup-Holmstrup Pa-
storat i Roskilde Stift fra den 15. september 2021. 

Tom Widerberg Hagedorn
er ansat som sp. (kbf) i Ranum-Malle-Vilsted 
Pastorat i Viborg Stift fra den 15. september 2021. 

Helene Ferslev
sp. i Sydhavn Pastorat er ansat som sp. ved 
Jesuskirken i Københavns Stift fra den 1. okto-
ber 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse 
til studenteraktiviteter i Carlsberg Byen med 
særligt fokus på Professions Højskolen (25%). 

Thomas Bastholm Søvndal
migrantpræst i Nykøbing F. er ansat som sp. 
(kbf) i Vadum Pastorat i Aalborg Stift fra den 15. 
september 2021. 

Uge til uge

TILTRÆDELSESFORELÆSNING I NY 
TESTAMENTE VED PROFESSOR BRO LARSEN
Fredag den 17. september kl. 14.30-17.00
Auditorium 1, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C 
(1441-012).

K A L E N D E R

Rubrikken erstatter ikke konkret juridisk rådgivning. 
Har du spørgsmål, anbefaler vi, at du kontakter 
sekretariatet. Alle spørgsmål og svar fra Præste- 
foreningens Blad er samlet på hjemmesiden.

VA L G  T I L  H O V E D B E S T Y R E L S E N

Hvornår kan man stemme  
til hovedbestyrelsesvalg?

Alle medlemmer med e-mail skulle modtage 
en mail den 10. september 2021 med infor- 
mation om valget.
Har du ikke fået en mail, skal du kontakte 
sekretariatet.
Har du ikke en mailadresse, får du et brev.

Med venlig hilsen Sekretariatet

S P Ø R G  P R Æ S T E F O R E N I N G E N
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LEDIGE STILLINGER

Hvem skal have ansøgningen?
Ansøgninger til stillinger som tjenestemands-
ansat-, overenskomstansat sogne-, og institu-
tionspræster stiles til Kirkeministeriet og sen-
des til biskoppen i det stift, hvor stil lingen er 
opslået. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15. Ansøgnin-
ger kan fremsendes som sikker post fra www. 
borger.dk

Vikariater
Ansøgninger om konstitution i barselsvika-
riater eller i andre vikariater af under et års 
varighed stiles til biskoppen i det stift, hvor 
stillingen er opslået. Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15.

Ansøgning til stillinger som provst, 
domprovst eller særprovst 
stiles til Dronningen og sendes til biskoppen i 
det stift, hvor stillingen er opslået. Ansøgninger 

skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.

Ansøgninger skal ikke fremsendes ad tjenstlig 
vej.

Digitale ansøgninger
Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gø-
res opmærksom på, at der ikke kan modtages 
e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive 
makro-filer (.docm). 

Obligatoriske oplysninger
I alle ansøgninger bedes personnummer oplyst. 
Teologiske kandidater bedes endvidere oplyse, 
om de har fulgt Pastoralseminariets undervis-
ning.

Ønsker du ansøgningen retur?
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det an-
ført, om man ønsker ansøgningen retur. I mod-
sat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag en 
måned efter stillingens besættelse.

Kirkeministeriet

VIGTIGT, NÅR DU SØGER EMBEDE
Præsteforeningen anbefaler, at du læser foreningens tjekliste. Du finder tjeklisten på Præsteforenin-
gens hjemmeside under »Rådgivning. Tjekliste, når du søger præstestilling«.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på dine lønforhold. Når du søger ny stilling, følger din nuvæ-
rende løn ikke automatisk med.

Der er særligt vigtigt, hvis du overvejer at søge en oa-stilling med boligpligt og eventuelt kbf-funk-
tion, at du læser tjeklisten og får rådgivning i sekretariatet. Der er en række ansættelsesvilkår ud 
over din løn, som du skal sætte dig ind i og overveje, før du søger en sådan stilling.

Præsteforeningen
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Sognepræstestillinger – tjenestemandsansat

Rådighedstillæg
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstil-
læg med grundbeløb 43.000 kr. Der tages for-
behold om udvidelse af ansættelsesområdet i 
overensstemmelse med Finansministeriets af-
tale af 15. august 1975 med tjenestemændenes 
centralorganisationer om ansættelsesområder 

for tjenestemænd i staten, folkeskolen og fol-
kekirken.

Gammel eller ny løn?
Overvejer du i forbindelse med stillingsskift at 
gå fra gammel til ny løn, anbefales det, at du 
kontakter sekretariatet.

Sydhavn Pastorat

E n stilling som sp. ved Sydhavn Sogn (Fre-
deriksholms Kirke) i Københavns Stift er 
ledig til besættelse snarest muligt. Til 

stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogs-
fører og begravelsesmyndighed. Stillingen er 
lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om afløn-
ning af tjenestemandsansatte præster i folke-
kirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen 
og boligen vil være indflytningsklar på ansæt-
telsestidspunktet. Boligbidrag vil blive fastsat 
ved vurdering. Boligbidraget vil dog ikke kunne 
overstige 15% af skalalønnen. For ikke-ordine-
rede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både 
mænd og kvinder opfordres til at søge stillin-
gen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, 
men indsendes direkte til Biskoppen over Kø-
benhavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K 
eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag 
kl. 15. Udløber den 27. september 2021. 

Se beskrivelse efter næste opslag også i Syd-
havn Pastorat på samme side. 

Sydhavn Pastorat

E n stilling som sp. ved Sydhavn Sogn (Fre-
deriksholms Kirke) i Københavns Stift er 
ledig til besættelse snarest muligt. Stil-

lingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om 
aflønning af tjenestemandsansatte præster i fol-
kekirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stil-
lingen. For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirke-
ministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen 
over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 Køben-
havn K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets ud-
løbsdag kl. 15. Udløber den 27. september 2021. 

Der oplyses flg. om embederne:
Ansættelse: Sydhavn er et sogn i forandring og 
samtidig et sogn forankret i tradition. Vi har 
grønne områder og vand, mursten og glasfaca-
der. Sydhavnen favner bredt, i et sogn med man-
ge forskellige personligheder og jobbeskrivelser. 
Derfor er det vigtigt, at du som præst, er rumme-
lig og har lyst til at arbejde med både vores gamle 
kirke, Kirkeskibet og den nye kommende kirke. 

Vi er mangfoldige. I vores sogn bor mennesker 
fra stort set alle sociale lag. Hos os vil du kun-
ne møde både en statsminister og en hjemløs. 
Derfor er en alsidig præst vigtig for os. 

Vi er en kirke, som arbejder med tro i bevæ-
gelse, hvor den kristne fortælling er det faste 
anker. Vertikalt får troen en fysisk bevægelse 
hos os i form af klatring på kirketårnets klatre-
væg og horisontalt med vandring i Sydhavnens 
naturskønne områder eller på vandet på pad-
dleboards ved Kirkeskibet. 
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Vi tilbyder alt fra drop-in dåb til debatarran-
gementer. Vi har »Senioroptimisterne« og »Så 
Syng da Sydhavnen«, og vi gør en dyd i at indvie 
alle, fra fødsel til udfrielse. Vi har mange bør-
neaktiviteter og unge børnefamilier fylder me-
get. Den nyeste del af sognet har et markant 
internationalt islæt. Du må derfor gerne være 
nysgerrig på, hvordan vi kan inkludere menne-
sker med anden nationalitet end dansk og åbne 
kirkens rum for f.eks. aktiviteter på engelsk. 

Hos os er strukturen flad og her samarbejder 
præster og medarbejderne om et fælles mål. Vi 
har en uformel og ligeværdig dialog. Hvor godt 
humør og humor er i højsædet. Sociale medier 
er en integreret del af vores kirkelige liv, og der-
for det kun et plus hvis det er noget du er eller 
har lyst til blive god til. 

Du er en kreativ ildsjæl, der har erfaring med 
at udvikle kirkeliv i et område i vækst og foran-
dring. Du har blik for, at kristendommens vær-
dier og teologien er det naturlige fundamentet, 
som kirkelivet bygges på. 

Du er teologisk velfunderet og brænder for at 
indgå i stærke forpligtende fællesskaber. Vi til-
byder til gengæld, at du får lov til, i samarbejde 
med vores andre præster, at definere dig selv 
og dit arbejde. Vi ønsker, i fællesskab, at skabe 
de bedst mulige forhold for alle. 

Kontakt:
Menighedsrådsformand Lone Ramussen, tlf. 60 
48 04 67 eller e-mail: lone@tpcl.dk 
Det er naturligvis også muligt at kontakte præ-
sterne.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev 
Pastorat 

S tillingen som sp. i Longelse-Fuglsbølle- 
Skrøbelev Pastorat i Fyens Stift er ledig 
til besættelse fra den 1. december 2021. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirke-
bogsfører og begravelsesmyndighed. Stillin-
gen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om 
aflønning af tjenestemandsansatte præster 
i folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til 
stillingen. Boligbidraget fastsættes efter nyvur-

dering. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Du kan læse mere her: https://
www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-
fyens-stift For ikke ordinerede ansøgere bedes 
kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoral-
seminariet vedlagt. Ansøgninger stiles til Kirke-
ministeriet, men sendes til Biskoppen over Fy-
ens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til 
Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@
km.dk Ansøgninger skal være biskoppen i hæn-
de senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 
Udløber den 27. september 2021. 

Der oplyses flg. om embedet:
Longelse, Fuglbølle, Skrøbelev kirker søger 
ny præst
Da vores præst har valgt at gå på pension, søger 
vi en ny dygtig præst.

Vi er et 3-sogns land-pastorat midt på det 
smukke Langeland med skov, strand og enestå-
ende natur. Vores 3 middelalderkirker og kirke-
gårdene er velholdte. Vi har været ét fælles me-
nighedsråd siden 90’erne og tænker pastoratet 
som en helhed. Rådet er bredt sammensat mht. 
køn og alder. Vi har en lang tradition for hyggeligt, 
konstruktivt samarbejde både indbyrdes og med 
de mange lokale foreninger og institutioner. Vi er 
grundtvigske, rummelige og værdsætter forskel-
lighed. Der er et stort frivilligt engagement med 
mange ildsjæle og hjælpende hænder.

Kirken er den gode selvfølge, og dørene står 
åbne for præsten. Vi har tradition for mange 
slags særgudstjenester (strand-, jagt, sang-, 
familie-gudstjenester mm.) og arrangemen-
ter (f.eks. grundlovsfest og koncerter). Samlet 
set er der god kirkegang. Lige så glade vi er for 
vores traditioner, lige så meget er vi indstille-
de på at tilpasse og lade noget falde, når vo-
res nye præst kommer med nye ideer. Der er 
1 konfirmandhold og et junior-konfirmandhold 
(mulighed for samarbejde med Rudkøbing-Sim-
merbølle). Der er ikke så mange børn, men der 
er tradition for kirkeligt børnearbejde. Der er et 
større sommerhusområde omkring Spodsbjerg, 
og vi har f.eks. holdt morgen- eller aftensang, 
hvor de samme salmer synges på 3 sprog. Det 
er vigtigt for os, at evangeliet forkyndes nuti-
digt, nærværende og ind i det liv, vi lever i både 
nære og større sammenhænge. Vi har et fanta-
stisk og engageret personale. Vi har et kirkemu-
siker-team sammen med Sydlangeland.

Vi ligger tæt på Rudkøbing, en flot gammel 
købstad med idyllisk by- og havnemiljø, et godt 
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handelsliv og mange fritidsaktiviteter. Her er 
der børnehaver, Ørstedskolen – 0-10. klasse – 
med SFO, to plejehjem og andre institutioner, 
der også benyttes af vores sognebørn. Præsten 
har 25% bistandsforpligtelse til og samarbejder 
med præsterne i Rudkøbing-Simmerbølle Pa-
storat. Det giver kolleger tæt på, mulighed for 
mere samarbejde og nogle prædikefri søndage. 
I Simmerbølle er der en Grundtvig-Koldsk fri-
skole. Der er gode busforbindelser til Svendborg 
med gymnasium og flere andre uddannelses-
steder.

Samarbejde er en del af kirkens DNA på Lan-
geland. Vi har fælles kirkeblad, fælles annon-
ceplads i lokalavisen, fælles konfirmandarran-
gementer, vi er med i SYMF (Syd- og Midtfyns 
Skole-kirke samarbejde), fælles om Rebellens 
Kor for socialpsykiatriske brugere på Langeland 
– bo- og værestedet Hjørnet ligger i Skrøbelev. 
Og vi samarbejder gerne udenfor kirkens ram-
mer.

Den store, flotte og nyrenoverede (2020) 
præstegård fra 1863 ligger lige midt i pastoratet 

i en stor parklignende have. Den har tre smukke 
stuer, stort spisekøkken, bryggers, entre og to-
ilet i stueetagen. 3 (4) værelser og badeværelse 
på 1. sal. Der er konfirmandstue med stort køk-
ken og toilet – alt med særskilt indgang i gavl. 
Præstens kontor har adgang både via tjenstlig 
indgang og fra privatboligen. Gårdsplads og 
have holdes af graverne.

Vi glæder os til, at den nye præst bliver »en af 
vores«. Vi glæder os til at bakke op om dig og 
det, du kommer med.

Kontaktpersoner:
Formand Karl Kristian Rasmussen karl.kristian@ 
mail.dk, tlf. 51 36 25 74
Medlem af rådet Hanne Andersen hannedor-
theandersen@gmail.com tlf. 40 29 20 19

Hjemmeside: www.longelsekirke.dk/
Facebook: https://www.facebook.com/Longelse- 
Fuglsbølle-skrøbelev kirker

Sognepræstestillinger – overenskomstansat

Ansættelse og aflønning
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gæl-
dende overenskomst for akademikere i staten 
med tilhørende protokollat.

Tillæg til lønnen
Der vil til lønnen kunne ydes et til kvoten sva-
rende rådighedstillæg med grundbeløb 43.000 
kr. og et præstetillæg grundbeløb 11.100 kr.

Dagpenge
Opmærksomheden henledes på, at fuldtidsfor-
sikrede, der ansættes i kvoterede stillinger, kun 
vil kunne oppebære supplerende dagpenge fra 

arbejdsløshedskassen, såfremt der kan fremvi-
ses frigørelsesattest.

Frigørelsesattest
Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt ansøg-
ningen er betinget heraf. Efterfølgende anmod-
ning om frigørelsesattest imødekommes ikke.
Anmodning om frigørelsesattest bør vedlægges 
som særskilt papir stilet til Kirkeministeriet.

Frigørelsesattest udstedes for den første an-
sættelsesperiode på 1 år. Såfremt ministeriet 
ikke finder betingelserne for fortsat oppebærel-
se af frigørelsesattest opfyldt, kan denne tilba-
getages med sædvanligt opsigelsesvarsel.
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Returnering af ansøgning
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det an-
ført, om man ønsker ansøgningen retur. I mod-

sat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag 1 
måned efter stillingens besættelse.

Fensmark-Rislev  
Pastorat

E n stilling som overenskomstansat sp. i 
Fensmark-Rislev Pastorat i Roskilde Stift 
er ledig. Stillingen er på fuld tid. Den, der 

udnævnes, er forpligtet til at indgå i samarbejde 
om tværgående arbejdsopgaver med præsterne i 
nabopastoraterne. Der er ikke knyttet tjeneste-
bolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pa-
storalseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til 
Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over 
Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, 
e-mail: kmros@km.dk Ansøgningen skal være bi-
skoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail 
bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde 
Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modta-
get. Udløber den 27. september 2021. 

Se beskrivelse på side 846. 

Risskov Pastorat

E n stilling som overenskomstansat sp. i 
Risskov Pastorat i Aarhus Stift er ledig. 
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 

100%. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Boligen er beliggende Gyldenrisvej 7, 8240 Ris-
skov. Boligbidrag vil blive fastsat efter vurde-
ring. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralse-
minariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøg-
ning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til 
Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 
8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag 
kl. 15.00. Udløber den 27. september 2021. 

Der oplyses flg. om embedet:
Risskov Kirke søger ny præst. 

Hvem er vi? 
Om Risskov Sogn og Kirke: 
Risskov er en forstad til Århus. Indbyggertallet 
ligger på 7611, heraf 6138 folkekirkemedlemmer, 
og sognet er i kraftig vækst de kommende år 
med meget nybyggeri og mange nye beboere. 

Risskov Kirke med tilhørende sognegård og 
kirkegård er placeret på Solbakken med udsigt 
over Århus bugt mod Djursland. Kirken er fra 
1934 og fremtræder som et nutidigt og lyst kir-
kerum med 270 pladser. Der er god interesse for 
og opbakning til kirkens gudstjenester og brede 
vifte af tilbud og arrangementer, herunder kon-
certer og musikgudstjenester. Der er 2 fuldtids-
ansatte samt en halvtidsansat præst ved kirken. 
Desuden har provsten en kvart præstestilling i 
sognet. Derudover har kirken en fuldtids- og en 
halvtidskirketjener, en kordegn, en fuldtids or-
ganist og en halvtidsorganist/korleder samt et 
kantori på 8 korsangere. På kirkegården er ansat 
en kirkegårdsleder og 4 gartnere samt en elev. 

Hvad kan vi tilbyde? 
Risskov Kirke ønsker at være en åben og mang-
foldig kirke, hvor vi er udfordret af temaet men-
nesker kommer før sognegrænser, og hvor vi 
prioriterer samarbejdet med lokalsamfundets 
mennesker, foreninger og institutioner. Der er 
et godt arbejdsmiljø med trivsel og gode samar-
bejdsrelationer. Vi drøfter løbende en ansvarlig 
arbejdsdeling mellem præster, menighedsråd, 
medarbejdere og frivillige, og vi har fokus på 
kvalitet og professionalisme i opgaveløsningen. 
Vi har en sund økonomi og er åben over for nye 
initiativer og projekter. Vi forholder os løbende 
til kirkens kerneopgaver, ligesom vi drøfter og 
formulerer visioner og forventninger til kirken i 
lokalsamfundet. Der foregår mange forskellige 
aktiviteter i kirken og i sognegården for alle al-
dersgrupper – med god interesse og tilslutning. 
Vi er optaget af at sammenholde den righoldige 
kristne tradition med den moderne tids men-
nesker. 
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Vi søger en præst, 
• der kan forkynde og formidle evangeliet ind 

i nutiden på en klar, vedkommende og mar-
kant måde. 

• der teologisk er kompetent og veloriente-
ret, og som kan bruge sine teologiske kom-
petencer ind i mange sammenhænge. 

• der kirkeligt er fortrolig med højmessen og 
dens liturgi, samt andre gudstjenestefor-
mer herunder eksperimenterende. 

• der vil og har lyst til et samspil med kirkens 
musikfaglige kvaliteter og potentialer om-
kring indsatsområdet »musikken i kirken – 
kirken i musikken«. 

• der ser sig selv og sin opgave i feltet mellem 
den livsoplysende samtale og forkyndelsen 
med afsæt i »menneske først – kristen så!«. 

• der har lyst til og mod på at indgå i og udvik-
le den kirkelige undervisning og pædagogik. 

• der kan imødekomme menneskers eksi-
stentielle og åndelige spørgsmål. 

• der prioriterer det tætte samarbejde med 
og mellem præstekolleger samt med øvrige 
medarbejdere, MR og frivillige. 

• der kan videreudvikle et udvidet samarbej-
de med mennesker, foreninger og instituti-
oner i Risskov. 

Der er knyttet embedsbolig til stillingen. Boli-
gen har adresse på Gyldenrisvej 7, 8240 Risskov 
og er gennem de sidste år løbende istandsat 
inde og ude og fremstår i dag præsentabel og 
velholdt. 

Yderligere oplysninger www.risskovkirke.dk 
Menighedsrådsformand Rie Vestergaard 21 63 
53 83/ risskovmr@gmail.com 
Næstformand Knud Moos 30 27 30 02/
knudmoos@gmail.com 

Aabenraa Pastorat

E n stilling som fuldtidsbeskæftiget over-
enskomstansat sp. i Aabenraa Pastorat i 
Haderslev Stift er ledig. Aflønning vil ske 

med en kvote 100% af fuldtidsbeskæftigelse. 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal 
sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe 
Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. Ansøgning) 
eller pr. e-mail: kmhad@km.dk, og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag 
kl. 15.00. Udløber den 27. september 2021. 

Der oplyses flg. om embedet:
Nyt embede i købstaden Aabenraa blandt 
andet med fokus på de unge
Menighedsrådet i Aabenraa Sogn søger en dyg-
tig præst til et nyoprettet embede uden tilknyt-
tet bolig.

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et va-
rieret og aktivt kirkeliv med både tradition og 
fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kir-
ker og en stor bykirkegård med kapel og krema-
torium. Med den opslåede stilling er der i alt syv 
præster og 30 medarbejdere i sognet. Se også 
www.aabenraasogn.dk

Aabenraa er en uddannelsesby med en række 
videregående uddannelser for eksempel til pæ-
dagog, socialrådgiver og sygeplejerske samlet i 
et campus-miljø samt sosu-uddannelser, flere 
gymnasier og et stort VUC. I byen bor både stær-
ke og engagerede unge og unge med forskellige 
udfordringer, og det er vurderingen, at der er ba-
sis for de rette tilbud til disse grupper af unge. 
Det er rådets ønske at give sognets arbejde med 
unge et betydeligt løft ud over de områder, hvor 
sognet i forvejen har en stærk position.

Menighedsrådet har sat en række strategiske 
mål for de kommende års arbejde – flere i kir-
ke og mere værdi til de 12.334 folkekirkemed-
lemmer i sognet. Vi sætter fokus på styrkelse 
af gudstjenesten med nye gudstjenesteformer 
ude i det fri, på barne-, ungdoms- og voksendå-
ben og på oplysning og debat.

Den ny præstestilling vil knytte sig til sognets 
gamle hovedkirke Sct. Nicolai Kirke og være 
med til at øge antallet af tilknyttede præster til 
fire. Sct. Nicolai Kirke rummer en stor teologisk 
bredde og er også hovedkirke for den tyske del 
af menigheden. Der knytter sig et aktivt, bredt 
og stærkt kirkeliv til kirken.
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Menighedsrådet lægger stor vægt på, at Sct. Ni-
colai Kirke og præsterne her favner teologisk bredt 
og har et godt og respektfyldt samarbejde, hvor 
folkekirkens store styrke, nemlig bredde, respekt 
og forståelse, kommer til udtryk såvel ved kirkens 
mange og forskellige gudstjenester som ved kir-
kens bredt facetterede aktivitets- og koncertliv.

Vi forestiller os, at vores nye præst skal forank-
res grundigt i sognets almindelige kirkelige arbej-
de. Også den nye præst skal have gudstjenester, 
konfirmander, dåb, begravelser og alt det andet 
og skal indgå i den tætte dialog og sparring mel-
lem præsterne i sognet og i samarbejdet med 
medarbejderne og menighedsrådet. Vi ønsker en, 
der kan bringe tanker om frihed, ånd og fælles-
skab i spil i en nutidig sammenhæng, og en, der 
vil medvirke til debatter og foredrag om demo-
krati, dannelse, liv, ånd og tro og støtte initiativer, 
der på andre og nye måder gør det samme.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive ud-
arbejdet en grundig arbejdsbeskrivelse, som den, 
vi ansætter, får stor indflydelse på. Vi ved nemlig 
ikke endnu, hvordan vi som kirke bedst er tilgæn-
gelig, til rådighed og til gavn og glæde for de unge. 
Vi regner med, at det meste af det første år i em-
bedet kommer til at gå med at udforske, opsøge, 
beskrive og netværke. Vi forestiller os, at det bli-
ver nødvendigt at beslutte og prioritere, hvor vi 
mest meningsfyldt sætter ind. Vi vil nedsætte et 
advisory board med interne og eksterne deltage-
re, som skal hjælpe vores nye præst og os med 
at tage de rigtige beslutninger omkring opgaven.

Vi håber, at du:
• Er en teologisk velfunderet præst, der kan 

forkynde evangeliet ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger på en klog, nutidig og 
levende måde.

• Er udadvendt og initiativrig.
• Har en stor arbejdskapacitet.
• Har gode samarbejdsevner, som du vil an-

vende sammen med os i menigheden.

Kontakt:
Menighedsrådsformand Peter Roust tlf. 20 81 59 
46, roust@oncable.dk
Kirkeudvalgsformand Thomas Nygaard tlf. 30 
20 14 32, lindenygaard@gmail.com
Kirkebogsførende sognepræst Jørgen Jørgensen 
tlf. 74 62 21 51, joej@km.dk 
Provst Kirsten Sønderby tlf. 29 16 05 51, kks@
km.dk 

Der vil blive gennemført ekstern profilanalyse i 
forbindelse med ansættelsen.
Ansøgningsfrist: 27. september 2021.
Der afholdes prøveprædikener:
Lørdag d. 9. oktober og mandag d. 11. oktober 

Konstitution

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gæl-
dende overenskomst for akademikere i staten 
med tilhørende protokollat.

Tamdrup Pastorat

E n stilling som sp. i Tamdrup Pastorat i Aar-
hus Stift skal besættes midlertidigt ved 
konstitution. Stillingen er tidsbegrænset 

til perioden fra den 1. november 2021 til og med 
den 30. juni 2022 og er begrundet i sognepræ-
stens udsendelse som feltpræst. Der ydes et rå-
dighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. 
marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligele-
des et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb 
pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. Der er ikke 
knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke ordi-
nerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøg-
ningen. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Ansøgninger stiles til Biskoppen 
over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus 
C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Ud-
løber den 27. september 2021.
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Vil du gerne have tæt kontakt med menigheden, traditioner at bygge videre på og stor frihed til, 
med dine kompetencer, at tiltrække flere til kirken i et område, der bare venter på at blive 
aktiveret?

Som præst hos os arbejder du sammen med et, allerede godt etableret, team af præst og 
medarbejdere. 
Du vil i pastoratet møde to menighedsråd, som har et godt samarbejde og en masse visioner om 
fremtiden, som vi gerne vil gennemføre sammen med dig. Vi har bl.a. planlagt et nyt sognehus, 
som vil indeholde moderne kontorfaciliteter til den nye præst.

Fensmark-Rislev Pastorat består af to sogne: Rislev, et traditionelt landsogn og Fensmark, et sogn 
i vækst med mange nye tilflyttere, fortrinsvis børnefamilier. 

Musik og kor har høj prioritet i pastoratet og spiller også en stor rolle ved vores gudstjenester, 
hvor vi sætter stor pris på genkendelig liturgi. Vores kirkegængere forlader kirken med ”glæde i 
sindet”. 
Vi har mange gode traditioner året rundt både for yngre og ældre, vi samarbejder med lokale 
kræfter f.eks. spejderne og afholder flere arrangementer i samarbejde med nabo-sognene.

Du er velkommen til at henvende dig til formand for Fensmark Menighedsråd: Grethe Andersen 
på tlf. 40 19 34 36 eller e-mail fensmark.sogn@km.dk, for eventuelle spørgsmål.

Vi ønsker en præst der:
• Vil engagere sig i lokalområdet
• Forhåbentlig ønsker at tage bopæl her i pastoratet
• Har erfaring i udvikling af børne- og ungdomsarbejde
• Med humoristisk sans kan rumme forskellighed og favne bredt
• Er udadvendt og samtidig lyttende
• Kan arbejde struktureret
• Kan indgå i et team med respekt for kirkens øvrige medarbejdere

Som præst i Næstved Provsti vil du:
•  Indgå i et kollegialt fællesskab af 32 præster, der mødes en gang om måneden til enten 

konvent eller fagligt morgenmøde, og hvor ferieteams giver fleksibilitet og mulighed for 3 
sammenhængende studiedage årligt.

•  Blive en del af et provsti med fokus på høj faglighed, fællesskab og kirkelig udvikling, hvor 
bl.a. en fælles udviklingspulje skaber gode muligheder for kirkelig nytænkning og samarbejde 
på tværs af sognegrænser.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til …
Vi vil glæde os til at se din ansøgning, som skal være os i hænde senest …

Sognepræst søges

Vil du være  
et aktiv  
i et lokalområde  
i stor vækst?

Fensmark-Rislev Pastorat
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ER DU 
VORES NYE 

FORSTANDER?
Diakonhøjskolen søger ny 
forstander pr. 1. november
Ansøgningsfrist d. 20. september 2021

diakonhojskolen.dk/stillingsopslag

Præstekraver
Vaskes og pibes og Poignetter vaskes.

Anni Kant
Under Egen 12, 7500 Holstebro
Mobil 2087 9525

Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter vaskes.

Else Markussen
Svanevej 4, 7600 Struer
Tlf. 2298 6246 – elsemarkussen2607@gmail.com

Præstekraver m.m.
Jeg vasker, stryger og piber hvad til præstedragten 
hører – hurtigt og omhyggeligt.

MERETE CHRISTIANSENMERETE CHRISTIANSEN
Høegsvej 32 i, Hammershøj, 8830 Tjele
Tlf. 30 29 90 54 eller meretethimes@webspeed.dk

MODTAGER DU IKKE BLADET RETTIDIGT, 
SÅ KONTAKT SEKRETARIATET STRAKS

SPØRG, 
HVIS DU ER I TVIVL

I usikre tider  skal vi være mere for hinanden.Lad os komme  I GANG

I usikre tider leder vi alle efter kvalificerede svar. 
Svar, der tager udgangspunkt i lige præcis vores 
økonomi, vores job og vores håb for fremtiden. 

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fagforening. 
Derfor har vi med tiden opbygget en særlig viden 
om dit fagområde og mennesker med din uddan-
nelse. Vi har også udviklet fordele, som kommer 
medlemmer af Præsteforeningen til gode.

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller pension, 
giver vi dig svar. Du behøver ikke at være kunde. 
Det er nok, at du er medlem af Præsteforeningen. 
Hvorfor ikke benytte sig af det? 

Ring 3378 1908 – eller gå på  
lsb.dk/praesteforeningen og book et møde.

Præsteforeningen_210809_Pro-Spørg_64x207.indd   1Præsteforeningen_210809_Pro-Spørg_64x207.indd   1 06.07.2021   16.0406.07.2021   16.04
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‘QUIZ for kvikke konfirmander’
Overskuelig og systematisk bog på 64 sider 
om det elementære i ‘Børnelærdommen’.
Til hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder.
Bogen indeholder også små historier fra 
konfirmandstuen. Pris pr. bog 75 kr.
Ved køb af min.15 bøger er prisen 50 kr. pr. bog.

Forlaget nesualk
Tlf. 26 36 19 47 ℓ www.nesualk.dk

Nu skal du selv indbetale dit  
kontingent til Præsteforeningen
Præsteforeningen overgår i juni måned til opkrævning af kontingent via FarPay. Dette vil i 
første omgang omfatte medlemmer, der er ansat som præster og provster i folkekirken, som 
aktuelt betaler kontingent via månedslønnen.

Omlægningen sker for både forudlønnede (tjenestemænd) og bagudlønnede (overenskomst-
ansatte). Du vil modtage en mail med faktura fra FarPay med mulighed for valg af fremtidig 
betalingsløsning.

Du kan vælge mellem løbende betaling via mobilepay eller Nets (PBS).

Om FarPay: Vores samarbejdspartner har stået for foreningens faktureringsløsning siden januar 
2020. Systemet sørger for at integrere indbetalinger til foreningens medlems- og økonomisystem.

Vores opkrævninger sendes derfor som hovedregel pr. e-mail med FarPay. 

Husk altid at give besked til Præste-
foreningen, hvis du får ny mailadresse 
– både privat- og arbejdsmail.

PRÆSTEFORENINGENS BLAD –  
MIDLERTIDIG ADRESSE OG C/O ADRESSE
Præsten bliver omdelt af Bladkompagniet.
Bladkompagniet har oplyst, at bladet kun bliver leveret  
til den adresse, der er registreret hos cpr-registeret.
Bladet kan dermed ikke sendes til en c/o adresse, hvis 
ikke c/o adressen er den registrerede adresse.
Ej heller kan bladet sendes til midlertidige adresser, 
idet det kun er den registrerede adresse, som bladet 
sendes til.

HUSK ALTID: Når du flytter at sende en mail til 
Præsteforeningen ddp@praesteforening.dk med 
oplysning om din nye registrerede adresse.

Hør en bruger og en præst
fortælle på www.beecast.dk 
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POPUL ÆRT JULEMAGASIN TIL UDDELING

24:12 
Et julemagasin
Forær et flot julemagasin 
til kirkegængerne juleaften 
eller i juletiden. 

Sidste år nåede 24:12 ud til 
mere end 17.000 dan skere.

Julebøger  
til børn
Vi har fire skønne 
julebøger til børn, der 
på forskellig måde 
genfortæller juleevan-
geliet. Blandt andet 
nyheden Vi fejrer Jesus

TILBUD – forudbestil senest 26. september 2021
• 24:12: 25-49: 25 kr./stk. | 50-99: 20 kr./stk. | 100+: 15 KR./STK.  

Normalpris: 49,95 kr./stk. 
• Julebøger til børn: 20-99: 12 kr./stk. | 100+: 10 kr./stk. Normalpris: 19,95 kr./stk.

Læs mere og bestil på: lohse.dk/24-12-2021

NYT: Ti gode salmer 
til de kirkelige handlinger og årstiden 

Vi har udvalgt ti gode salmer til hver af de store begivenheder: dåb, vielse og 
bisættelse/begravelse samt yderligere ti til årstiden. Fra undersiden ’10 gode’ på 
salmer.dk kan dåbsforældre, brudepar og pårørende nu 
orientere sig i og vælge salmer på forhånd, ligesom 
salmerne kan inddrages i den forudgående samtale. 
 
Salmerne er frit tilgængelige for alle, og de vises med 
tekst, node, lyd og kommentarer. Man kan med udbytte 
henvise til undersiderne fra kirkens hjemmeside og i  
den øvrige kommunikation med de berørte parter. 

 
 

      Læs mere på salmer.dk under ’10 gode’ 
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Lær konfirmander om 
diakoni, verdensmål og 
næstekærlighed
Bestil et besøg fra Folkekirkens Nødhjælps karavane, 

som består af unge, der har oplevet hverdagen og fået 

indsigt i klimaforandringer i verdens fattigste lande. 

De giver jeres konfirmander mulighed for at handle og 

gøre en forskel.

Læs mere og bestil på
www.nødhjælp.dk/tagdel

For mig er Sogneindsamling og 
karavanebesøg uløseligt forbundet med 
konfirmandundervisningen, da det er 
næstekærlighed omsat i praksis.
BIRTHE SCHIØLER, PRÆST VANLØSE KIRKE


