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Forord

Forord

Der kommer hele tiden nye præster til, det er der ikke noget nyt i. Tilskyn-
delsen til at lave et temanummer om de nye præster er imidlertid de foran-
dringer, som i øjeblikket finder sted i forbindelse med de nye præsters vej ind 
i embedet. Dels er der efterhånden opstået ikke så få nye typer af præstestil-
linger og dels har folkekirken fået en ny præsteuddannelse i det forgange år. 

Der bliver stadig flere funktionspræster og stadig flere lokalfinansierede 
præstestillinger. Det betyder, at de nye præster i dag står over får udfor-
dringer, som deres mere erfarne kollegaer ikke tidligere har oplevet, og som 
derfor ikke alene kan imødekommes med kollegial sparring og supervision. 
Alligevel fremhæver de nye præster selv de kollegiale relationer som noget 
af det vigtigste for deres trivsel i embedet. Det fremgår blandt andet af te-
manummerets indledning, som præsenterer tre aktuelle snapshots fra nye 
præsters oplevelser af deres første år i embedet. Det relationelle aspekt ved 
præstearbejdet klinger videre i de otte artikler, der på forskellig vis stiller 
skarpt på samspillet mellem præsten og andre kirkelige aktører, på præstens 
forhold til sognebørn og lokalsamfund, og på de nye præsters møde med 
folkekirken som arbejdsplads.

Lektor og psykolog Line Revsbæk har skrevet en organisationsteoretisk 
artikel, der som et perspektiv udefra kan tjene til inspiration for arbejdet 
med at organisere modtagelsen af de nye præster som medarbejdere i folke-
kirken.

På baggrund af de ændringer som strukturreformen fra 2007 har medført 
i det folkekirkelige landskab, skriver provst Thomas Reinholdt Rasmussen 
om de nye præsters situation og de udfordringer, der møder dem, når de 
kommer i embede.

Teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter lader den virkelig-
hed, som de nye præster oplever, kommer til orde i sin artikel om embeds-
synet. Med udgangspunkt i sin store undersøgelse “Hvad vil det sige at være 
præst?” fra 2016 præsenterer Felter et indblik i fire yngre præsters hverdag 
og pastorale selvforståelse.
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 Forord

Centerleder Birgitte Graakjær Hjort giver os en foreløbig status på den un-
dersøgelse af præsters jobadfærd som FUV har igangsat i 2017. Undersøgel-
sen skal kaste lys over de nye præsters syn på folkekirken som arbejdsplads, 
både før og efter ansættelse. 

I form af et interview fortæller uddannelseskonsulent Anita Hansen Eng-
dahl om tilblivelsen og udformningen af den nye præsteuddannelse NY 
PRÆST, der skal imødekomme de ændrede forhold, som nye præster kom-
mer ud til i dag.

Sognepræst og mentor Charlotte Locht og biskop Elof Westergaard be-
skriver i deres artikel om mentorordningen i Ribe Stift vigtigheden af, at 
nye præster tildeles en mentor som en organiseret del af modtagelsen i fol-
kekirken.

Temanummerets to sidste artikler griber fat i nogle af de konkrete opga-
ver, som erfaringsmæssigt fylder meget i nye præsters hverdag, nemlig arbej-
det med henholdsvis konfirmanderne og gudstjenesten. De forhenværende 
religionspædagogiske konsulenter Pernille Nærvig Petersen og Anna-Sofie 
Arendt beskriver i deres artikel, hvad de nye præster oplever som udfor-
drende ved konfirmationsforberedelsen, og på hvilken måde de kan få hjælp 
og støtte gennem kateketikvejledning. Uddannelseskonsulent Christiane 
Gammeltoft-Hansen fokuserer i sin artikel på de nye præsters rolle som li-
turgiske ledere i krydsfeltet mellem fasthed og frihed i de kirkelige ritualer, 
og i mangfoldigheden af gudstjenesteformer.

Vi håber, at dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi vil bidrage 
til at kaste lys over de aktuelle forhold, som nye præster møder i forbindelse 
med deres første ansættelser. 

Karina Juhl Kande og Kjeld Slot Nielsen
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Indledning
– om at være den nye kollega

Karina Juhl Kande

Da jeg for nylig passerede toårsdagen for min ordination, udløb samtidig 
den periode, jeg havde udstukket for mig selv og min familie som en slags 
undtagelsestilstand. Nemlig den periode, hvor jeg forventede, at det ville bli-
ve hårdt arbejde med alle de ‘første gange’ som præst; alt det, jeg skulle sætte 
mig ind i og finde ud af først i vikariatet og siden forhåbentlig i en fast stilling 
et andet sted. Men senest efter to år, skulle det altså være slut med at arbejde 
på den ugentlige fridag og med at skrive prædiken lørdag nat!

Nu er de to år gået, og rigtig mange ting er blevet nemmere. Jeg er landet 
det rigtige sted. Men jeg skriver stadig prædiken lørdag nat. Og jeg tænker 
ofte på, at der i de to år har været adskillige faldgruber, som jeg udelukken-
de har undgået, fordi jeg fra begyndelsen havde dygtige og opmærksomme 
mennesker omkring mig i det daglige arbejde som sognepræst. 

Som ny på en arbejdsplads hører man ofte udtrykket: “Du skal bare spør-
ge”. Men som regel ved man først, hvad man skulle have spurgt om, når man 
enten har undgået faldgruben eller på en eller anden måde er kommet op af 
den igen. I begge tilfælde spiller ens nærmeste medarbejdere en afgørende 
rolle.

I forbindelse med forskellige kurser, netværk og ikke mindst den obligato-
riske efteruddannelse har jeg ført mange samtaler og korrespondancer med 
andre nye præster om deres første år i embedet.

Et gennemgående træk i samtalerne og korrespondancerne handler netop 
om at være den nye kollega. På samme tid ny i embedet og ny i samarbej-
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det med præstekollegaer, menighedsråd og kirkens personale. Jeg vil i det 
følgende referere fra nogle af disse samtaler samt bringe tre længere citater.

For mit eget vedkommende gik der seks år, fra jeg afsluttede Pastoralse-
minariet, til jeg som 37 årig blev ordineret til et barselsvikariat i Hyltebjerg 
Sogn. Jeg var derfor kommet lidt på afstand af pastoralteologien, og den før-
ste tid i præsteembedet var en stor omvæltning.

De omfattende ansøgningsprocesser gav mig en fornemmelse af, at folke-
kirken som arbejdsplads kræver stor manøvredygtighed. Men jeg manglede 
forståelse for forbindelserne mellem de personer, jeg kommunikerede med: 
biskop, provst, menighedsrådsformand, præst, kordegn, organist, m.fl.

Jeg var så heldig at komme til at indgå i et tæt samarbejde med en erfa-
ren præstekollega, som gav mig frie rammer til at finde mine fødder som 
præst og samtidig stod parat med råd og vejledning. Hun påtog sig rollen 
som mentor, samtidig med at hun gav mig oplevelsen af at være en ligeværdig 
kollega. Hun lærte mig at ‘dele og stjæle’, det vil sige altid gavmildt at dele 
ud af egne ressourcer – og selv den, der er ny og uerfaren, har noget at dele 
ud af – og uforfærdet at stjæle idéer, historier og metoder fra alle tænkelige 
inspirationskilder. Det lyder måske banalt, men den lærdom er jeg stadig 
dagligt taknemmelig for.

En 37-årig præst beretter om lignende erfaringer fra sin første tid i embedet:

Den væsentligste bidragende faktor til min arbejdstrivsel 
kommer uden tvivl fra mit præsteteam. Jeg landede som er-
faren teolog, men helt ny præst, i et team, der allerede havde 
fundet ind til noget af det, man kan få, når man ikke er en 
enmandshær, men en del af et hold. 

Jeg blev en del af et hold, der gensidigt forpligter hinan-
den på mere end gudstjenesteplanlægning og ferieafløsning. 
Det er et hold, der støtter op om hinanden, når en af os står 
over for noget vanskeligt. Der er aldrig lang vej hen til et kol-
legialt råd, klap på skulderen eller tiltrængt los i den dertil 
indrettede. Det er et gavmildt hold med plads til teologisk re-
fleksion og forskellighed. Betydningen af denne “plads” har 
været uvurderlig i forhold til læringskurven og opbygningen 
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Indledning

af en pastoral identitet. Jeg har et par gange ønsket mig et “ny 
i job”-skilt. Men sådan et får man som bekendt ikke udleveret 
ved ordinationen. Og selvfølgelig gør man ikke det. For man 
er den, “der er den”, når man sidder i stuen hos en familie, 
der har mistet. De har brug for en præst. Og det bliver man 
så! Nogens præst. Det bygger op. Og det er fuldstændigt afgø-
rende, at erfarne kolleger giver den nye kollega plads til denne 
erfaring. Alt andet er for mig at se uansvarligt, ukollegialt og 
uopbyggeligt (Marie Hedegaard Thomsen, Hadsten Storpas-
torat, Favrskov Provsti).

Men også mindre positive erfaringer er kommet til orde i samtalerne med 
nye præster om oplevelsen af at være den nye kollega. Nogle beretter om, at 
de er blevet overladt til sig selv med opgaver, som præstekollegaerne har fun-
det uinteressante. F.eks. havde en 34-årig nyansat præst i en kvoteret stilling 
fået ansvaret for ikke mindre end seks hold minikonfirmander, hvorimod 
hun kun sjældent fik lov til at tage bisættelser og højmesser. En 28-årig præst 
i et stort landsogn oplevede at blive ansat direkte ind i et voldsomt konflikt-
fyldt arbejdsmiljø, hvor det fra første færd stod klart, at præstekollegaen på 
ingen måde ønskede at samarbejde med ham. 

En 61-årig præst fortæller om sine kollegiale udfordringer:

Det, der kan opleves som en stor udfordring som ny præst, er, 
når for eksempel den ene kollega har været så længe ansat i et 
embede, som han har, så kan det være utrolig svært at finde 
plads og få rigtigt fodfæste i sognene. Det er forståeligt, at me-
nigheden gerne vil betjenes af et kendt, populært og elsket 
ansigt, når de er i sorg. Og selvom min kollega og jeg har aftalt 
begravelsesvagtuger, så er der jo altid, også i mine uger, af-
døde og pårørende, som den gamle præst kender. Det gør det 
svært som ny at byde ind. Bedemændene ringer automatisk 
først til præsterne i embedsboligen, det vil sige til kbf ’erne. 
Og det bliver ofte kbf-præsten, der giver en højtidelighed vi-
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dere, fordi han så selv føler, at nu er han fyldt op, eller at nu er 
det en afdød, som han alligevel ikke kender.

Vi har i det ene pastorat fast lørdagsdåb, en i hver kirke, en 
gang om måneden. Da min kære kollega er yderst musikalsk 
og har eget orkester, er det det orkester, der spiller til lørdags-
dåbene, så det bliver rytmiske gudstjenester. De er derfor 
yderst populære. Jeg har skullet kæmpe mig lidt til at få andel 
i disse lørdagsdåb. Det er ikke kommet som en naturlig ting 
fra min kollega, at vi begge skulle have lørdagsdåb. Men disse 
særlige dåbsgudstjenester og dåbssamtalerne er jo netop en 
god indfaldsvinkel til at møde nye sognebørn.

Som ny præst i et sogn vil man jo gerne stikke fingeren lidt 
i jorden og finde ud af, hvordan sognet egentlig i bund og 
grund fungerer og hvad der kan være behov for af nye tiltag. 
Her kan det være en udfordring, når det viser sig, at vi ønsker 
mange af de samme ting som f.eks. Sorggruppe, og min kol-
lega så fortæller, at han faktisk har en sorggruppe, og det er 
så det. 

Spaghettigudstjenester etc. er tidligere afprøvet uden held, 
så det er heller ikke en god idé. Jeg har fuld forståelse for dette, 
men det kan føles lidt tungt. Det kan være en svær balance-
gang på den ene side at skulle byde ind med nyt, som så viser 
sig alligevel ikke at være nyt, fordi det har man prøvet for flere 
år siden, uden succes. Vi har rigtig mange aktiviteter, især på 
musiksiden, så det er jo også begrænset, hvad der mere kan 
rummes både i kirkekalenderen og sikkert også i sognebør-
nenes egne kalendere.

Det er også min kollega, der ønsker kontakten til skolerne. 
Jeg prøver at få at vide, hvem det er, jeg skal kontakte, hvis 
det er mig, der skal have et arrangement med en skoleklasse, 
men fordi min kollega alligevel skal på skolen i en anden for-
bindelse, mener han, at han jo lige så godt kan gøre det. I den 
situation kan det være svært at få gennemslagskraft som ny, 
især når der er andre til stede.
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Indledning

Jeg har også oplevet fra min kollega, at vi har planlagt f.eks. 
en gudstjeneste, som jeg skal have, og så finder min kollega 
ud af, at det måske var smartere, at han selv tog den, fordi 
der f.eks. er udflugt efterfølgende eller lignende, hvor han 
ubevidst overruler én. Min ældre kollega har også gerne vil-
let oplære mig i, hvad jeg skal sige i vielsestaler, og hvad jeg 
ikke skal sige. Men vi har jo lov til at have hver vores tilgang 
til vielsestaler, så her har jeg måttet slå bremserne i (præsten 
er ansat i to landpastorater med i alt fire sogne og ønsker at 
være anonym).

Det ovenstående citat beskriver meget klart, hvor afgørende det er, at den 
erfarne kollega påtager sig ansvaret for også at være den gode kollega, og 
sådan er det heldigvis også i flertallet af de beretninger, jeg har hørt. Men når 
det glipper, kan det være svært gennemskueligt for den nye præst, hvorfra 
der er hjælp at hente. Hvis ikke provsten eller tillidsmanden formår at træde 
til som mægler i en konfliktsituation, ser den nye præst måske ikke andre 
udveje end til sidst at søge et andet embede. Der er i de seneste år heldigvis 
kommet stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet i folkekirken. Desuden lader 
det til, at nyansatte præster – herunder også dem der ordineres til vikariater! 
– med den nye integrerede præsteuddannelse får flere muligheder for spar-
ring, råd og vejledning i den første tid i embedet, ved f.eks. uddannelseskon-
sulent, mentor og faglige netværk, og det er meget positivt.

Et andet tema, der har været centralt i samtalerne med andre nye præster, 
er arbejdstilrettelæggelse. De fleste af dem, jeg har talt med, giver udtryk for, 
at de – ligesom jeg – fra begyndelsen var forberedt på, at det første år eller to 
ville blive udfordrende. De har været indstillet på at yde en ekstra indsats. 
Alligevel har det taget pusten fra mange, at de i deres første år konsekvent 
har set sig nødsaget til at bruge deres ugentlige fridag på at arbejde. I kombi-
nation med, at man hidtil først har skullet optjene retten til ferie med løn – 
således at mange nye præster af økonomiske grunde kun har haft begrænset 
mulighed for at holde ferie – har ekstraindsatsen for nogle resulteret i en 
følelse af udbrændthed allerede efter et par år. I de tilfælde, som jeg har fået 
beskrevet, har udvekslingen og forventningsafstemningen med deres nær-
meste kollegaer været altafgørende for, at de er blevet i præsteembedet. 
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Det er min personlige oplevelse, at selv præster med mange års erfaring 
kan have svært ved at få afholdt deres ferier og fridage. De erfarne præster 
arbejder ofte i et meget højt tempo, og de kan overkomme utrolig meget. 
Men nogle af dem har også en tendens til at fylde nye aktiviteter i kalenderen 
i samme øjeblik, der viser sig det mindste lille hul. Og som den nye kollega, 
der ikke ønsker at fremstå ukollegial eller ugidelig, kan det være yderst van-
skeligt ikke at pålægge sig selv et tilsvarende arbejdspres. Men for at undgå 
at brænde ud, inden vi får begyndt, har vi brug for at skærpe blikket for, at 
der findes kan-opgaver og skal-opgaver, og at vi hverken bliver bedre præster 
eller bedre kollegaer af at påtage os flere kan-opgaver, end vi kan overkomme 
ved siden af skal-opgaverne. 

Vejledning i at tilrettelægge arbejdet og afstemning af arbejdsbyrden i for-
hold til erfaring og kompetencer er endnu et behov, som tilsyneladende vil 
blive tilgodeset med den nye præsteuddannelse. Men et velfungerende sam-
arbejde med præstekollegaer og personalet på kirkegårdene, i kirkerne og på 
kirkekontoret vil fortsat være af uvurderlig betydning. Det gode samarbejde 
og følelsen af at “få plads” er helt afgørende for de nye præsters trivsel i em-
bedet. 

En 31-årig præst fortæller om den ene af de to halve stillinger, han bestred i 
sit andet embede:

I Haraldskirken skulle jeg afløse min kollega, der var gået på 
nedsat tid i kirken for at passe andet arbejde i stiftet. Vi var 
altså to præster, som delte én fuldtidsstilling ligeligt. Min kol-
lega havde været i stillingen i godt 30 år, og jeg var ganske ny. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gik til den opgave med 
flere overvejelser. Er der plads til en ny præst, når stedets faste 
præst igennem mange år stadig er der? Vil jeg være vikaren, 
som får det, den anden præst ikke gider? Er der nogen, der 
vil komme til de gudstjenester, hvor jeg er på, eller vil de søge 
deres faste præst? 

Jeg tænker, at de overvejelser er genkendelige for mange, 
der får embede et sted, hvor der er en kollega, der har mange 
års erfaring. For det kan ikke undgås, at kirke og præst går 
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Indledning

i tæt symbiose, når de to følges igennem mange år. Er der 
flere præster i sognet, vil udtrykket måske være mere forskel-
ligartet, men er der kun én fast sognepræst, så smelter kirke 
og præst nok sammen. Og hvordan undgår en ny præst så at 
blive klemt?

Selvom min kollega og jeg havde flere lighedspunkter, var 
der også ting, vi gjorde forskelligt. Det kunne sagtens have 
givet problemer. Heldigvis blev det ikke sådan. 

Selvfølgelig blev min kollega søgt mere end mig i forhold 
til vielser og bisættelser, hvilket jeg kun fandt naturligt. Jeg 
kunne ikke lige ændre på, hvem der var “deres præst”. Sam-
tidig var der brug for, at der blev skabt plads til mig, så jeg 
kunne få lov at blive menighedens præst. Her var min kollega 
bannerfører. Han henviste bisættelser til mig, som vi havde 
aftalt. Vi delte gudstjenesterne ligeligt mellem os, og det var 
eksempelvis mig, der prædikede juleaften, selvom nogen nok 
havde ventet, at det var ham. Han bad mig fjerne “konstitu-
eret” fra min mailsignatur, for her i kirken var der ikke forskel 
på præsterne. Han var oprigtigt interesseret i de overvejelser, 
jeg gjorde mig om, hvordan vi var kirke sammen. Jeg fik lov 
at igangsætte noget af det, som jeg havde lyst til at prøve af. 

Og så havde jeg en kollega, som ‘talte mig op’. Det er egent-
lig noget, vi alle burde gøre noget mere, uanset om kollega-
erne er nye eller gamle, men særligt rart er det, når man er ny 
og på ukendt terræn. Han roste min prædiken til kirkekaffen, 
hvis han havde været kirkegænger den dag. Han fremhæve-
de det, som jeg gjorde godt, og gemte forbedringerne, indtil 
vi var på tomandshånd, og jeg spurgte om, hvad han syntes 
kunne være bedre. Han talte godt om vores samarbejde til 
menighedsrådsmøder og var loyal i forhold til de initiativer, 
jeg satte i gang. Han fortalte andre, at han lærte en masse af 
mig, ligesom jeg lærte meget af ham. Han skabte med sine 
ord plads til, at jeg kunne komme til som præst og få plads 
i menigheden, og det er jeg meget taknemmelig for (Morten 
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Krogsgaard Holmriis, sognepræst i Astrup-Rostrup Pastorat, 
Hadsund Provsti).

Med denne opfordring til os alle – nye som gamle kollegaer – om at tale hin-
anden op vil jeg indlede dette temanummer, som forhåbentlig kan bidrage 
til både at formidle overblik for de nye præster, så nogle af faldgruberne und-
gås, og give de erfarne præster et indblik i de nye kollegaers situation.

Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo Sogn
E-mail: kjk@km.dk
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Organisationsteoretiske 
betragtninger om 
medarbejdermodtagelse
– i spændingsfeltet mellem socialisering og 
innovation

Line Revsbæk

Lektor og psykolog Line Revsbæk fra Aalborg Universitet præsenterer et 
organisationsteoretisk input fra forskning i medarbejdermodtagelse og orga-
nisatorisk socialisering til inspiration for folkekirkens bestræbelser i forhold 
til nye præster i embede. 

Med afsæt i en mangeårig forskningsinteresse i medarbejdermodtagelse 
(Revsbæk 2014) er mit ærinde i denne artikel at videregive betragtninger om 
organisatorisk socialisering til inspiration for provster, menighedsråd, vej-
lederpræster, sogne- og provstikolleger og nye præster, når tiltrædelsen i et 
embede skal tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter den nye præsts 
læring, trivsel og dygtighed i indtagelsen af embedet.

Artiklen er skrevet som et organisationsteoretisk input til folkekirkens be-
stræbelser på at udvikle modtagelsen af nye præster i embede. Med det valgte 
organisationsteoretiske perspektiv behandles præsteembedet i artiklen som 
en jobfunktion i en organisatorisk kontekst og den nye præst som medarbej-
der i en organisation. Læser bør være opmærksom på, at dette kan opleves 
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som reduktionistisk i forhold til embedets betydning og præsters position 
i folkekirken. Læser inviteres derfor til at være aktivt medoversættende af 
tekstens organisationsteoretiske pointer til den konkrete organisatoriske 
hverdag i folkekirken

Hyppige interaktioner – i læringstiltag, 
mødesammenhænge og fælles opgaveløsning

Alene hyppighed i interaktioner mellem nyansatte og organisationserfarne 
medarbejdere i en organisation er en væsentlig socialiseringsmekanisme 
ved medarbejdertiltrædelse. Forskningslitteraturen taler om interaktions-
frekvensen mellem nyansatte og organisationserfarne (Reichers 1987) og 
konstaterer, at tiltag, der fordrer interaktioner mellem en nyansat og orga-
nisationserfarne, generelt understøtter den nye medarbejders socialisering 
til at blive ‘en del af organisationen’. Socialisering sker altså ikke i et inter-
aktionstomt rum, og i jobfunktioner med enten meget få interaktioner til 
signifikante andre (eller kun interaktion med visse andre og nærmest ingen 
med øvrige andre) bliver socialiseringen potentielt ensidig, langsom eller på 
anden måde mangelfuld. 

I første omgang skelner betragtningen om hyppighed i interaktioner som 
socialiseringsmekanisme ikke i forhold til hvad, der interageres omkring. 
Det vil sig, at nyansatte og organisationserfarne kan interagere om opgave-
løsning, understøtning af den nyansattes oplæring enten direkte i arbejdet 
eller for flere nyansatte på centraliserede introkurser, eller interaktionen kan 
have karakter af organisationsgenerel orientering og samvær på formelle el-
ler uformelle tværorganisatoriske møder.

Næsten som en slags trin-tæller a la dem, vi bærer om hånd-
leddet til at fortælle os, om vi nu har fået taget nok hånd om 
vores krops behov for bevægelse i løbet af en stillesiddende 
arbejdsdag, kan huskereglen om, at det er igennem interak-
tioner mellem nye og organisationserfarne, at socialisering 
finder sted, minde os om, hvorvidt vi som nye præster i embe-
det er nok ude at tale med folk i og omkring organisationen, 
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og om vi som provster, menighedsrådsrepræsentanter eller 
biskopper har sikret nok interaktion dels mellem os selv og 
den nye præst og dels i vores rammesætning af og opfordring 
til interaktion mellem andre parter og den nye præst. Ofte 
griber organisatoriske aktører til store forkromede program-
mer og kurser for nye medarbejdere, når de ønsker at tage sig 
behørigt af medarbejderintroduktion. I kontrast til dette har 
forskningen på tværs af empiriske studier konstateret, at stør-
stedelen af den vigtigste socialisering for nye medarbejdere 
sker lokalt i samspillet mellem den nye medarbejder, de nær-
meste kolleger og nærmeste leder (Ashford og Nurmohamed 
2012).

Utilstrækkeligheden i ‘den åbne dørs politik’
En bestræbelse på at være imødekommende får sommetider nogle ansæt-
tende ledere til at proklamere, at de praktiserer ledelse efter den ‘åbne dørs 
politik’. En ny medarbejder får henkastet at vide, at “du kan altid ringe, og 
vi kan aftale et møde, hvis der er behov for det”. En ‘åben dør’-politik af-
hjælper i nogen grad, at nye medarbejdere går i stå i arbejdet og bliver in-
aktive grundet manglende information, men hjælper i mindre grad på den 
potentielle følelse af ensomhed, som nye medarbejdere kan opleve under en 
tiltrædelsesproces med sjældne kollegiale interaktioner og fraværende nær-
meste leder. Uagtet hvor åben døren står, så er det i konkrete interaktioner, 
at socialisering finder sted. I nogle organisationer udmønter dette hensyn sig 
i en brug af strukturerede introplaner med planlagte dialogmøder med en 
variation af forskellige kolleger, samarbejdsparter og ledere i organisationen. 

Adgang til mødefora
Der kan være forskellige måder at højne interaktionshyppigheden på. Den 
uformelle morgenkaffe hos provsten hver tirsdag, hvor provstiets præster 
samles i en samtale om dette og hint, er et eksempel på et tiltag i den al-
mindelige organisatoriske praksis, som sikrer interaktionsfrekvens mellem 
den nye præst og mere organisationserfarne i provstiet. Formelle såvel som 
uformelle tværgående mødesammenhænge – i provstiet, i stiftet, i kirken og 
i FUV-regi – kan være anledninger til at åbne døre til kollegiale relationer, 
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der kan give den nye præst en bredde i mulige sparringsdialoger. Nærmeste 
leder anses almindeligvis som en vigtig aktør i at åbne døre for en nyansat 
medarbejder til det bredere relationsnetværk i en ansættende organisation. 

Forskere, der har udpeget betydningen af, at nogle arbejdsopgaver alle-
rede tidligt i ansættelsen er netværksbaserede og befordrende for etablering af 
samarbejde omkring konkret opgaveløsning (Rollag, Parise og Cross 2005), 
har understreget, at nye medarbejderes adgang til tværorganisatoriske mø-
desammenhænge udgør en mulighed for, at den nye medarbejder kan danne 
sig indtryk af organisationens hverdagspolitiske dynamik. Måske særligt de 
af organisationens mødesammenhænge, som ikke har at gøre specifikt med 
nyansattes læring og vejledning, er anledninger til dette. De ugentlige ufor-
melle morgenmøder hos provsten kan eksempelvis være medvirkende til, at 
den nye præst får fornemmelse af variationen i pastoral praksis i provstiets 
sogne samt samspillet mellem provstiets præster og deres gensidige forbun-
dethed eller mangel på samme. Det kan være på morgenmøderne, at den nye 
præst opnår en øget forståelse af eget sogns historik eller danner sig indtryk 
af de øvrige præsters respons på nye tendenser i kirken samt deres ståsted i 
forhold til gamle tematikker. Alt dette er af betydning for at forstå eget virkes 
placering i en større organisatorisk helhed. Og alt sammen af betydning for 
muligheden for at kunne bidrage til organisationens kontinuitet med inno-
vative tiltag af relevans for kirken, sognet eller provstiet.

Om at opbygge fornemmelse for det 
organisatoriske fællesskab

Veltilrettelagte introforløb giver en ny medarbejder adgang til at opbygge 
sin egen fornemmelse af de enkelte aktørers og aktørgruppers forventninger, 
forholdemåder og forbundetheder til jobfunktionens og organisationens ak-
tiviteter. Som ny medarbejder skal man over tid have alle relevante aktørpo-
sitioner ‘under huden’ så at sige, og det kan der socialiseringsmæssigt være 
mange veje til, men ingen vej udenom. Jo bedre vi forstår de øvrige aktørers 
involvering i de fælles aktiviteter set fra deres ståsted, jo mere (empatisk) in-
formeret er vi til spontant at agere kompetent i de daglige interaktioner, som 
udgør de organisatoriske aktiviteter. Det er igennem netværket af relationer 
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og vores opbyggede erfaring over tid med forskellige aktørers forholdemåde 
til og i den fælles organisatoriske praksis, at vi opnår fornemmelse af den or-
ganisation, som vi i egen jobfunktion skal handle på vegne af. Enhver præst, 
der står midt i at opbygge sin fornemmelse for den kirke, det provsti og det 
sogn, som vedkommende skal agere i og være del af, og enhver provst el-
ler vejleder, som har til opgave at støtte en ny præst i at etablere sig en god 
fornemmelse af kirkens organisatoriske landskab, kan gøre sig tanker om, 
hvilke aktører der er relevante for den nye præst at danne sig indtryk af og 
fornemmelse for. 

Organisationsteoretisk kan man i folkekirkens regi forestille sig, at rele-
vante aktører blandt andre er menighedsrådet, kirkefunktionærerne i sog-
net, menigheden bredere set, provsten, øvrige præster og sogne i provstiet, 
provstipersonalet, biskoppen, stiftet. Alle er de aktørpositioner, som i større 
eller mindre grad kan tænkes at konstituere forventninger til præsteembedet 
– både det pågældende og præsteembeder generelt.

Fællesskabsbaseret og 
fællesskabsgenererende mentoring 

Et besøg på FUV’s seminar for provster i foråret 2016 gav anledning til at 
spejle forskningsmæssige indsigter om medarbejdermodtagelse og organisa-
torisk socialisering i beskrivelser af konkrete introforløb for nye præster i et 
udvalg af folkekirkens provstier. Særligt to iagttagelser vedrørende folkekir-
kens introforløb for nye præster sprang i øjnene på baggrund af mit valgte 
organisationsteoretiske perspektiv:

• Der er i folkekirken ofte tale om individualiserede vejlederforløb, 
hvor én ny præst mødes med én vejleder i samtaler hen over det før-
ste år i embedet. 

• Der er en tendens til, at introduktionsansvaret lægges ud til vejleder-
præsten og menighedsrådet og ikke primært hos provsten. 

Vejlederforløbet er i sig selv et godt introduktionstiltag (fremfor ikke at have 
noget institutionaliseret forløb for nye præster i embede), men det indivi-
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dualiserede vejlederforløb kan være i risiko for at lide lignende skavanker 
som buddyordninger og mentorforløb i andre organisationer. Rigtigt mange 
organisationer bøvler med at etablere gode mentorordninger og oplever en 
tidlig udvanding, et ophør eller manglende brug af mentorforløbet i organi-
sationen. Udvanding kan blandt andet skyldes for løst strukturerede forløb, 
at formålet med forløbene er for uklare, at ekspertisen hos mentor er for ir-
relevant for den nyansatte, eller at den personlige kemi og gensidige interesse 
mellem mentor og mentee er begrænset. 

Risikoen ved (for) løst strukturerede vejlederforløb kan være, at vejled-
ningsmøder enten ikke bliver afholdt (eksempelvis fordi det viser sig van-
skeligt at prioritere i en travl hverdag), eller at dialogen på møderne præges 
for meget af andre dagsordener end den nye medarbejders behov for spar-
ring. Drøftelsen af konkrete introforløb på FUV’s seminar i 2016 skildrede 
introforløb med vejlederpræsten som potentielt emnemæssigt og samtale-
mæssigt strukturerede. Et vejlederforløb kunne således være beskrevet som 
emnemæssigt struktureret hen over seks møder med fokus på henholdsvis 
1) Oplevelsen af ordination, gennemgang af en højmesse og udforskning af 
den nye præsts overvejelser omkring egen liturgiske optræden, 2) Dåbs- be-
gravelses- og vielsessamtalerne, 3) Menighedsråd og kirkebetjening, 4) Kon-
firmander og undervisning, 5) Administration, kontorhold og sagsbehand-
linger og 6) Vision for egen præstegerning og forestillinger om uddannelse 
og pleje af faglighed. Kendetegnende for et struktureret vejlederforløb kunne 
ligeledes være valg af en samtalestruktur til facilitering af den nye præsts læ-
ringsrefleksion (dvs. i mindre grad præget af anekdotisk fortælling ved den 
erfarne præst og i alle tilfælde afstemt i forhold til understøtning af den nye 
præsts læringsudbytte af forløbet). 

Foruden bevidsthed om en emne- og samtalemæssig struktur i mentor- og 
vejlederforløb kan man tænke organisatorisk og gruppebaseret i tilrettelæg-
gelsen. Gruppebaseret vil sige, at et introduktionsforløb afholdes i en gruppe 
af nyansatte med tilknyttet facilitator/vejleder. Fordelen ved gruppebaserede 
forløb er, at de nye medarbejdere får mulighed for at hente den sociale støtte, 
der ligger i at bevidne andre nyansattes tilsvarende overvejelser og udfordrin-
ger i den nye rolle og modtage inspiration til forskellige måder at anskue, 
tilgå og håndtere opgaver og problemstillinger på. Gruppebaserede introfor-
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løb virker faciliterende af netværksetablering blandt nye medarbejdere i en 
organisation og fremmer deres særegne generationsstemme i organisationen. 

At tænke organisatorisk i tilrettelæggelsen af introforløb betyder, at man 
aktivt inddrager andre organisatoriske aktører (udover de nyansatte) i for-
løbet og tager hånd om etableringen af samarbejdsrelationen mellem par-
terne. Eksempelvis kan man forestille sig, at punkt 3 i den ovenævnte mø-
derække med vejlederpræsten vedrørende emnet ‘Menighedsråd’ kunne 
tilrettelægges som en (eventuelt supplerende) session med deltagelse ved de 
nye præsters menighedsrådsrepræsentanter. En sådan tilrettelæggelse ville 
give mulighed for, at de nye præster og deres menighedsrådsrepræsentanter 
i fællesskab kunne bevidne en variation i samarbejdsmåder og -kulturer til 
inspiration for indretning og udvikling af samarbejdet i eget sogn. I en vis 
forstand konstitueres ethvert arbejdende fællesskab på ny, når der tiltræder 
nye medlemmer i arbejdsfællesskabet. I de tilfælde, hvor en organisatorisk 
tiltrædelse handler om tiltrædelsen af en ny præst i sognet, er denne tematik 
om ny-konstituering af det lokale arbejdsfællesskab blot mere fremtræden-
de. Introduktionsforløb for nye præster i embede kan således tilrettelægges 
med elementer, der ikke alene tager hånd om og hjælper den nye præst med 
vedkommendes oplæring, men som ligeledes virker faciliterende af den ny-
konstituering af det lokale arbejdsfællesskab, som er forbundet med den nye 
tiltrædelse.

Mentor-relationer tænkes meget ofte i en hierarkisk to-persons figur med 
en novice mentee, der mødes med en ekspert mentor. Når mentorordnin-
ger tilrettelægges efter en sådan figur, er der risiko for, at to vigtige faktorer 
overses. Den ene faktor handler som nævnt om betydningen af den sociale 
støtte for den nye medarbejder, som samværet og drøftelser med andre ny-
ansatte udgør. Individualiserede mentorordninger tager ikke hånd om dette 
behov og trækker ej heller på den motivation for fastholdelse og gennemfø-
relse af vejlederforløbet, der kan ligge i at etablere et netværk blandt ligestil-
lede kolleger som en del af vejlederforløbet. En anden faktor, der overses i 
tilrettelæggelsen af mentorordninger alene baseret på samtaler mellem en 
fast mentor og mentee, er den binding, som udpegningen af én bestemt men-
tor (eller vejleder) etablerer i forhold til den nye medarbejders opsøgning af 
andre sparrings- eller mentorfaciliterende relationer i organisationen. Be-
vidstheden om denne potentielle binding og begrænsning i dyadiske mentor 
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og mentee forløb har bevirket, at nogle organisationer er begyndt at tænke 
‘første mentor’, som en facilitator af den nyansattes etablering af et bredere 
sparrings- og mentornetværk i organisationen. Snarere end at tænke sig selv 
som eneste eller endog primære mester til en nyansat lærling vil en netværks-
faciliterende mentor søge at udpege og åbne døre til andre måske mere rele-
vante kolleger i organisationen.

Understøtning af generationsstemmen 
blandt nye præster

Socialpsykologisk forskning i innovationspotentialet ved nye tiltrædelser i 
arbejdsteams har belyst, at tiltrædelse af flere nye medlemmer samtidigt kan 
være med til at støtte newcomer-stemmen og innovationsbidraget fra de nye 
medlemmer (Levine, Moreland og Choi 2001). Eksempelvis kan to nye præ-
ster fra to forskellige provstier tænkes at støtte hinanden i, hvordan deres 
egen familiaritet med brugen af sociale medier giver anledning til nytænk-
ning af formater til konfirmandundervisning og støtte præsterne i at udvikle 
formaterne til præsentation for kolleger i provstierne. Nærmeste leder har en 
stor betydning i forhold til, om nye medarbejderes udøvede eller foreslåede 
tiltag i organisationen accepteres og eventuelt udbredes. Den nærmeste leder 
beskrives i forskningslitteraturen som en væsentlig socialiseringsagent, og 
interaktion med nærmeste leder anskues almindeligvis ikke som mulig at 
uddelegere til en anden funktion såsom eksempelvis en mentor eller vejleder. 
Introduktion til og sparring omkring ‘how to do’ i konkrete arbejdsopgaver 
kan varetages af en vejleder eller mentor, men ikke som erstatning for kon-
takt til nærmeste leder. 

 En tidlig kobling til andre nyansatte (eksempelvis i første uge af ansæt-
telsen) med opfordring til bilaterale eller gruppebaserede sparrings- og/eller 
arbejdsmøder virker i højere grad netværksfaciliterende end et enkeltståen-
de uge-kursus for nyansatte i løbet af det første år af en ansættelse. En net-
værksgruppe af nye præster i embede, der formår at udvikle gensidig tillid og 
god dialogkultur, kan udvikle sig til det forum, hvor den enkelte nye præst 
opnår relativering af samarbejdsrelationen til egen provst og præstekolleger 
i eget provsti og henter inspiration til andre måder at organisere eller virke 
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ind i dette samspil på. Et bredt forankret tilknytningsforhold til folkekirken 
som arbejdsplads kan formodes at have en betydning i forhold til trivsel i 
embedet, medarbejdermobilitet og livstidskarriere i folkekirken.
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De nye præsters situation

Thomas Reinholdt Rasmussen

Aalborg Stift har gennem flere år haft en omfattende tælling af deltagere ved 
gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer. Tallene er opmun-
trende, da de overordnet viser en god opbakning og interesse for folkekirken. 
Folkekirken bruges. Og den bruges bredt.

Og tal er ikke kun tal. De har naturligvis også et indhold. Det er helt på 
sin plads, at der kun er otte deltagere til en meditationsgudstjeneste eller 
12 til en studiekreds. Det fordrer arrangementets karakter, hvorimod andre 
typer af arrangementer trækker flere af huse. Så ikke alene kender vi tallene, 
men de vejes også i forhold til arrangementet, og mængden er ikke det ene 
afgørende. Det afgørende er også, at hvis vi ikke kender tallene, sætter andre 
knap så folkekirkevenlige dagsordenen. 

Tallene viser også, at eksempelvis sogneaftner kan trække store deltager-
antal. Men samtidig viser en dybere analyse åbenbart, at det ofte er de sam-
me mennesker, der deltager i disse arrangementer. Og ikke overraskende er 
det de kirkelige handlinger, der trækker flest og samtidig også har den største 
og bredeste kontaktflade. 

Derfor bekræfter tallene blot den fornemmelse, man har, når man arbejder 
i sognene: folkekirken har brug for almindelige sognepræster. Det er ofte 
gennem gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og konfirmandundervis-
ningen, at folkekirken ved evangeliet flytter verden for mennesker.

Men erfaringen er, at det er sværere at få ansøgere til sognepræstestillinger 
end til funktionspræstestillinger. Allround-sognepræstestillingen er lige så 
svær at få besat som allround-stillingen som praktiserende læge. Denne om-
nibusfunktion synes ikke at være attraktiv for nye ansøgere, og det er trist.
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Strukturreformen

For små tyve år siden blev jeg sognepræst i et landsogn i Vendsyssel. Sognet 
havde alle funktioner, hvilket betød, at der var skole, togstation, postkontor 
og mange butikker. Når jeg tæller efter var der nok 20 forskellige butikker 
og institutioner i byen. Samtidig var der en gruppe af Indre Mission og en 
gruppe fra det grundtvigske arbejde, der mødtes jævnligt til møder i præste-
gårdens konfirmandstue. 

I 2007, hvor strukturreformen blev indført, var der stadig dette antal af 
forretninger og institutioner, men i årene efter reformen forsvandt skolen, 
Brugsen og stort set alle andre forretninger og institutioner. I dag er der næ-
sten intet tilbage. Og dette sogn er ikke en undtagelse. Strukturreformen er 
den mest ændrende beslutning, vi har oplevet i nyere tid. Den har forandret 
demografien og institutionerne. Den har forandret tilflytningsmønstrene. 
Den har forandret både landsogne og bysogne. Den har forandret de offent-
lige institutioners selvforståelse. Landsognene har mistet deres institutioner 
og forretninger, og de større byer synes at være blevet mere selvkørende uden 
særligt hensyn til oplandet. 

Som jeg har oplevet det på nærmeste hold gennem tyve år, har Struktur-
reformen ikke været befordrende for civilsamfundet. Samtidig findes Indre 
Mission ikke længere i sognet. Det grundtvigske arbejde er nok på vej sam-
me vej. Missionshusene i sognene betød, at der her kunne tales om en ånde-
lighed, som man måske ikke var enig i, men som gav en fælles klangbund og 
en vilje til at ville mere end dagen og vejen. Der var også et sted, hvor man 
umiddelbart forstod præstens uddannelse og hvad teologi var. 

Det er ikke umiddelbart tilfældet i dag. Men det har også sine fordele. 
For så længe en særlig gruppe dominerede kirken og gudstjenestelivet, 
havde prædikenen og forkyndelsen en tendens til at blive livsfjern for den 
store gruppe folkekirkemedlemmer i sognet. Samtidig med, at rammerne er 
smuldret, er forkyndelsen sat mere fri. Men det kræver så en stor selvjustits 
hos sognepræsten. For når menigheden ikke længere på godt og ondt holder 
sognepræsten fast på forkyndelsen, er sognepræsten alene med Gud om at 
fastholde forkyndelsen på den rette grund. Det er min erfaring, at forkyn-
delsen er blevet mere erfaringsnær gennem tiden, fordi der er en større åben 
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grund at forkynde på. Men det sætter også sognepræsten i en meget sårbar 
situation.

Den pastorale oprustning

Gennem de seneste år har vi oplevet en meget omfattende oprustning af 
den pastorale side af præstens uddannelse. Pastoralseminarierne synes at 
være særdeles kompetente uddannelsesinstitutioner, og efteruddannelsen af 
de nye præster er sat i et meget præcist system. Efteruddannelsen er ikke 
længere et præstekonvent, men er en pastoralteologisk udøvelse, hvor der 
undervises i meget konkrete forhold. Senest har man ansat en række uddan-
nelseskonsulenter i stifterne, der skal lede de nye præsters efteruddannelse. 
Alt synes gennemført med stor professionalisme. 

Denne pastoralteologiske oprustning kan også mærkes i sognene og prov-
stierne. Der er en langt større liturgisk bevidsthed og en langt mere omfat-
tende viden om homiletik, hymnologi, kateketik mm. Det kan kun hilses 
velkommen. Som det ses herfra, er de nye præster generelt pastoralteologisk 
godt funderet, samtidig med at mange af de unge nye præster er rigtig dyg-
tige til at skabe relationer og også være med til – sammen med menighedsrå-
dene – at nytænke sognene.

Det er således ikke erfaringen, at det kniber med pastoralteologisk viden 
og kunnen. Erfaringen er, at det er den universitetsmæssige side af præstens 
kunnen, det kniber med. Jeg har ofte oplevet, at nye ansøgere har mere end 
svært ved at formulere en luthersk ekklesiologi. Og det er problematisk, når 
menigheden ikke er så teologisk funderet, som den har været. Så kan det 
være svært at fastholde, hvorfor man er kirke. Så hvis man skulle pege på 
en svaghed hos de nye præster, er det universitetsteologien, der ikke synes 
at have samme position som den praktiske, pastoralteologiske side. Og det 
er problematisk. Her er det væsentligt at fastholde, at der ikke her tales om 
kvalitet, for fakulteterne gør efter min bedste viden et glimrende arbejde, 
men det handler mere om håndtering af uddannelsen. 

Og samtidig skal man holde sig for øje, at menighederne er lige så godt ud-
dannet som resten af samfundet. Ofte bedre end præsten. Så selvom menig-
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hedernes teologiske indsigt måske er dalende, så er deres uddannelsesniveau 
ikke. Det sætter præsten i en særlig situation. 

Det almindelige præstedømme

Det almindelige præstedømme, som det blev formuleret af Martin Luther 
i for eksempel Adelsskriftet fra 1520 (Se “Til den kristne adel af den tyske 
nation om reformation af kristenheden” i Luthers skrifter i udvalg, 1980, bd. 
4), er ikke en udøvelse af en demokratisk kompetence. Det er altså ikke en 
udfoldelse af en demokratisk kirke. Kirkens styrelse hører under det verds-
lige regimente og er ikke en trossag. Når samfundets institutioner bliver de-
mokratiske, bliver kirken som verdslig institution det også. Og en luthersk 
kirke er i sin udøvelse af sin institutionelle funktion verdslig. 

Derfor er Luthers tale om det almindelige præstedømme ikke en udøvelse 
af en demokratisk funktion i kirkens styrelse. Det almindelige præstedøm-
me er hos Luther det at dømme om Skriften og i videre forstand at dømme 
om forkyndelsen (se Luther, 1980, s. 51). Det er en fejltolkning af den luther-
ske forståelse af det almindelige præstedømme, at det skulle betyde, at alle 
eksempelvis skal medvirke i liturgien. Eller at det skulle betyde, at kirken 
skal indrettes demokratisk. Demokratiseringen af kirken som institution, 
hvilket er en god ting, kommer et andet sted fra: oplysningstanker, moder-
nitet mm. Det almindelige præstedømme er, at menigheden bedømmer ån-
derne, bedømmer Skriften og bedømmer forkyndelsen. 

Det spændende ved Luthers forestilling om det almindelige præstedøm-
me, som det udfoldes i skriftet fra 1520 og for eksempel også i det korte skrift 
om menighedens læretugt og præstevalg fra 1523 (Luthers skrifter i udvalg, 
1980, bd. 2, s.46-64), er, at Luther ingen ide gør sig om menighedens evne til 
at udøve det. Selv efter den øjenåbnende visitats i 1528, hvor Luther nærmest 
falder i depression over menighedens manglende kunnen og viden, hvilket 
også finder udtryk i forordet til Den lille Katekismus, stiller han ikke spørgs-
målstegn ved, om menigheden overhovedet er duelig nok til at varetage sit 
embede. Katekismen er en håndsrækning til husfaderen for at kunne opdra-
ge sin husstand, men ikke ét sted trækker Luther i land over for menighedens 
embede: at bedømme ånderne.1
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Det burde mane til eftertanke hos os i dag. For selvom vi oplever et fald 
i teologisk og trosmæssig viden og kunnen, bør det ikke få os til at ryste på 
hånden. Hvis det gør det, trækker vi tæppet væk under den lutherske kirke-
forståelse. Lige præcis her er vi nødt til at stole på ordets frie løb og Helligån-
dens virke. Og særligt i tider, hvor menighederne bliver svage, er vi nødt til 
at stole på dette. Ellers kaster vi barnet ud med badevandet. 

Skolerne

Der er et før og et efter strukturreformen. For første gang i nyere kirkehistorie 
har vi nu pastorater uden skoler. Det bør folkekirken tage alvorligt. Skolerne 
er med til at skabe sammenhæng og arbejde for præsterne, og spørgsmålet 
er, om man som arbejdsgiver kan forsvare at sende dygtige folk ud, hvor der 
reelt ikke er arbejde. Pastorater bør som minimum indeholde kirke og skole. 
Det påkrævede spørgsmål er, om vi er nødt til at lave pastoratsændringer for 
at kunne opretholde meningsfulde sogne og embeder. I kølvandet på struk-
turreformen ændrede man provstierne, så de fulgte ligningsområdet. Det 
gjorde man ud fra den antagelse, at provstierne ikke bare kunne ligge stille, 
mens verden omkring ændrede sig. Gælder det samme pastoraterne?

Problemet er, at det ikke er så ligetil. Pastoraterne vil sine steder blive til 
meget store enheder, hvor der er 30 km fra den ene ende til den anden, og 
hvor nærheden, som folkekirken i høj grad lever af, ville blive truet. Nærhe-
den, som strukturreformen ophævede, og hvor de fleste borgertilbud nu er 
forsvundet fra nærområdet og trukket ind til den større by, er afgørende for 
folkekirken og for præstens udøvelse af sit embede. Hvis folkekirken læner 
sig op ad strukturreformen, placerer det ganske givet folkekirken et sted, der 
ikke er gavnligt for dens virke, hvilket er meget tankevækkende. 

Hvad kommer de nye præster ud til?

Både tallene og erfaringen siger os, at de nye præster kommer ud til en vir-
kelighed, hvor folkekirken bruges og benyttes. Generationer af præster før 
os har oparbejdet et tillidsforhold til præsteembedet, så mennesker for ek-
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sempel ved dødsfald åbner deres dør og hjerte for et fremmed menneske ved 
begravelsessamtalen, fordi vedkommende er præst. Det er et af de smukkeste 
forhold ved folkekirken. 

Folkekirkens kerne er gudstjeneste, kirkelige handlinger, konfirmander og 
sjælesorg. Det er også de områder, hvor præsterne efterspørges, og de områ-
der, som altid skal opprioriteres. Det betyder også, at præsten skal have tid 
til at skrive ordentlige taler til handlingerne, og dette ikke må nedprioriteres. 
Det er her, folkekirken ofte gør en afgørende forskel i menneskers liv. 

Da jeg blev sognepræst for små tyve år siden, spurgte jeg min provst, hvad 
alt det andet var (altså foredrag, eftermiddagsmøder, koncerter mm.), og han 
svarede, at det er den fløde, vi skummer. Men med al respekt for disse gode 
arrangementer, så er fløden altså kerneopgaverne. Det er her, embedet viser 
sit værd, og det er her, folkekirken står sin prøve. Der må gerne slås til lyd 
for, at disse kerneopgaver fastholdes som helt afgørende. Og derved slås til 
lyd for, at sognepræsteembedet er det afgørende embede. 

Den største udfordring, jeg har haft i min tid som provst, har været at 
skaffe ansøgere til de ledige præsteembeder. Ofte er ansøgerantallet meget 
lavt, og ofte er ansøgerne ikke kvalificerede til lige netop det embede. 

Det er både glædeligt og beskæmmende at komme ud som afløser til en 
kirke ved kysten, og opleve, at idet man svinger ind på parkeringspladsen, 
ikke kan finde en plads til sin bil, fordi folk er kommet i kirke. Det er glæde-
ligt, fordi kirken bruges, og det er beskæmmende, at man ikke, selv efter to 
genopslag, kan få kvalificerede ansøgere til stillingen her.

Samtidig skal det fastholdes, at folkekirken ikke er ene om den situation. 
For det er i høj grad også et strukturelt problem, som ikke alene kan løses ved 
større optag på uddannelserne. Også andre institutioner i lokalområdet har 
problemer med at skaffe akademikere. Det er for eksempel en lægepraksis, 
der ikke kan besættes, og folk er henvist til sygehuset som praktiserende 
læge. Man kan i sit stille sind godt forundres over, at når samfundet giver én 
en dyr uddannelse, at man så ikke føler trang til at betale tilbage i form af at 
virke også i områder uden for de store byer. Det forunderlige er, at folkekir-
ken faktisk synes at være bedre til at tiltrække ansøgere end andre områder. 
For selvom det er svært, lykkes det. Blandt andet ved at stille bolig til rådig-
hed. 
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For et af de største aktiver – bortset fra de indlysende som kirkegængere 
og gode opgaver – er præstegården. Præstegården er i den grad ved at få en 
renæssance, da det ofte er den sidste institution i lokalsamfundet. Og samti-
dig er en renoveret præstegård, der er til at opvarme, attraktiv for en ansøger, 
der således ikke skal ud på et svært boligmarked for at få tag over hovedet. 
Det er menighedsrådene ved at få øjnene op for. Så samtidig med, at præste-
gården bliver et aktiv i ansøgersituationen og ligeledes et samlingspunkt i 
lokalområdet, er præstegården med til at fastholde præsten på sit embede og 
den kontinuitet, der findes i det.

De nye præster kommer ud til en virkelighed, hvor folkekirken efterspør-
ges (særligt de kirkelige handlinger og konfirmationsforberedelsen), og hvor 
der grundlæggende er velvilje over for det kirkelige arbejde. De nye præster 
er generelt dygtige relationsskabere, hvilket også er en afgørende egenskab. 
Deres pastoralteologiske kunnen har fået en fornem oprustning, men samti-
dig synes de på det universitetsteologiske område at være svagere funderede. 
Det betyder på den ene side, at de mere enkelt kan indgå i de sammenhænge, 
som findes på stedet, men at det på den anden side kan være sværere at fast-
holde en kirkelig identitet i sammenhæng med bekendelsen. Det skaber en 
dynamisk folkekirke, der er uhyre tilpasningsparat, men som har en risiko 
for næsten umærkeligt at skære sine rødder over. Folkekirken er som 2000 
speedbåde, der kan vende og dreje og optage nye tiltag på ingen tid (tænk blot 
på den hastige udbredelse af dåbsklude som et lille eksempel blandt mange). 
Den er samtidig en supertanker, der kræver plads og tid til at justere kursen, 
og sådan bør det være. Sognene skal have manøvredygtighed i deres virke, 
og overordnet skal kursen være mere fast, og der skal være tid til at justere. 

Strukturreformen har skabt en ny virkelighed, der sammen med det gene-
relle ophør af de kirkelige retninger har udfordret civilsamfundet. De offent-
lige institutioner synes at være selvkørende, og borgerne bliver til brugere. 
Borgerbegrebet er smuldrende. Det smitter af på forståelsen af menigheden 
og truer med at forvandle kirken til en servicekirke, hvilket ikke nødvendig-
vis er dårligt, men kræver en klar teologi for at kunne fastholde identiteten. 

Tiden kalder på en teologi, der sammenholder traditionens svar med sam-
tidens spørgsmål. Det har altid være opgaven for teologien, men denne gang 
er spørgsmålene ikke nødvendigvis funderet i en kristen endsige religiøs on-
tologi. Det er en udfordring, og det er opgaven for de nye præster.
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Noter

1. For en udfoldelse af dette forhold se: Thomas Reinholdt Rasmussen, ““Sola 
scriptura” frihedens forudsætning” i Kristoffer Garne (red.): Skriften alene? 
Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn, København 2017, s. 39-60.

Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring Sdr. Provsti 
E-mail: trr@km.dk
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Embedssyn og mødet med 
virkeligheden
Kirsten Donskov Felter

Med udgangspunkt i undersøgelsen “Hvad vil det sige at være præst?” giver 
artiklen et indblik i fire nye præsters møde med den folkekirkelige virkelighed 
og viser, hvordan opfattelsen af embede og arbejde udformes i spændings-
feltet mellem de forståelser, præsterne har med sig, og lokale traditioner og 
forventninger.

I 2015-16 interviewede jeg 25 præster i folkekirken om deres syn på embedet 
og arbejdet.1 Undersøgelsen, der var iværksat af Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter og Den danske Præsteforening, havde til formål at indkred-
se en mulig fælles kerne i præstearbejdet på tværs af den stigende diversitet i 
funktioner og ansættelsesforhold. I denne artikel præsenteres et snapshot af 
embedet og hverdagen som præst set gennem interviewene med de fire yng-
ste præster i undersøgelsen; tre kvinder og en mand, alle i trediverne, og alle 
ansat inden for de sidste tre år. Hvilke opgaver opfatter de som de vigtigste 
og mest meningsfulde? Hvad er det særlige, en præst kan? Hvordan ser de på 
samarbejde? Er det at være præst et arbejde eller en livsform? Og hvor er de 
henne om 10 år? Uden at være udtømmende giver svarene ikke desto mindre 
et indblik i vigtige aspekter af, hvad det vil sige at være ny præst, og siger 
samtidig noget om mødet med den folkekirkelige virkelighed. 

De nye præster2 

G er præst i et større bysogn med flere præster. Hun er optaget af, at det, kir-
ken leverer, skal have tydeligt kristent indhold og kvalitet. Som et eksempel 
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på et sted, hvor det har betydning, nævner hun søndagens højmesse som no-
get, hun er kommet til at prioritere højere med tiden. Noget af det vigtigste i 
arbejdet er for hende at være med til at sænke dørtærsklen til kirken for dem, 
der ikke kommer der så tit.

Hun lægger meget vægt på tilgængeligheden som præst og oplever, at 
det giver en masse til kirken, at hun bor i sognet og møder andre forældre i 
daginstitutionerne og i NETTO. Det er hendes klare indtryk, at det, at man 
møder præsten i lokallivet, gør det lettere at komme, hvis man har brug for 
en snak. Derfor ser hun også embedsboligen som et stort gode og som en for-
æring til hendes arbejde. Hun mener helt klart, at det at være præst er et kald 
og en livsstil. Samtidig ser hun det som en stor udfordring at holde balancen 
mellem arbejde og familieliv og at få holdt fri – samtidig med at hun også 
ser det som en god hjælp til ikke at lade arbejdet brede sig ud over det hele. 

Jeg er ikke bange for at bruge ordet kald. Jeg skal så også have 
det til at hænge sammen med at være småbørnsmor og ikke 
tage telefonen, mens jeg spiser aftensmad. Der sætter jeg nog-
le begrænsninger. Mine børn hjælper mig rigtig meget til at 
holde fri, når det er nødvendigt. Jeg tænker tit, og det er i fuldt 
alvor, at hvis jeg var single, så ved jeg dybest set ikke, om det 
ikke var fuldstændig kørt sammen for mig. Fordi jeg synes, 
det er spændende, det jeg laver, og fordi jeg synes, det er rele-
vant, og fordi jeg hele tiden ser et behov. 

Når det gælder samarbejde oplever G, at hun og kollegerne tilhører en ny 
generation, der i modsætning til deres forgængere gerne deler og sparrer på 
tværs af teologiske og kirkelige forskelle, og det mener hun er vigtigt, også 
for folks oplevelse af kirken. 

For G er det bedste i arbejdet den frihed og tillid, der følger med embedet; 
både friheden til arbejdsplanlægning og til at definere sine opgaver, og den 
tillid, hun får givet i kraft af at være præst, og som gør, at hun bliver lukket 
ind i folks liv på en unik måde. Det værste er, at hun aldrig synes, hun er helt 
færdig, eller at tingene er gjort godt nok. 
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Jeg kan næsten ikke cykle en tur i sognet uden at møde en 
mor, der har gået til babysalmesang, som er ude at gå med sin 
barnevogn. Altså det er helt vildt, hvad jeg har fået givet ved 
det. Og det er jo, fordi jeg bor her. 

G kan ikke forestille sig noget, der kunne få hende til at stoppe som præst. 
Det er muligt, at hun på et tidspunkt vil søge nyt embede. Men hun mener, 
at kirken har en kæmpe opgave i samfundet, og den vil hun gerne være med 
til at løfte.

S er præst på landet. Hun har med vilje søgt herud for at prøve de mange for-
skellige opgaver, man har som landpræst. Ud over gudstjenester, undervis-
ning og kirkelige handlinger bruger hun en del tid på arbejdet med kirkeblad 
og sognenes hjemmeside, og hun er også med i mange af de aktiviteter, som 
menighedsrådet eller andre frivillige arrangerer i sognet.

Noget af det, hun synes er mest meningsfuldt, er at holde begravelser. Hun 
oplever det som stort, at man som præst møder så stor tillid, og her føler hun 
virkelig, at hun kan gøre en forskel. Men hun synes også, at det giver rigtig 
god mening at holde højmesse, undervise konfirmander og lave børneting. 
For hende betyder det noget, at det ikke kun er den lille flok, der kommer i 
kirken om søndagen, der møder kirkens budskab, men at forkyndelsen er en 
del af alt, hvad hun gør og siger. 

Det særlige ved præsten er, at folk bare åbner sig til dåbssam-
taler, begravelsessamtaler, vielsessamtaler. Folk, man ikke 
kender. Hvis man sidder til en fest. De har bare en tillid til, at 
de kan fortælle den her person, hvad der ligger dem på hjerte. 
Men også det her med, at man ikke er bange for at tale om sin 
tro. Og måske kan det være til hjælp for nogen. 

For S er det særlige ved præsten det at udføre ritualerne, og at man tør sætte 
ord på sin tro; hun håber, det kan være en hjælp til, at andre gør det samme. 
Noget af det, hun har haft sværest ved at vænne sig til, er, at folk synes, hun 
er noget særligt; det rimer ikke med hendes syn på det almindelige præste-
dømme. Hun ser ikke det at være præst som et kald eller en livsstil i den for-
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stand, at hun altid behøver at være på, og hun synes, hun er blevet bedre til at 
lade andre tage de praktiske opgaver. Men hun kan godt finde på at arbejde 
om aftenen, og hun sover altid med telefonen tændt, hvis nogen skulle have 
brug for at få fat på hende. 

Der har været nogle ideer til tiltag, hun har været nødt til at opgive, fordi 
der ikke var tilslutning nok. Men hun har fuld opbakning fra menighedsrå-
dene til de ting, hun gerne vil; der er frivillige, der hjælper til, og hun har et 
godt samarbejde med kollegaen i nabosognet; de ser meget ens på tingene og 
afløser hinanden og laver også mange ting sammen. 

I starten tænkte jeg, at jeg skulle rigtig, rigtig meget med de 
her børnefamilier. Og det er stadig en af de ting, jeg holder 
meget af, men hvor jeg tænker med mig selv, at vi har spa-
ghettigudstjenester og babysalmesang og så den her dåbsdag. 
Fordi de kommer ikke til det andet. Og så skal jeg lade være 
med at tro, at det skal være der. 

S er ikke sikker på, at hun skal være præst altid; sådan noget som skæve 
arbejdstider gør det svært at forene med et familieliv og betyder, at hun godt 
kunne tænke sig at prøve et 8-16 job i nogle år. Men hun kan ikke forestille 
sig noget, der kunne få hende til at stoppe helt som præst.

X er præst i et landpastorat med flere mindre sogne og mange forskellige 
opgaver i gang på samme tid. Praktiske ting som koordinering mellem me-
nighedsråd og det at få givet beskeder og informationer tager meget af hans 
tid. For at få tid til fordybelse bruger han tit sin fridag til at få skrevet præ-
diken og arbejder så til gengæld lidt mindre i weekenden og når familien er 
hjemme. 

Noget af det, X finder mest meningsfuldt i arbejdet, er, når han er med til 
at give dem, der har et mere perifert forhold til kirken, en tilknytning. Han 
lægger vægt på, at alle skal kunne deltage i fællesskabet, og derfor bruger han 
bevidst regibemærkninger for at imødekomme dem, der ikke er fortrolige 
med liturgien. Det gør ham glad, når f.eks. en dåbsfamilie deltager i nadve-
ren, for så er det for ham et tegn på, at det er lykkedes at skabe et fælles rum. 



Kirsten Donskov Felter

32

Han mener, at det særlige ved præsten er, at han eller hun kan være til 
stede i menneskers liv og sætte ord på både glæde og sorg uden nødvendigvis 
at have en intention om at flytte dem. Det ser han som en kontrast til meget 
af det, der ellers sker i samfundet, hvor man hele tiden skal udvikle sig og 
skal videre og skal blive klogere. 

For X er det bedste ved at være præst at hjælpe andre til at have fællesskab 
med Gud. Omvendt synes han, at det værste er den ensomhed, der ligger i 
arbejdet; selv om man kan sparre med kolleger eller gå i supervision, er man 
som præst grundlæggende alene med opgaverne og sårbar, fordi man altid 
er “på” som person.

Det værste er nok, at det er så ensomt. At det simpelthen er et 
arbejde, hvor man altid står så alene og sårbar over for andre 
mennesker. Selvfølgelig kan man måske sparre med nogle i 
supervision eller snakke med nogle kolleger om, hvordan 
håndterer I sådan en situation. Men i mødet med et andet 
menneske står man altid alene. Fuldstændig uden filter. Det 
kan mærkes, hvis man ikke er nærværende.

Når det gælder samarbejde, savner X mere opbakning fra sognene og menig-
hedsrådene til tiltag, der går på tværs af sognegrænserne. Han kunne også 
godt tænke sig mere samarbejde med kollegerne i nabosognene både for at 
kunne deles om opgaverne og for at have nogen at sparre og lave konkrete 
projekter med. Hans drøm er at blive præst i en mere moderne kirke, der i 
indretning rimer bedre med hans tanker om kirken som et fællesskab, og 
hvor der er præstekolleger. 

X opfatter det at være præst som et kald, og det bliver han bekræftet i, når 
han ser, at nogle af de ting, han laver, lykkes og giver mening. Principielt me-
ner han, at det at være præst er 24/7, men af hensyn til familien prøver han 
så vidt muligt at holde fri mellem 16 og 20. 

Om han er præst om 10 år, er han ikke helt sikker på. På den ene side 
oplever han, at det er det, han skal, og det, han gerne vil. På den anden side 
afhænger det af, om han kan finde et sted, der passer bedre til den måde, han 
gerne vil lave kirke på. 
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Y er præst i et blandet land-by pastorat. Selvom sognene på papiret hører 
sammen, er det at få dem til at se sig som en enhed en udfordring, og hun og 
kollegerne bruger en del tid på møder og kommunikation. 

For Y er de mest meningsfulde opgaver det klassiske præstearbejde: guds-
tjenester, begravelser, dåb og vielser. Hun synes, det er vigtigt, at kirken er 
til stede der, hvor livet har noget på spil, og oplever også, at folk bliver ramt 
af storheden i de kirkelige ritualer. Men hun oplever også, at hun har rykket 
sig og er blevet mere parat til at prøve nogle ting af, som hun tidligere har 
været kritisk over for, for at få budskabet ud. Hvor hun tidligere havde meget 
fokus på dem, der brugte kirken, er hun blevet mere opmærksom på at åbne 
kirken op for dem, der kommer mere sjældent, og at tage dem alvorligt som 
medlemmer. 

Jeg er sådan konservativt funderet, og samtidig er jeg meget 
bevidst om, at det ikke giver mening at forkynde, hvis der 
ikke er nogen at forkynde for. Så det skal gøres på mange må-
der. Sådan tænker jeg meget som præst i hvert fald. At det er 
min pligt.

Y synes, at det bedste ved at være præst er, at hun får lov til at beskæftige sig 
med noget, hun selv synes er vigtigt. Hun er glad for alsidigheden og mulig-
heden for at tilrettelægge arbejdet, som det passer bedst i familiens liv, og ar-
bejde på sin fridag mod at holde fri om lørdagen. Hun ser det som en gevinst 
at bo i sognet og synes, det er hyggeligt at sludre med gamle konfirmander i 
Brugsen og deltage i sankthansfesten. Og hun oplever også, at det har betyd-
ning for folk at møde hende, når hun løber en tur eller går med barnevognen, 
og hilse på hende, når hun står i kirkedøren juleaften. Omvendt er det værste 
gråzonerne og det forventningspres, der kan ligge i at skulle deltage i alt og 
hele tiden at skulle finde på nyt. 

Det er vigtigt, at kirken fremstår positivt når de sidder og 
snakker om det hjemme ved frokostbordet. Det er meget, me-
get vigtigt, at de er glade for deres kirke. Det er meget vigtigt, 
at de er glade for deres præster, så vi fremstår som noget po-
sitivt for dem.
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Hvad samarbejde angår, ville hun nødig være enepræst; dels er hun glad for 
at have kolleger at sparre med, og dels synes hun, det er rart at kunne dele 
opgaverne, og hun kunne godt tænke sig, at det var endnu mere. Hun læg-
ger vægt på, at menighedsrådet også tager ansvar, og at hun er en anden 
type præst end sin forgænger, som mere var patriarken, der sad i toppen af 
hierarkiet. Hun ser ikke sit arbejde som et kald på den måde, at hun er parat 
til at ofre familien. Men hun vil godt kalde det et kald i den forstand, at hun 
er optaget af folkekirkens fremtid og hvordan man kan oparbejde et liv om-
kring kirke og gudstjeneste. Så længe hun kan få lov at arbejde med de ting, 
hun synes er vigtige, vil hun også være præst om 10 år.

Embede med et menneskeligt ansigt

Læser man på tværs af de fire interviews, springer det i øjnene, hvor stor en 
rolle det relationelle spiller i præsternes beskrivelser. På den ene side ud-
trykker de en bevidsthed om, hvor meget de får givet med embedet, konkret 
gennem bolig og fysisk nærhed og mere overført ved, at folk kalder på dem 
og bruger dem ved livets højdepunkter. Samtidig giver de udtryk for, at mu-
ligheden for at kommunikere kirkens budskab afhænger af, at der skabes en 
personlig relation. Betydningen af at færdes i sognets daginstitutioner som 
mor, på cykel eller i løbetøj på stierne i skoven og parken, ved arrangementer 
i beboerforeningen og som borger i lokalsamfundet ses som en vigtig del af 
det at give embedet et menneskeligt ansigt udadtil og at bygge bro til kirken.

Interviewene peger tydeligt på, at det for de nye præster ikke er muligt at 
skille person og funktion. Det at være præst er en livsform. I sognet er man 
præsten uanset om man står på prædikestolen eller ved køledisken, godt 
hjulpet på vej af flydende arbejdstider, embedsbolig og tjenestetelefon. Det 
er derfor næppe tilfældigt, at alle præsterne fortæller om, hvordan de har 
udviklet strategier til at hegne det grænseløse og ustyrlige ved embedet ind 
og skabe rum til familie og privatliv: telefonfri tid omkring aftensbord og 
sengelægningstid, veksling af fridage til weekendtid med familien og fast-
sættelse af tidsnormer for opgaverne. 

Behovet for “at åbne kirken” og “sænke tærsklen” er nogle af de udtryk, 
præsterne bruger til at beskrive embedets kerneydelse. Selv de af dem, der 
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erklærer sig mere “klassiske” eller “konservative”, giver samtidig udtryk for, 
at forpligtelsen til at forkynde evangeliet, så det høres af andre end den kir-
kelige inderkreds, har fået dem til at løsne højmessens stramme form gen-
nem regibemærkninger, at indføre stillegudstjenester og andre aktiviteter. 
Budskabets vigtighed overruler så at sige personlige præferencer – selv om 
de samtidig understreger, at det er vigtigt for dem, at de som teologiske fag-
personer stadig kan stå inde for det, de laver. 

Når det gælder samarbejde, er det et fælles træk hos de nye præster, at de 
tager afstand fra, hvad de opfatter som en kirkelig solistkultur med præsten 
som patriark, hævet over menighedsrådet, og teologiske positioneringer som 
led i en kamp om kirkeligt territorium. De udtrykker bevidsthed om at til-
høre en ny generation, for hvem kollegialitet er en selvfølgelig værdi, som de 
også tager med ind i tolkningen af embedet, og som for dem ikke står som 
modsætning til at finde sin egen form eller sit eget udtryk. Det handler både 
om arbejdsdeling og aflastning i forhold til familielivet og om et ønske om 
mere sparring, deling af ideer og udvikling af fælles tiltag – ud fra en overbe-
visning om, at en styrkelse af det kollegiale ikke kun vil være til gavn for dem 
selv, men også over sognegrænserne i forhold til de menigheder, de tjener. 

Mødet med virkeligheden

De nye præsters forhandling af forholdet mellem embedet og præstens per-
son, mellem teologisk faglighed og relationskompetence, mellem udførelse 
af konkrete embedspligter og inkarnation af kirke og mellem autonomi og 
kollegialitet afspejler, hvordan de som præster befinder sig i et brændpunkt 
mellem en traditionel udlægning af præsteprofessionen (Felter 2016, Karle 
2001) og de forventninger, der fra forskellig side rettes mod deres person (se 
f.eks. Felter og Bjerrum 2015, Kaufman, Felter og Gaarden 2016). En række ny-
ere læringsteorier peger samstemmende på, at læring ikke primært skal for-
stås som et individuelt fænomen, men som et aspekt ved deltagelse i sociale 
praksisser. Ifølge en sådan tilgang kan læring ikke isoleres til det, der finder 
sted i tilrettelagt undervisning, men er en dimension af alle former for men-
neskelig virksomhed. Den norske religionspædagog Geir Afdal har gjort sig 
til talsmand for, at dette også gælder enhver form for religiøs læring (Afdal 
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2013, 109, 133). Det at være præst er en livslang læreproces og en social prak-
sis, hvor det ikke kun er personen, der forandres, men også vedkommendes 
teologi og måde at tolke virkeligheden på. Når de nye præster giver udtryk 
for, at de har flyttet sig i mødet med virkeligheden, kan det derfor med hen-
visning til Afdal ses som et udtryk for, at embedssynet ikke er statisk, men 
udformes i dialog med de konkrete, lokale praksisser, som præsterne delta-
ger i. I et videre perspektiv indebærer det anerkendelse af, at teologi altid er 
indfældet i en historisk og kulturel sammenhæng. Teologi er ifølge Afdal i 
sit væsen bevægelse, eller – med et udtryk af filosoffen Bruno Latour – aldrig 
readymade, men in-the-making (Latour 1987). De nye præsters møde med 
den folkekirkelige virkelighed afspejler en intens læreproces, der rummer 
afgørende indsigter i forhold til formulering af en nutidig empirisk teologi 
om præstetjenesten. 

Noter

1. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten Hvad vil det sige at være 
præst? En kvalitativ undersøgelse af danske folkekirkepræsters syn på embede 
og arbejde. Aarhus, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 2016.

2. Portrætterne og citaterne i dette afsnit gengiver i redigeret form fremstillin-
gen i rapporten.
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Præsters jobadfærd – mellem 
anekdoter og spørgeskemaer
Birgitte Graakjær Hjort

Indledning

Forlader mange nyansatte præster deres stilling inden for de første år? Eller 
bliver de så glade for præstelivet, at de bliver i embedet? Hvad ved vi i folke-
kirken om præsters jobadfærd? Findes der valide data om det?

Vi vil i denne artikel beskrive spørgsmålet om de nye præsters jobadfærd 
med lidt flere ord og med de forhåndenværende tal forsøge at give et tilnær-
melsesvist svar. Derefter vil vi introducere den undersøgelse, som Folkekir-
kens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har igangsat, og som om nogle år 
vil kunne give folkekirken et solidt indblik i de nye præsters jobadfærd. Vi 
har nemlig valgt at spørge dem selv frem for at gætte os frem eller drage kon-
klusioner ud fra nok så vedholdende rygter eller egne, sporadiske erfaringer.

Hvad er problemet? Tallene som vi har dem

FUV hører både fra egne ansatte og fra udefrakommende myndigheder og 
enkeltpersoner, at der synes at være en tendens til øget jobskifte blandt ny-
ansatte præster i sammenligning med de etablerede og ældre. Ét fælles træk 
ved disse henvendelser er, at de er anekdotebaserede, men dog overraskende 
ens i deres konklusioner. 

Læg hertil folkekirkens udfordring i form af en eventuel kommende præ-
stemangel, som det afspejles i den netop udkomne betænkning fra Udvalg om 
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præstemangel (Udvalget om præstemangel, 2018). Dette udvalg har over en 
2-årig periode undersøgt risikoen for og mulige løsninger på en kommende 
situation, hvor folkekirken ikke har tilstrækkeligt kvalificerede kandidater 
til at besætte de ledige præstestillinger. Hertil har FUV’s nøgletalsrapporter 
“Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne” (FUV, 2015; 2017) bl.a. 
fungeret som baggrundsstof. Denne tilbagevendende udgivelse er igangsat af 
biskopperne, der har øget opmærksomhed på, om optaget på teologistudierne 
i Danmark samt antallet af teologiske kandidater, der søger på Pastoralsemi-
nariet, er tilstrækkeligt til at dække behovet for ansøgere til præstestillinger.

Der efterspørges altså information om tal, der kan belyse såvel præste-
mangel som præsters jobadfærd. Men hvor skal vi søge information?

Optag på pastoralseminarierne

En teologisk kandidatgrad er det centrale adgangsgivende krav for at blive 
optaget på Pastoralseminariet med dertil hørende mulighed for at søge em-
bede i folkekirken, jf. bl.a. “Lov om ansættelse af præster i folkekirken”, § 1, 
stk. 1 (Lov om ansættelse af præster, 2013) . Den såkaldte kandidatproduk-
tion er altså et godt sted at starte, og situationen for udviklingen i antallet af 
teologiske kandidater er vist i figur 1 nedenfor. 

Figur 1 – Kilde: “Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne”, fkuv.dk
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Figuren viser et løbende fald i antallet af kandidater på landets to teolo-
giske kandidatuddannelser. Bortset fra enkelte undtagelser (f.eks. 2017) er 
kandidattallet faldet støt over en tiårig periode. Den første afgørende infor-
mation er således, at der bliver uddannet færre teologiske kandidater end 
tidligere. 

Det næste spørgsmål bliver, hvor mange af de teologiske kandidater der 
optages på pastoralseminarierne, hvilket er opsummeret i figur 2.

Figur 2 – Kilde: “Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne”, fkuv.dk

Figuren viser bl.a., at der i 2011, 2015 og 2016 er blevet optaget flere på pa-
storalseminarierne, end der er uddannet teologiske kandidater. Men figuren 
viser også, at den modsatte udvikling gør sig gældende i de resterende 7 år. 
Den kortvarige udvikling fra 2015 og 2016 har ikke manifesteret sig i 2017. 
Næste rapport fra FUV forventes offentliggjort primo 2019, hvor tallene for 
2018 vil vise, hvad den aktuelle situation er. 

Den anden relevante indsigt består således i, at en relativ stor del – dog 
ikke alle – af de uddannede, teologiske kandidater går på pastoralseminariet. 

Deraf melder sig to spørgsmål:

• Er antallet af kandidater, der attesteres fra pastoralseminarierne, 
stort nok?
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• Hvad så med de kandidater, der ikke søger optagelse på pastoralse-
minarierne?

I forhold til det første spørgsmål er det interessant at se, hvor mange præster 
der står foran en kommende pension og dermed med sikkerhed forlader de-
res embede. FUVs rapport om behovet for optag viser, at aldersgennemsnit-
tet blandt præster i den danske folkekirke er relativt højt: 

Der er således sket en stigning i antal præster i aldersgruppen 
60-70 år i perioden 1993-2016, ligesom der er sket en forøgelse 
på næsten 100 flere præster til trods for, at de yngre alders-
grupper (op til og med 49 år) oplever et markant fald – både 
i absolutte tal og i den procentvise fordeling. Mest markant 
er det faktum, at der næsten er sket en halvering i antallet af 
præster mellem 30 og 39 år, ligesom der fortsat er få yngre 
præster under 30 år.” (Behovet for årligt optag på pastoralse-
minarierne, 2017, s. 16). 

Det får rapporten til at konkludere, at der kun lige akkurat attesteres et til-
strækkeligt antal teologiske kandidater på landets pastoralseminarier til at 
dække den naturlige afgang (via pension eller lignende).

Dette giver således ikke megen optimisme i forhold til at øge antallet af an-
søgere til ledige præstestillinger eller til at løse det problem, der måtte bestå 
i, at nyansatte præster derudover ofte skifter stilling. 

Indsnævring af tallene til nyansatte præster

Således oplyst på rekrutteringsgrundlaget kan vi nu se nærmere på, hvordan 
nyansatte præster bevæger sig rent jobmæssigt inden for og uden for folke-
kirken.

Men hvad menes der så med talen om, at “nye præster” “ofte” skifter job? 
For at kunne svare mere fyldestgørende på dette har vi defineret en “nyansat 
præst” som en præst, der er tiltrådt sit embede inden for de seneste fem år. 
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Frekvensen for stillingsskift må desuden defineres, før vi kan se, hvor ofte og 
i hvilket omfang nyansatte præster skifter stilling.

Hvad er blevet undersøgt indtil nu?

De undersøgelser, der er foretaget indtil videre om emnet, centrerer sig om 
Erling Andersens undersøgelser foretaget i 2009, 2011 og 2012. Erling An-
dersen har i 2009 undersøgt, hvor mange af de unge præster, der efter en 
årrække søger arbejde uden for folkekirken (Andersen 2009). 

Denne undersøgelse blev i 2011 fulgt op af en undersøgelse af de pasto-
ralseminariestuderendes jobsøgningsadfærd efter endt undervisning på pa-
storalseminarierne. Her viste Andersens undersøgelse, at op mod 30% af de 
pastoralseminariestuderende i perioden 1. januar 2006-31. december 2010 
havde fundet arbejde uden for folkekirken (Andersen 2011). 

Tilbage i 2012 undersøgte Erling Andersen denne gruppe nærmere for at 
finde ud af, hvad de så arbejder med, og om de eventuelt har overvejet at søge 
job i folkekirken (Andersen 2012). 

Erling Andersens undersøgelse fra 2012 og FUVs nøgletalsrapporter ud-
gør tilsammen de nyeste undersøgelser på dette felt – tillige med TrendE-
duC-undersøgelsen om teologers jobadfærd (TrendEduc, 2008) tilbage fra 
2008. Denne rapport vurderede, at der på lang sigt vil komme en mangel på 
teologer i arbejdsstyrken – ikke mindst til at varetage embedet som præst. 

Delkonklusion – kan man overhovedet sige 
noget baseret på de nuværende tal?

Vi står således tilbage med en meget vigtig, men begrænset viden og et rudi-
mentært overblik over de nye præsters jobadfærd. Næste skridt må blive at 
undersøge nærmere, hvad der giver anledning til at forlade et embede. 
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Hvad gør vi for at få flere og mere præcise data?

Derfor har FUV igangsat en undersøgelse, der fortsætter, hvor de tidligere 
undersøgelser slap. Undersøgelsen tager form af en spørgeskemaundersø-
gelse, der gentages hvert semester på de to pastoralseminariehold. De stude-
rende bliver bedt om at forholde sig til, hvorfor de valgte at læse teologi og 
sidenhen valgte Pastoralseminariet, hvad de forventer af arbejdet som præst, 
hvori et attraktivt embede består, om de anser bopælspligt som en hindring 
eller et gode osv. foruden de sædvanlige oplysninger om køn, alder, eventuelt 
børn osv.

Undersøgelsen vil blandt andet give informationer til brug for arbejdet 
med at rekruttere og fastholde studerende på teologi, ligesom de enkelte me-
nighedsråd må forventes at få viden om de nye præster, der om kort tid vil 
søge stillinger i folkekirken. 

Fem år efter, at de studerende er blevet attesteret fra pastoralseminariet, 
spørger vi igen de samme studerende om deres oplevelser og erfaringer i 
mellemtiden. Undersøgelsen skal bidrage til at belyse temaer som:

• Folkekirken som arbejdsplads

• Muligheder og udfordringer for familien

• Bopælspligt

• Forventninger/erfaringer med folkekirken

Undersøgelsen skal altså kaste lys over, hvordan de nye præster ser på folke-
kirken som arbejdsplads – både inden de træder ind på den og efter de har 
været i den i en årrække. 

Den blev igangsat i efterårssemesteret 2017, og den første undersøgelse af 
de nye præster bliver foretaget efter fem år, altså i 2022. 

Herrens veje

Man siger, at “Herrens veje er uransagelige”. Men er de nye præsters også 
det? Eller tegner der sig et mønster, som fortæller mere end det, vi ved igen-
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nem anekdoter, og som menighedsråd og beslutningstagere kan handle på? 
Hvad vi ikke ved i dag, forventer vi at vide fra 2022 og frem.
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Ny præst
– Interview med uddannelseskonsulent Anita 
Hansen Engdahl

Karina Juhl Kande og Anita Hansen Engdahl

Anita Hansen Engdahl tager imod på sit kontor i Palæet på Stændertorvet 
i Roskilde. Hun er tidligere på året tiltrådt en stilling som uddannelseskon-
sulent og teologisk konsulent i Roskilde Stift. Men de sidste 14 år har Anita 
været lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor hun har 
haft til opgave at uddanne og efteruddanne unge præster. Især har ansvaret 
for den obligatoriske efteruddannelse fyldt meget. Anita Hansen Engdahl har 
været med til at udforme og implementere den nye præsteuddannelse, NY 
PRÆST, som trådte i kraft 1. januar 2018, og det er den, interviewet skal 
handle om. 

KJK: Den nye præsteuddannelse har fået navnet “NY PRÆST – Folkekirkens 
integrerede præsteuddannelse”. Er det – som navnet antyder – integrationen, 
der er det nye i konceptet? 
AHE: Ja, det er det. Man kan sige, at den gamle model – som bestod af et pa-
storalseminarium på 17 uger og den obligatoriske efteruddannelse, der først 
gik i gang et år efter, man var blevet præst – egentlig ikke havde nogen form 
for integration. Hverken indbyrdes mellem de to uddannelsesdele, eller med 
hensyn til integration med selve ansættelsen og den introduktion til embe-
det, som man skulle have lokalt. NY PRÆST er et forsøg på at tænke pasto-
ralseminarie og obligatorisk efteruddannelse sammen, men også at tænke 
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uddannelsen sammen med den modtagelse, man får i sit arbejde lokalt i den 
konkrete stilling, man får.

KJK: Så der vil være en større sammenhæng end hidtil, også i forhold til f. eks. 
praktikperioderne på pastoralseminariet?
AHE: Ja. Allerede på pastoralseminariet opøves man i at reflektere over sit 
eget embede, og ved en embedsafklarende samtale bliver man bevidst om, 
hvad det er for en præstestilling, man måske passer bedst til. Så snart man 
kommer ud i en stilling, vil uddannelseskonsulenten tage i mod præsten og 
sammen med provsten lægge en introduktionsplan og sikre, at menigheds-
råd, kollegaer, mentor, provst og uddannelseskonsulent hele tiden samarbej-
der om, at præsten får den bedste hjælp.

KJK: Dengang jeg gik på pastoralseminariet, hørte vi, at den danske model 
blev beskrevet som sådan en ‘ faldskærmsmodel’, hvor de nye præster blev ka-
stet lidt tilfældigt ud over landet. Nogle blev hængende i trætoppe, andre endte 
i mosen og nogle få landede så på mirakuløs vis i præstegårdene. Vil den nye 
præsteuddannelse forebygge, at helt så mange bliver hængende i trætoppene?
AHE: Det tror jeg bestemt! Altså, nu har jeg været i gang et par måneder, 
og jeg har også kørt et pilotprojekt under NY PRÆST, og jeg synes virkelig, 
uddannelsen kan noget. Den kan forebygge både, at nogle bliver “hængende 
i trætoppene”, men også, at man brænder ud som præst i løbet af et år, eller 
at man fagligt ikke føler sig klædt på. Jeg synes, at der er mulighed for at give 
hjælp på alle de områder, hvor en ny præst måtte have brug for det. Fordi 
man har en løbende dialog mellem ledelse, uddannelseskonsulent og præ-
sten selv om, hvad behovene er.

KJK: Så de nyuddannede fra pastoralseminariet vil have et mere realistisk bil-
lede af, hvad det vil sige at komme i embede i folkekirken?
AHE: Ja, og de vil også være lidt mere bevidste om, hvad det er, de søger, og 
ikke mindst – og det tror jeg måske er det vigtigste i ordningen – at præsten 
er bevidst om sine egne læringsbehov og kan få hjælp til at få dem dækket.

KJK: Vil det sige, at de også vil være bedre rustet til at klare springet fra pasto-
ralseminariet og gennem det første år som præst?
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AHE: Ja, jeg har altid kaldt det første år for “hullet” (hun ler hjerteligt). Der 
var et nærmest magisk hul mellem det at træde ud fra pastoralseminariet og 
til, man havde klaret det første år. Jeg synes, vi nu har fundet en form, hvor 
vi simpelthen har lukket alle de her faldgruber, for når både ledelse og ud-
dannelseskonsulent samarbejder, bør der egentlig ikke være noget sted, hvor 
man står alene. 

Samtidig har der jo også været et læringsmæssigt hul, kan man sige, mel-
lem pastoralseminarium og obligatorisk efteruddannelse. Mange gik ud til 
kvoterede stillinger, og hvis der var noget i stillingen, de ikke var klædt på 
til, jamen så var der jo ikke noget kursus at få. På pastoralseminariet klædes 
man på til en almindelig sognepræstestilling og alle de obligatoriske funk-
tioner, der ligger i det. Men en af grundende til, at NY PRÆST er blevet 
til, er, at rigtig mange præster kommer ud til præstestillinger, som er med 
funktionsdele. Førhen fik de ingen hjælp til den funktionsdel. Men hvis man 
nu kommer ud og bliver psykiatripræst 25% og sognepræst 75%, så skal man 
altså med det samme kunne få en mentor for sin psykiatripræstefunktion 
og et kursus for sygehuspræster indenfor psykiatri, så man er klædt på til de 
opgaver, man får.

KJK: Så det var på grund af de nye stillingstyper, at der blev behov for en om-
lægning af præsteuddannelsen?
AHE: Ordningen af 1992, hvor man lavede den obligatoriske efteruddan-
nelse, var lavet ud fra en tanke om, at alle sad i pastorater med et eller to 
sogne og havde begravelser, undervisning, gudstjenester og sjælesorg. Fakta 
er, at i vore dage fylder mange af de obligatoriske præsteopgaver meget lidt, 
det gør i stedet forskellige særfunktioner. Derudover sidder de fleste præster 
i dag ikke i et to-sognspastorat i en præstegård på landet, de sidder måske 
i seks sogne, nogle sidder i fire nysammenlagte landsogne med op til fire 
menighedsråd, eller i netop de her meget kvoterede stillinger. Så den gamle 
uddannelse blev lavet til et præstejob, der nu kun er aktuelt for meget få der-
for var det nødvendigt at lave noget, der er tidssvarende. Den gamle ordning 
blev også lavet ud fra tanken om, at alle præster var ensomme, ‘lonely riders’, 
der trængte til erfaringsudveksling og til at se kollegaer. Fakta er nu, at man 
ved at styrke provstierne, ved netværksdannelse og ved at have computere til 
rådighed konstant er i kontakt med andre præster og andre netværk. Man 
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ser måske personalet ved kirken som sine nærmeste kollegaer. Så det er ikke 
det sociale, kan man sige, eller den form for erfaringsudveksling, der er mest 
brug for. Der er brug for konkret læring og støtte i bestemte funktioner. 

KJK: Men er der ikke noget, som går tabt med udfasningen af den gamle ord-
ning med de fire internatkurser af en uges varighed over en fireårig periode?
AHE: Selvfølgelig er der fag, der ryger ud, og dem forsøger man så at løfte 
lokalt i de enkelte stifter. Fordi den nye ordning netop kun har to obligato-
riske efteruddannelseskurser, hvor den gamle havde fire. Og selvfølgelig går 
der noget tabt. For et hold, der var glade for at være sammen og kunne få lov 
at følge og støtte hinanden i fire år, det gav jo noget særligt. Nu forlader man 
hinanden efter to år. Men til gengæld kommer man jo hurtigere ind i prov-
stikollegiet, så jeg tror altså ikke, at tabet bliver særligt stort. 

KJK: Der vil vel også være større sandsynlighed for, at man gennemfører sam-
let?
AHE: Ja, endnu en af grundene til, at det var nødvendigt at lave en ny model, 
var jo, at nogle var 10 år om at komme igennem, hvis de havde fire gange 
barselsorlov så... altså jeg tror, jeg har haft én, som havde været præst i 10 år, 
inden hun var færdig – så længe er man ikke “ny præst”. På den her måde får 
vi altså kortet perioden ned, hvor man kan kalde sig ny. Og jeg synes også, 
at man øger muligheden for at få netværksdannelsen med dem, der sidder 
med de samme funktioner som en selv, i stedet for dem, der kun har samme 
anciennitet som en selv.

KJK: Hvilke ændrede behov er der opstået blandt de nye præster i takt med, at 
der er opstået flere stillinger med særlige funktioner?
AHE: Der er opstået et stort øget kursusbehov. Og der er opstået et meget 
stort behov for at komme ind i faglige netværk om den særfunktion, man 
har fået. Der er jo mange netværk hos FUV, som relaterer til særpræstefunk-
tioner. I de netværk sidder der nogle meget erfarne kollegaer inden for f.eks. 
fængselsvæsenet, gymnasiepræster, beredskabspræster og kirke-skole sam-
arbejde. Og for en ny præst med sådan en særfunktion er det jo en kæmpe 
gave med det samme at komme ind i sådan et netværk. Men jeg tror faktisk, 
at en af de væsentligste gaver til den nye præst vil være i højere grad at blive 
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støttet i at være embedsmand og i at agere i rollen i menighedsrådet. Det får 
man nu støtte til lokalt. For det er blevet tiltagende sværere og mere kræ-
vende at sidde i et menighedsråd som ung præst. Både fordi strukturen er 
ændret, og fordi der er langt flere opgaver, som et menighedsråd skal tage 
sig af. Der er steder, hvor det er svært at rekruttere eller fastholde menig-
hedsrådsmedlemmer, så der er mere, der kommer til at hvile på præsten. 
Samtidig forventer man, som der står i lovgivningen, at menighedsråd og 
præst skal samvirke. Førhen havde præster det med at trække sig ud af råds-
arbejdet, men nu forventes præsterne at udøve faglig ledelse til alt, hvad der 
foregår i rådet. Det kan man dårligt nå at klæde de nye præster på til på pa-
storalseminariet, men det får de så støtte til, når de kommer ud.

KJK: Det synes jeg lyder meget brugbart.
AHE: Det er faktisk ofte der, konflikterne opstår. Konflikter opstår sjældent 
i præstens pastorale funktioner. Man får sjældent en konflikt med nogen af 
at vie, døbe eller begrave eller af at holde gudstjeneste. Konflikt og samar-
bejdsvanskeligheder opstår typisk mellem personale og præst eller mellem 
menighedsråd og præst. Og her har præsterne ingen øvelse i at agere, når de 
lige kommer fra pastoralseminariet. Men nu har de muligheden for at vende 
situationerne med deres mentor eller med deres uddannelseskonsulent. Og 
uddannelseskonsulenten har mulighed for at gå til ledelsen, hvis der er ledel-
sesmæssige årsager til, at konflikten er opstået.

KJK: Lægges der op til et direkte samarbejde mellem uddannelseskonsulen-
terne og menighedsrådene i forhold til modtagelsen af nye præster og i forhold 
til forventningsafstemning?
AHE: Altså, vi skal skelne meget skarpt i NY PRÆST imellem det, der hører 
hjemme under ledelse, og det, der hører hjemme under uddannelseskonsu-
lenten. Præstens samarbejde med menighedsrådet ligger formelt set under 
ledelse, og derfor er det provsten, der indledningsvist foretager en forvent-
ningsafstemning med menighedsrådet, når den nye præst ansættes. Men 
der, hvor den nye præst kan bruge uddannelseskonsulenten i menigheds-
rådsspørgsmål, er i forhold til, hvilken paragraf der skal bruges her, eller 
til at lægge en strategi for hvordan man får sine ting igennem eller hvordan 
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man holder sig uden for en konflikt. Men selve forventningsafstemningen 
ligger hos provsten.

KJK: Skifter præster oftere stilling nu end tidligere, ved man det?
AHE: Jeg ved, at FUV er i gang med at undersøge, hvordan præster placerer 
sig på arbejdsmarkedet fra de bliver uddannet på universitetet og til de har 
været i embedet i fem år. Og de resultater skal vi selvfølgelig afvente. Men 
hvis jeg skal tale ud fra min egen erfaring som kursusleder på den obliga-
toriske efteruddannelse frem til i år, vil jeg sige, at jeg har registreret, at de 
hyppigere skifter præstejob, altså fra præstestilling til præstestilling. Der er 
også hyppigere nogle, der vælger at holde op i en periode eller permanent. 

KJK: Gælder det også fastansatte præster?
AHE: Det er ikke helt sjældent at se, at en præst i en tjenestemandsstilling 
med bopælspligt kan finde på at skifte stilling allerede efter et år til halv-
andet, hvis han/hun ikke trives. Førhen talte vi altid om, at man havde en 
uskreven regel om, at man var i sin stilling i syv år, inden man skiftede. Så-
dan var det lidt, da jeg selv blev præst, det fik man ligesom at vide, når man 
kom ud; det var ikke velset at rejse, inden man havde været der i syv år. Men 
efterhånden blev det fire. Og nu må vi sige, at i takt med, at vi står over for 
en præstemangel, er biskopperne meget opmærksomme på, at hvis præster 
ikke trives, så er det bedre, at de skynder sig at skifte stilling og forbliver 
præster, end at de bliver i stillingen et par år mere og så måske mister lysten 
til at være præst.

Jeg skal lige indskyde noget, jeg glemte før, nemlig at noget af det absolut 
vigtigste ved den nye ordning er, at den også omfatter alle vikarer. Den gam-
le ordning gjaldt kun for dem, der sad i fast ansættelse. Nu skal alle, første 
gang de får ansættelse i folkekirken, selvom det kun er et tre måneders vika-
riat, faktisk ind i ordningen. Og det anser jeg for noget af det allerbedste, for 
de har virkelig ikke fået nogen støtte overhovedet, og de kunne være vikarer 
i tre eller fire år, inden de overhovedet kom på efteruddannelse.

KJK: Og så kunne de komme med unødigt skrabede albuer? 
AHE: Ja, tit var mange af dem meget forslåede.
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KJK: Medtænker opbygningen af den fremtidige efteruddannelse, at modta-
gelsen af nye præster er forskellig fra sted til sted?
AHE: Ja, ordningen har jo på den ene side den akilleshæl, at hvert stift har 
stor indflydelse på, hvordan ordningen i sin helhed skal se ud. Så man kan 
forestille sig, at i nogle stifter vil man få tilbud om ting, som man ikke skal 
igennem i andre stifter. Men det, der er akilleshælen, nemlig forskelligheden, 
det er samtidig også styrken. For det betyder, at man jo kan lave en indivi-
duel ordning, der passer lige præcis til det stift, det provsti, den stillingstype 
og den præsts personlige kompetencer. Så det, som vi først måtte sige var 
ordningens svaghed, har helt klart vist sig at være dens styrke.

KJK: Hvilken rolle kommer uddannelseskonsulenten til at spille i den enkelte 
præsts uddannelse?
AHE: Jeg tror, det vil blive meget forskelligt, alt efter hvad det er for kompe-
tencer, præsten har, og hvad det er for uddannelsesbehov og behov for støtte, 
som den enkelte præst har. Jeg tror, at hos præster, som er ret selvkørende, 
og som ansættes i meget veldefinerede stillinger med gode kollegaer, vil det 
blive begrænset, hvad uddannelseskonsulenten skal bruge af tid på at støtte 
præsten. Omvendt, hvis præsten får en funktionspræstestilling, en kvoteret 
stilling eller kommer ud et sted, hvor der kan være konflikt, og ikke mindst, 
hvis det er en ny-struktureret stilling, f.eks. på grund af sognesammenlæg-
ning – der tror jeg, at uddannelseskonsulenten får en stor rolle at spille i 
forhold til at støtte præsten. Samtidig er det også tydeligt, at præsterne i vore 
dage er meget mere opmærksomme på at lave kompetenceudvikling. De har 
jo også MUS, mens de er nye, så de efterspørger meget hurtigere noget ud-
dannelse, som er rettet specifikt til dem. Og der er det så uddannelseskonsu-
lentens opgave at gå ind og hjælpe dem med at definere, hvad det er, de har 
brug for. 

KJK: Hvorfra kommer inspirationen og forberedelsen til opbygningen af den 
nye præsteuddannelse, er det fra pilotprojekter, undersøgelser, andre lande?
AHE: For det første har FUV lavet en meget stor undersøgelse omkring in-
troduktionsordninger, og den viste, at der bliver gjort et meget stort arbejde 
i alle stifter for at tage imod og hjælpe de nye præster. Problemet var bare, 
at præsterne ikke vidste det (hun ler lidt) eller kun i begrænset omfang hav-
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de nytte af det. Det vil sige, de fungerede jo ikke, de her mentorordninger, 
som man brugte meget energi på. Derudover har inspirationen ligget i, at vi 
kunne se, at mange af dem, der kom i gang med job med løntilskud, faktisk 
klarede sig bedre; formentlig fordi de fik rigtig god støtte. Og så er inspira-
tionen jo først og fremmest kommet fra præsterne selv. Hos FUV ligger der 
arbejdsrapporter fra de første år som præst helt tilbage fra 1992 og til nu. Det 
er jo et fuldstændig fantastisk kildemateriale til at sige noget om, hvad det er 
for vanskeligheder, alle præster har, når de kommer ud. Og så gjorde FUV 
det, at de valgte at konstruere modellen nedefra. Man samlede simpelthen en 
masse forskellige unge præster, som var kommet i gang på forskellige måder; 
nogle som vikar og nogle i job med løntilskud, nogle, der sad i kvoterede stil-
linger, nogle, der var 100% funktionspræster, og nogle, der var almindelige 
sognepræster på landet og nogle i byen. Og så satte man dem sammen med 
to provster – en almindelig provst og en funktionsprovst – to biskopper og 
en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd, og så satte man dem 
til at arbejde med spørgsmålet. Og de udarbejdede i første omgang fire for-
skellige modeller, som FUV’s arbejdsgruppe så gennemskrev og fremlagde 
for præsterne igen, og derefter kortede gruppen de fire modeller ned til to. 
Og de to modeller, som fik navnet A og B modellen, blev så gennemarbejdet 
i detaljer af arbejdsgruppen hos FUV og blev fremlagt for Bestyrelsen for de 
folkekirkelige uddannelser. Og bestyrelsen valgte så A-modellen. Så jeg vil 
sige, at det har virkelig kommet an på, hvad præsterne selv har peget på af 
problemer, de ønskede løst.

KJK: I forbindelse med den nye præsteuddannelse er der blevet udarbejdet en 
ny kompetenceprofil for præster, men hvem er den egentlig skrevet til? Er den 
en beskrivelse af det, man som minimum kan forvente af en ny præst, eller 
dækker den også over de kompetencer og færdigheder, man som præst kan 
forvente at tilegne sig over tid? 
AHE: Kompetenceprofilen blev faktisk ikke udarbejdet i forbindelse med 
NY PRÆST. Den blev udarbejdet tilbage i 2011 på foranledning af Kirke-
ministeriet, men den er blevet opdateret i forbindelse med NY PRÆST. Jeg 
vælger at se kompetenceprofilen sådan – og sådan har det også været hensig-
ten – at den er skrevet til alle præster. Ligegyldigt om man er ny præst eller 
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om man har været præst i 35 år. Og jeg plejer at sige, at hvis man kan opfylde 
kompetenceprofilen, så synes jeg, at det er på tide at holde op (vi ler begge to). 

KJK: Ok, så er jeg mere rolig.
AHE: Jo, for hvis man kan det, er man holdt op med at reflektere over sin 
egen embedsførelse og hvad det betyder. Så kompetenceprofilen er ikke no-
get, man sidder og sætter hak ved med et bestemt mål, man skal nå. Den er 
tværtimod et slags spejl, man lægger foran sig, til konstant refleksion over r 
egen embedsførelse og de forskellige funktioner, man har i sit embede. Jeg 
synes, styrken i den er, at den er opdelt i funktioner. Det vil sige, at man 
hele tiden skal reflektere over, hvordan jeg er som ritualforvalter, hvor jeg er 
henne i min rolle som embedsmand, hvor jeg er i min rolle som forkynder, 
hvad er det for en rolle, jeg indtager her, som kulturbærende, for eksempel. 
Jeg tror faktisk, kompetenceprofilen er med til at holde præsterne lidt på de-
res faglige spor. Jeg synes nogle gange, at præster ligesom andre professioner 
har det med at brede sig ud over det hele. Det kender vi også fra professioner 
som f.eks. sygeplejersker og skolelærere; de skal kunne det hele, det er der en 
forventning om. Når man kigger på kompetenceprofilen, vil man også helt 
automatisk spørge: “Hvorfor påtager jeg mig lige denne her arbejdsopgave, 
er det, fordi den styrker min rolle som embedsmand, eller er det, fordi den 
styrker min forkynderrolle?” Det kunne også være, at man nåede frem til at 
sige: “Det kunne være, jeg slet ikke skulle påtage mig denne her arbejdsop-
gave, for den ligger faktisk ikke inden for mit kompetencefelt”.

KJK: I kompetenceprofilen skelnes der mellem færdigheder og kompetencer. Er 
det, fordi kompetencen forstås som evnen til at omsætte en færdighed eller en 
viden, man har?
AHE: Ja, den er jo bygget op omkring ‘knowing, doing, helping’, så den er 
hele tiden cirkulær, dvs. man kan tilegne sig noget teoretisk viden og over-
veje, hvordan man omsætter det. Det kan også være, at man kommer ud for 
noget, hvor man tænker: “Hov, jeg mangler da noget teoretisk viden her”. Så i 
den forstand er det altså hele tiden sådan et slags reflekterende hjul, og så sy-
nes jeg også, det er godt, at den hele tiden har indarbejdet, at det skal være til 
gavn for nogen. Det er ikke et spørgsmål om, at præsterne skal sidde og ‘boge 
den’ eller selv skal synes, at de er fantastiske til at forkynde, men det gælder 
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om hele tiden at forholde sig til de mennesker, man er i relation til; altså både 
situationen og relationen – det synes jeg er styrken i en kompetenceprofil. 

KJK: Er der umiddelbart nogen svagheder, du kan pege på, ved den nye præ-
steuddannelse?
AHE: Svagheden er – og det er igen noget, der samtidig er dens fortrin – at 
der er utrolig mange mennesker, der skal koordinere omkring præsten. Hvis 
jeg sådan lige skal remse op, hvem der overhovedet skal ind over sådan en ny 
præst, ja så gælder det jo både biskop, provst og uddannelseskonsulent, men-
toren og dem, der skal give supervision på religionspædagogik, højmesse og 
prædiken, og det gælder menighedsrådet, der nu er kommet mere med ind 
over, samt kollegaer, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand. Så akilleshæ-
len er altså, at den nye præst kan komme til at skulle forholde sig til rigtig, 
rigtig mange mennesker. Min påstand er så, at det gjorde de også før, der var 
bare ingen, der koordinerede det. Eller hvis en af de vigtige aktører mang-
lede, så var der ingen til at gribe ind.

KJK: Det har måske ikke altid været så gennemsigtigt, hvem man skulle gå til? 
AHE: Nej. Men nu er det sådan, at hvis der er en provst, der skulle glemme 
noget, jamen så har uddannelseskonsulenten retten til at prikke provsten 
på skulderen og sige: “Hov, der er en præst her, der ikke har noget regulativ, 
hvad vil du gør ved det?”. På den nye ordning skal præsten også have under-
visning i arbejdstilrettelæggelse, fordi rigtig mange præster har haft svært 
ved kalenderstyring og at tilrettelægge deres arbejde. Men hvis det ikke sker, 
og uddannelseskonsulenten ikke følger op på det, jamen så har provsten altså 
retten til at gå ind og sige: “Hov, uddannelseskonsulent, hvad laver du?”. Man 
har desuden muligheden for at vælge mentorer, der passer specifikt til den 
enkelte præst. Men man skal hele tiden være opmærksom på, at de mange 
aktører ikke overdænger præsten med deres gode råd. De er der for præstens 
skyld, og derfor er det præsten, der skal definere, hvem i det her kollektiv han 
eller hun har brug for lige nu.

KJK: Jeg kender ikke nogen præster, som ikke har meget travlt. Er det rigtigt 
forstået, at der i NY PRÆST vil være et øget fokus på netop arbejdstilrettelæg-
gelse?
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AHE: Ja, for det første ligger det i ordningen, at man i de første to år i embe-
det ikke forventes at arbejde 100%. Nogle biskopper har meldt ud, at de reg-
ner med omkring 80%, eller nogle omkring 75%. Sådan at man simpelthen 
får tid til at finde sig til rette i arbejdet og dermed også mere tid til at finde 
en hensigtsmæssig arbejdsrytme. For det andet ligger det også i ordningen, 
at præsten i de første to år bliver fulgt på, om han eller hun tilrettelægger 
sit arbejde hensigtsmæssigt – både af en konsulent, der er specialiseret i ar-
bejdstilrettelæggelse, og af uddannelseskonsulenten. Ikke for at præsten skal 
kunne yde mere som præst, men for at kunne skaffe sig selv den tid, den 
enkelte har brug for; tid til privatliv, tid til at holde ferie, tid til at få læst det, 
man gerne vil læse, tid til at komme sig efter nogle vanskelige begravelser. 
Det har været meget tydeligt, at præster har svært ved at planlægge på en 
måde, hvor de bare får holdt deres ferie.

KJK: Så den hensigtsmæssige planlægning er også et spørgsmål om trivsel og 
fastholdelse i embedet?
AHE: Meget! Der er ikke nogen tvivl om, at det har været nemmere at få 
sådan en ordning igennem på et tidspunkt, hvor man står over for en præste-
mangel. Der er et generelt ønske både fra Landsforeningen af Menighedsråd 
og fra ansættelsesmyndigheden om at fastholde præsterne og sikre, at de 
trives. 

KJK: Vil der så ikke være stor forskel på arbejdsplanlægningen hos de forskel-
lige i betragtning af diversiteten af stillingstyper og arbejdsopgaver? 
AHE: Jo, og det synes jeg også gerne, der må være. Altså, det er meget vig-
tigt for mig at sige, at det her er en individuel ordning. Hvis nu man skriver 
prædikener bedst klokken tre om natten, så er det uddannelseskonsulentens 
opgave at sørge for, at man kan komme til det. Og hvis man vil sove fra kl. 
14 til kl. 16, og det ellers er foreneligt med ens tjenstlige opgaver, så skal man 
have plads til det. Så den frygt, der har været for, at ordningen skulle være 
sådan noget, hvor man ‘støbte alle i vort billede, så de ligner os’ (hun ler lidt), 
mener jeg er fuldstændig ubegrundet. Og skulle det blive resultatet, så er 
det, fordi uddannelseskonsulenter og provster har brugt ordningen forkert.
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KJK: Så du mener ikke, at vi med den nye model fjerner vi os et stykke fra 
friheden til at forvalte opgaverne selvstændigt?
AHE: Jeg synes tværtimod, at det er en ordning, der skal sikre, at man sta-
digvæk har sin frihed. For jeg har kunnet se, at rigtig mange præster tidli-
gere, når de blev presset, gik ind og funktionærgjorde deres embede for at 
kunne holde til presset. Jeg vil gerne lære dem det modsatte ved at sige: “Du 
skal ikke funktionærgøres, men for at du kan holde til det, skal du lære at 
planlægge din tid bedre”.

KJK: Hvor lang tid strækker den obligatoriske efteruddannelse sig over i den 
nye ordning, er det de første 20 måneder efter pastoralseminariet?
AHE: Ja, for nogen kan det blive helt ned til 18 måneder, og for nogen kan 
det blive helt op til 24 måneder; det kommer an på, hvornår på året man er 
ansat. Er man f.eks. ansat lige før sommerferien, vil de første to måneder jo 
næppe være noget, der sådan tæller særlig meget med i ordningen, så derfor 
hedder det 18-24 måneder. 

KJK: Hvordan er introduktionsordningen bygget op, hvilke andre elementer er 
der ud over ugekurser?
AHE: Der er forventningsafstemning med menighedsråd, og der er en række 
obligatoriske led i relation til FUV: en dag om undervisning af inklusions-
elever, en dag om arbejdstilrettelæggelse og så de to ugekurser. Derudover 
skal man selvfølgelig have indføjet det, som man skal i tjenstlig sammen-
hæng, altså ens provstimøder, stiftsstævner og sådan noget. Og så er der 
supervision på undervisning, på højmesse og på prædiken, og der er møde 
med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand, og det bliver så lagt i sådan 
en vekselvirkning. Der er et forslag i uddannelsesplanen for NY PRÆST til, 
hvilken rækkefølge tingene skal komme i. Men jeg tror, at vi uddannelses-
konsulenter og provsterne alle sammen hurtigt opdager, at tidspunkterne 
skal være meget fleksible; det skal jo give mening. Hvis man f.eks. er præst i 
en by og har ti højmesser om året, så synes jeg ikke, at det er rimeligt, at man 
har supervision på sine højmesser, før der er gået over et år, for det tager tid 
at finde sine ben. Hvis man derimod er i et landsogn med 52 højmesser på et 
år, så kan det være, at det er efter syv måneder, at man har brug for den her 
supervision. 
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Der er nogen, der har brug for hjælp til at planlægge konfirmandunder-
visningen næsten fra dag et. Der er andre, der siger: “Lad mig vente femten 
måneder, for jeg har fuldstændig styr på det her”. Så opbygningen vil være 
meget fleksibel, og der vil være en række obligatoriske led. Men derudover 
vil man kunne lægge en masse led ind, som relaterer til stiftet, provstiet eller 
som uddannelseskonsulenten eller præsten selv vurderer. F.eks. er alt, der 
har at gøre med supervision af begravelsestaler og vielsestaler, røget ud af 
den obligatoriske efteruddannelse, så det vil typisk være noget, man løser 
lokalt. Jeg har tilrettelagt her i Roskilde, at der bliver en dag, hvor man sidder 
og arbejder med begravelsestalen og kan få sin begravelsestale gennemgået. 
Det bliver det første år, man er præst. Det andet år, man er præst, bliver det 
så vielsestalen, vi tager fat på. Tilsvarende vil der være noget supervision 
omkring sang og stemme, for det er der heller ikke i de nye obligatoriske 
efteruddannelseskurser. 

KJK: Hvad med mentorordningerne, kommer de til at ligne hinanden på 
landsplan?
AHE: Hver biskop kan definere efter hvilke kriterier, man udnævner men-
torer i deres stift. Nogle biskopper ønsker at udnævne dem selv, andre bi-
skopper har lagt det over til provsterne, og andre har igen lagt det over til 
uddannelseskonsulenterne. Alene det gør jo, at man vil få forskellige typer af 
mentorer, tror jeg. Og i nogle provstier vil man helst bruge mentorer, der er 
vejlederuddannede, andre steder vil man bruge den nærmeste kollega. Men 
jeg tror alligevel, at der vil være en vis ensartethed i den forstand, at vi som 
uddannelseskonsulenter har ansvaret for at lede teamet af mentorer. Og ud-
dannelseskonsulenterne har været samlet fra hele landet og er blevet enige 
om en række skrivelser, som vi vil sende ud til mentorerne, så de sådan no-
genlunde har en ens tilgang til præsterne.

KJK: Er der stifter, som har haft mentorordninger i forvejen, og som man har 
hentet erfaringer fra?
AHE: Ja, Fyns stift har haft en ordning, der meget ligner den, som vi er endt 
op med. FUV har tilsvarende kørt et to-årigt pilotprojekt for en del år siden, 
der også ligner denne her ordning. Og vi har selvfølgelig i arbejdet med NY 
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PRÆST indhentet alle de erfaringer, der er beskrevet på baggrund af de to 
forsøg.

KJK: Så der vil være et samarbejde på tværs af stifterne og en løbende erfa-
ringsudveksling?
AHE: Ja, uddannelseskonsulenterne har et meget tæt samarbejde. Vi kan jo 
også være ude for, at vi skal overlevere præster til hinanden, hvis de skifter 
stilling til et andet stift i perioden. Vi har samtidig et meget tæt samarbejde 
med FUV, så de uddannelsesbehov, vi iagttager, og de erfaringer, vi gør os, 
melder vi ind til FUV, så de hele tiden har mulighed for at justere efter dem.

KJK: Hvem skal uddannelseskonsulenterne i øvrigt samarbejde med, udover 
provst og biskop?
AHE: De andre uddannelseskonsulenter og så mentorerne. Men ellers er det 
jo uddannelseskonsulentens opgave hele tiden at holde sig opdateret på, hvad 
der findes af uddannelse rundt omkring i landet, f.eks. på universiteterne. 
Ikke kun på de teologiske fakulteter, det kan også være andre grene af uni-
versitetsuddannelser, det kan være professionshøjskoler, og det kan være ud-
dannelsesinstitutioner i Norge, Sverige og Tyskland.

KJK: Hvis nu en præst f.eks. har brug for at lære noget om konfliktmægling?
AHE: Ja, jeg kan give et eksempel: Under det pilotprojekt, jeg kørte, der var 
der en præst, som var ansat i et projekt til oprettelse af en kirke i cyberspace. 
Vedkommende havde jo så ikke gudstjenester, ikke kirkelige handlinger, 
ikke konfirmander – kort sagt ingen af de pastorale opgaver, en præst nor-
malt har. Og her blev det min opgave som uddannelseskonsulent at gå ind og 
finde ud af, hvor i uddannelsesverdenen man har den bedste undervisning 
og det bedste netværk for at opnå viden om fællesskaber i cyberspace. Og det 
var jo f.eks. IT-universitetet, som var et af stederne, og RUC har lavet noget 
om det. Samtidig gjaldt det om at sætte præsten i kontakt med de præster, 
der arbejdede i ‘Sjælesorg på nettet’, for hvad gør det ved ens pastorale iden-
titet, at man ikke ser menigheden ansigt til ansigt? Så uddannelseskonsulen-
ten forventes altså at være meget bredt orienteret og selvfølgelig ikke mindst 
være godt orienteret om de uddannelsesmuligheder og de faglige netværk, 
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der er i ens eget stift. Uddannelseskonsulenten samarbejder selvfølgelig med 
gymnasiepræsterne, homiletikerne og kursusudvalgene i eget stift.

KJK: Findes der lignende uddannelsesmodeller i vores nabolande, som man 
kan hente erfaringer fra?
AHE: Både og. Den tyske er jo altid den mest omfattende. Så omfattende en 
ordning ville ligge helt uden for den danske frihedstradition. Så har vi den 
svenske ordning, som støtter meget op om præsten, med et pastoralsemina-
rium, der er dobbelt så langt som det, vi kender fra Danmark. Men hvor man 
blandt andet også laver personlighedstest. Det er en noget mere håndholdt 
uddannelse, end vi ville ønske i Danmark, og jeg tror faktisk aldrig, at det 
ville være muligt at få sådan en ordning igennem. Jeg tror i øvrigt heller 
ikke, at det ville passe til den måde, vores kirkelige organisation er bygget 
op på, eller til det menighedsliv, vi har. Det giver jo mening i en kirke, der er 
meget hierarkisk opbygget, og hvor man har meget detaljerede forskrifter for 
f.eks. liturgi. Men i en kirke som her hos os, som svenskerne jo betegner som 
lidt anarkistisk, gør det ikke noget, at uddannelsen også er lidt anarkistisk 
præget. 

KJK: Skal alle præster stadig grundlæggende kunne det samme, selvom opga-
verne er så forskellige – kan man tale om en fælles standard?
AHE: Det håber jeg i hvert fald. Altså, pastoralseminarieuddannelsen – som 
i øvrigt er blevet forlænget i forbindelse med NY PRÆST og også har fået 
øget praktik – er jo lavet for at sikre, at der i hvert fald er en basis af noget, 
som alle kan. For det første tror jeg kun, at man kan udføre sine særfunktio-
ner, hvis man på en eller anden måde hviler i det almene. Så man hele tiden 
kan vende tilbage til det. Man hører også tit, hvis man interviewer hospi-
talspræster eller arresthuspræster, at de siger, det er deres sognepræstebal-
last med de helt basale opgaver, der har givet dem styrke til særfunktionen. 
Men derudover kan jeg jo se, at man som oftest ikke har sin funktionspræ-
stedel særligt længe. Det vil sige, det kan godt være, at man begynder som 
ungdomspræst, men efter fem år vil man måske ikke være ungdomspræst 
længere, så vil man måske være noget andet. Og så er det at have noget al-
ment altså rigtig, rigtig godt at kunne falde tilbage på og tage afsæt i. Og her 
kommer kompetenceprofilen også ind igen, for den giver mulighed for, at 
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man hele tiden kan reflektere over basis, samtidig med at man forholder sig 
til sin funktion.

KJK: Til allersidst vil jeg gerne spørge dig, hvad der er dit bedste råd til de nye 
præster?
AHE: Mit bedste råd vil være: Hver gang, du synes, det er vanskeligt, så søg 
tilbage i din faglighed. Fordi det er der, lysten til at være præst opstår igen, 
og det er der, du får styrke til at kunne få den autenticitet og den plads, som 
du skal arbejde ud fra. Jeg ville sige det samme, hvis jeg uddannede læger. 
Vi lever i et forhandlingssamfund. Præsterne skal hele tiden ud at forhandle 
med deres menigheder, og kun den, der er fagligt velfunderet, er i stand til at 
mestre den forhandling.

KJK: Tusind tak skal du have, Anita!
AHE: Det var så lidt!

Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo Sogn 
E-mail: kjk@km.dk 
 
Anita Hansen Engdahl, teologisk konsulent og uddannelseskonsulent i 
Roskilde Stift 
E-mail: aen@km.dk
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Mentorordningen set fra 
en mentors og en biskops 
perspektiv
Charlotte Locht og Elof Westergaard

Mentor er navnet på den græske sagnhelt Odysseus’ gamle ven, som fik til 
opgave af Odysseus at tage sig af sønnen Telemakos, mens han selv var i krig 
i Troja. Mentor var den erfarne mand, vennen, som trådte i farens sted. Han 
var med til at danne og myndiggøre Telemakos. Han hjalp Telemakos med 
at få kastet lys over de problemer og dilemmaer, som han stod i, og udpegede 
også mulige løsninger. 

Daniel Mendelsohns nye roman An Odyssey, a Father, a Son and an Epic 
er en blanding af erindringsfortælling om forholdet mellem forfatteren og 
hans far og en læsning af Homers Odysseus. En litterær blandingsform, hvor 
den personlige historie og en tolkning af Homers fortælling befrugter hin-
anden. Daniel Mendelsohn skildrer Telemakos som en både kejtet, selvsik-
ker og noget ubehjælpsom person. Sønnen er kvik, men han opfører sig ikke 
altid særligt kløgtigt. Mentor blev derfor en uundværlig figur i drengens liv. 

Mentor fik ligesom enhver mentor siden en opgave betroet. Odysseus hav-
de fundet, at Mentor var egnet til at videregive sin erfaring til den mindre 
erfarne Telemakos. Udgangspunktet dengang som nu bygger på et grund-
læggende fællesskab, en dyb solidaritet hos mentoren med den, man er men-
tor for. En indsigt, som Daniel Mendelsohn fremhæver ligger underforstået 
i den måde, hvorpå Mentor (i den situation egentlig den forklædte gudinde 
Athene) opmuntrer Telemakos ved at sige til ham: “Begynd trygt din rejse. 
Det skal nok gå, for du er jo dine forældres barn”. Mentor understregede 
dermed, at Telemakos ikke begyndte sin rejse uden at være noget eller nogen. 
Han rejste af sted, begyndte sit virke som ‘nogen’.
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Folkekirkens mentorer

Det samme gælder også enhver ny præst, som kommer til sit første embede. 
Han eller hun kommer med en ballast fra sit hidtidige liv, med en lang ud-
dannelse og en del livserfaring. Når alt er nyt, og man måske også er usikker 
på, hvad man skal, da er det godt, at folkekirkens præster ved første ansæt-
telse også tilbydes en mentor, som kan minde én både om, hvad man bringer 
med sig i bagagen, og hvad ens grundlæggende opgaver er som præst.

En mentor er her en ekstra person omkring den nyansatte præst. Udgangs-
punktet for relationen mellem den nye præst og mentor er, at man er kalds-
fæller. Begge har skrevet under på præsteløftet, og begge er sat til at løfte de 
samme opgaver, prædike Guds ord rent og purt (friskt og grønt), undervise 
og udøve sjælesorg. Begge er forpligtede på, som det står i præsteløftet, at 
udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter. 

Mentoren er ganske enkelt bare en kaldsfælle, der er betroet en særlig 
opgave og har et særlig fokus. En mentor går ikke ind og erstatter det kol-
legafællesskab, som den nye præst også får. Præstekollegaerne i provstiet og 
nabopræsterne, provsten og også biskoppen har interesse og omsorg for den 
nyansattes trivsel. Alle vil gerne, at den nyansatte præst falder til. En mentor 
er blot en ekstra relation.

En mentor kan hjælpe, støtte og sparre. Det kan ske på forskellig vis over 
tid. I begyndelsen kan der efterspørges en form for ‘mesterlære’, hvor den 
nyansatte ønsker svar på konkrete spørgsmål. Senere er det vejledning, man 
som ny får mere brug for. Samtale om problemløsninger, afklaringer på 
spørgsmål i fællesskab. Det kan være vejledning i forbindelse med undervis-
ning, mulighed for deltagelse i prædikengrupper, mulighed for deltagelse i 
supervision, mulighed for coachingforløb.

Vi har, selv om vi blev præster i hvert sit årti (1991 og 2005), begge haft 
gavn af en form for mesterlære, og vi skylder begge to ældre kollegaer stor 
tak for råd og dåd. Deres stilfærdige og instruktive vejledning og rådgivning 
de første år i vores embeder hjalp os på vej. 

De mere uformelle vejledere og rådgivere vil forhåbentlig stadigvæk fin-
des, men det er samtidigt godt, at en decideret mentorordning er blevet ind-
ført i Den danske Folkekirke. De nye præster skal gerne have den rette hjælp 
i begyndelsen, så de bliver glade for deres arbejde. 
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Fastholdelse i embedet og trivsel hos den nyansatte bør være i højsædet. 
Vi har nemlig oplevet kortvarige ansættelser. Præster, som ikke fandt sig til 
rette, og som måske ved lidt mere sparring og større opmærksomhed ville 
være blevet i embedet. Med forholdsvis få ansøgere til præstestillinger i Ribe 
stift og i en situation, som er præget af præstemangel, er det vigtigt, at vi 
bedst muligt støtter og hjælper den nye præst ind i embedet. 

Menighedsrådene gør ofte meget for, at den nye præst skal føle sig velkom-
men og hjemme i sit nye embede. Viljen er stor. Provst og kollegaer er også 
aktive. Ud fra vores erfaring er mentoren også til stor gavn som en ekstra 
relation omkring den nyansatte.

Mentoren er en god og ekstra hjælp til at navigere i et nyt embede og i en 
ny livsstil, som det jo er at være rejst fra en studieby til eksempelvis et land-
embede med præstebolig. 

Mentoren kan også hjælpe den nye præst til at navigere på de tre ben, man 
som præst står på: som embedsmand (udnævnt af en minister), kaldet af en 
menighed (valgt af et menighedsråd) og under en biskop (præsten får kollats 
af en biskop). 

Mentoren er en slags livline og en fortrolig, som den nyansatte kan møde 
med tillid. 

Hvilken praksis har vi haft hidtil i Ribe stift?

Mentorordningen er et tilbud, en frivillig ordning for nyansatte og også fri-
villig for mentor. 

Provsterne har hidtil – oftest i dialog med biskoppen – valgt mentoren. 
Provsterne har haft frihed til at vælge mentorer ud fra de kriterier, de nu en-
gang fandt mest relevant. Og det har fungeret fint. Provsterne har hver især 
haft forskellige ønsker. Nogle finder det bedst, at mentor og den nyansatte er 
fra samme provsti, andre ser hellere, at den nyansatte og mentoren skal være 
fra forskellige provstier. Nogle har først og fremmest lagt vægt på lighed i 
arbejdsforhold. 

Mentorordningen har været og er et supplement i velkomsten af nye præ-
ster. Det er vigtigt for at kunne tiltrække ansøgere til et udpræget landstift 



Charlotte Locht og Elof Westergaard

64

som Ribe stift, at man som nyansat ikke efterlades alene uden relationer og 
hjælp i præstegården efter indsættelsen. 

I den forbindelse hilser vi også ansættelsen af uddannelseskonsulenten 
velkommen. Vi har i Ribe stift valgt at have et udvalg med en bred vifte af 
folk involveret i NY PRÆST. Uddannelseskonsulenten vil i den forbindelse 
etablere netværksmøder for mentorerne. 

Mentorer er således stadig en vigtig del af modtagelsen af nye præster. 
Mentorer kan ikke løse alle problemer for den enkelte præst, men de kan 
være med til at kaste lys over de løsninger, der kan være, samtidig med, at de 
er en vigtig social relation i stiftet.
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Nye præster og 
konfirmationsforberedelsen
Pernille Nærvig Petersen og Anna-Sofie Arendt

Indledning

Mange nye præster synes, det er svært at undervise konfirmander. Deres ud-
fordringer kan grupperes inden for fire hovedkategorier: 

• Praktiske forhold, herunder undervisningsfaciliteter og logistik. 

• Pædagogik, herunder manglende kendskab til pædagogiske værk-
tøjer, til klasseledelse og til målgruppen, ofte kombineret med et 
stærkt fokus på vidensoverførsel fra præst til konfirmander. 

• Teologi, herunder en udfordring med at gøre teologien levende for 
konfirmanderne og en vis angst for ikke at kunne leve op til rollen 
som teologisk autoritet. 

• Identitet, herunder manglende erfaring, der fører til en usikkerhed, 
og angsten for ikke at gøre det ‘godt nok’.

Gennem kateketikvejledning ud fra præsternes egen praksis får præsterne et 
lærings- og refleksionsrum, der kan hjælpe dem på vej:

• Vedrørende praktiske forhold kan vejledningen hjælpe til at se mu-
ligheder inden for de givne rammer.
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• Vedrørende pædagogik kan vejledningen hjælpe præsten til at finde 
sin underviserrolle og med at udvikle konkrete pædagogiske idéer 
til undervisningen.

• Vedrørende teologi giver vejledningen et refleksionsrum, hvor præ-
sten kan blive klar over, hvad hun eller han vil med konfirmanderne 
(som er en pastoralteologisk refleksion), og kan skærpe opmærk-
somheden på de tidspunkter, hvor et indforstået teologisk sprogbrug 
går hen over hovedet på konfirmanderne.

• Vedrørende identitet kan vejledningen hjælpe præsten til en større 
sikkerhed i, at han eller hun må og kan undervise konfirmander på 
‘sin’ måde, og kan give præsten en større tro på sig selv, der giver 
mere mod og glæde ved undervisningen fremover.

Hvad oplever de nye præster som udfordrende 
i konfirmationsforberedelsen?

I dette afsnit ser vi på, hvad de nye præster selv oplever som svært i forhold 
til konfirmationsforberedelsen. Det fordeler sig inden for kategorierne ‘prak-
tiske forhold’, ‘pædagogik’, ‘teologi’ og ‘identitet’. 

Praktiske forhold
Mange nye præster overtager et hold konfirmander, når de begynder i embe-
de. Det kan i sig selv være en stor udfordring. Ofte er der ingen overdragelse 
fra den præst, der har varetaget holdets undervisning, indtil den nye præst 
begyndte. Den nye præst går derfor ind til holdet uden gode forudsætninger. 
Som en præst sagde: “Alle forventer, at man ved det hele”.

De fleste nye præster bliver også overraskede over den store mængde lo-
gistisk arbejde, der er ved at have konfirmander. De udtrykker frustrationer 
over manglende informationer fra skolens side (f.eks. vedr. emneuger) og 
over manglende opbakning fra hjemmene. Også planlægningen op til kon-
firmationerne med generalprøver, salmeark, forældrekommunikation m.m. 
er en stor udfordring.
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Mange præster har dårlige undervisningsfaciliteter. Det er ikke et særsyn 
med meget små rum til alt for mange konfirmander eller rum, hvor de ikke 
må efterlade brugsspor i form af plancher eller andre produkter, og hvor der 
slet ikke er plads til fysiske aktiviteter, når konfirmander skal bevæge sig. 

Store hold er også en udfordring flere steder. Det er svært at undervise 
25-30 konfirmander, ikke mindst når man er ny præst. Og der er de fær-
reste steder mulighed for at finde en pædagogisk medhjælp, enten på grund 
af manglende økonomiske ressourcer eller på grund af manglende egnede 
personer, der kan hjælpe.

Nogle få steder er økonomien også et problem, og præsterne har ikke det 
fornødne budget til at købe materialer ind til undervisningen. Vi har oplevet 
eksempler, hvor det har været et problem at indkøbe karton eller tusser. 

Rent praktisk har en del præster en forventning om at kunne undervise 
uden at lægge for meget tid i egen forberedelse. Det bliver for manges ved-
kommende – i modsætning til forberedelsen af f.eks. højmessen – klaret 
forholdsvis hurtigt ved at google nogle aktiviteter og forberede et mindre 
foredrag. Derved kommer der til at mangle en pædagogisk og pastoralteo-
logisk refleksion over undervisningen, som leder over i den næste kategori 
af udfordringer, som de nye præster oplever med hensyn til konfirmander – 
nemlig de pædagogiske udfordringer.

Pædagogik
Præsterne giver udtryk for, at de synes, at de mangler noget i værktøjskassen. 
De har ikke noget bagkatalog, som de kan gribe til, hvis der er tid tilovers i 
undervisningen. En del af præsterne synes også, at det er svært at gennem-
skue, hvor lang tid de planlagte aktiviteter tager. Nogle gange har de slet ikke 
nok undervisning planlagt og må give konfirmanderne tidligere fri. Andre 
gange har de alt for meget og er frustrerede over, at de ikke når det hele.

Mange præster har svært ved at styre konfirmanderne og oplever meget 
uro og/eller ukoncentrerede konfirmander. Det opleves ofte som manglende 
respekt fra konfirmandernes side. Præsterne har svært ved at finde deres 
egen underviserrolle – hvor skrap skal man være, hvor sød skal man være, 
hvordan sætter man rimelige regler op, hvordan håndhæver man reglerne? 
En del af præsterne er nervøse for, om de vil støde konfirmanderne fra sig, 
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hvis de bliver ‘for’ skrappe – og derved kan klasseledelse komme til at stå i 
modsætning til en positiv relation til konfirmanderne.

De nye præster mangler et kendskab til og en forståelse for målgruppen. 
Det betyder, at de tit taler hen over hovedet på konfirmanderne eller kom-
mer til at tale ned til dem. De, der ikke har erfaring med aldersgruppen i 
forvejen, giver udtryk for en stor usikkerhed, når de skal udarbejde en un-
dervisningsplan på pastoralseminariet, og er meget nervøse over, at de skal 
ud og undervise. 

Pædagogisk kommer en del af præsterne til at læne sig op ad en ‘tankpas-
sermodel’, hvor de vil hælde en masse viden ind i hovedet på konfirman-
derne. En stor del af dem, der bruger mange medinddragende øvelser og 
fysiske aktiviteter, siger, at de ville ønske, at det var muligt at få mere ro til 
at lære konfirmanderne noget. Det tyder på, at øvelser og aktiviteter bruges 
mere af nødvendighed end som pædagogisk gennemtænkt vidensformidling 
af de nye præster.

Dette fokus på ‘viden’, som mange nye præster har, peger på den næste ka-
tegori af udfordringer, som de unge præster oplever, nemlig udfordringerne 
ved at formidle teologien til konfirmanderne.

Teologi
De nye præster kommer ud med en universitetsteologi, som endnu ikke er 
blevet integreret hos dem som pastoralteologi. Ofte bruger de for indfor-
ståede og abstrakte ord og begreber. Begreberne er gennem studiet blevet 
meningsbærende for præsten, men de glemmer, at det samme ikke gør sig 
gældende for konfirmanderne.

Præsterne er ofte bange for ikke at kunne svare på konfirmandernes 
spørgsmål. Og de er bange for at komme til at sige noget forkert teologisk, 
for at være kætterske eller blot at være inkonsistente i deres teologi.

En del præster ønsker ikke at inddrage sig selv, deres egne erfaringer og 
tanker og spørgsmål i undervisningen. De ønsker, at vidensformidlingen 
skal være teologisk i modsætning til personlig, hvad der kan bevirke, at præ-
sten fremstår kunstig eller blot kedelig over for konfirmanderne.

De ovenstående udfordringer skyldes ofte, at nye præster grundlæggende 
er i gang med at finde sig selv som præster i de mange nye udfordringer, de 
møder i embedet. De er ved at udvikle deres pastorale identitet, også i forhold 
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til konfirmationsforberedelsen. Den sidste kategori af udfordringer har vi 
derfor valgt at kalde ‘identitet’.

Identitet
Præsterne har ikke erfaringer med konfirmander og har derfor ikke udviklet 
en identitet som underviser og præst over for konfirmanderne. De står lidt 
famlende og prøver at finde ud af, hvem de er og hvad de vil i forhold til 
konfirmanderne. Mange er utrygge og bange for at gøre noget forkert – både 
i forhold til konfirmanderne, forældrene og det kirkelige system. De meget 
brede rammer for den enkelte præst til selv at fastlægge indhold og metode 
giver på godt og ondt en meget stor frihed, som kan være svær at håndtere, 
når man endnu ikke har de nødvendige redskaber og refleksioner. 

En del unge præster oplever ikke konfirmationsforberedelsen som det, de 
brænder mest for eller synes er væsentligst. Derfor kan de sagtens være me-
get gode undervisere, men nogle præster tror, at man skal brænde for det for 
at være en god underviser. De får derfor svært ved at se ressourcer og mulig-
heder i deres egen undervisning.

Nogle gange glider de nye præster ind i negative fortællinger om konfir-
manderne såsom: ‘konfirmander er lukket for ombygning’, ‘præster kan ikke 
undervise’, ‘konfirmanderne gider slet ikke, de gør det bare for pengene’. 
Det sker oftest som en forsvarsmekanisme, når de oplever, at det er svært 
at undervise konfirmanderne, men det er ikke fortællinger, der befordrer 
en positiv udvikling hverken pædagogisk, teologisk eller identitetsmæssigt.

Kateketikvejledning

Konfirmationsforberedelsens udfordringer er behandlet i det foregående. I 
dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan præsterne selv oplever at have fået 
hjælp gennem kateketikvejledning. Der benyttes de samme fire kategorier 
som ovenfor.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter iværksatte i 2012 sammen 
med stifternes religionspædagogiske konsulenter et kateketisk vejlednings-
projekt for nye præster og deres konfirmationsforberedelse. Baggrunden for 
projektet var, at de nye præster på deres første efteruddannelsesuge gav ud-
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tryk for, at konfirmationsforberedelsen er en af de mest udfordrende opgaver 
som ny præst og en af de opgaver, der kan få præsterne til næsten at miste 
modet. Det overordnede mål med kateketikvejledningen er formuleret som 
at “styrke undervisningen ved at styrke underviseren”.

Vejledningen består af en samtale, en efterfølgende observation af under-
visningen med efterfølgende sparring samt deltagelse i et mindre antal erfa-
grupper. Den første samtale er ofte en refleksion over og afklaring af, hvad 
præsten vil med konfirmanderne, hvad de synes er svært, og hvad de gerne vil 
have input til. Efter overværelsen af undervisningen er der en sparringssam-
tale, hvor fokus ofte bliver på didaktiske analyser og redskaber. Vejlednings-
projektet sigter således på at give et refleksionsrum og på at udvikle brugbare 
redskaber på forskellige niveauer for den enkelte præst. Med indførelsen af NY 
PRÆST bliver kateketikvejledning obligatorisk for nye præster i alle stifter.

Der er i nedenstående citeret fra flere undersøgelser om kateketikvejled-
ning (se mere til sidst i artiklen). Undersøgelsernes genstandsfelt er overve-
jende konfirmationsforberedelsens udfordringer set fra de vejledte præsters 
perspektiv, og hvilken forskel vejledningen har betydet for dem. 

Praktiske forhold
Omkring de praktiske forhold kan vejledningen ikke ændre meget. Den kan 
dog gøre præsterne opmærksomme på, at deres rammer er meget svære at 
undervise i, og det kan understøtte dem i, at de ikke skal tilskrive alle van-
skelighederne deres egen person. Vejledningen kan hjælpe til at tænke i al-
ternative muligheder såsom undervisning i kirkerummet eller udenfor samt 
hjælpe til en refleksion over f.eks. forskellige bordopstillinger.

Præsten kan også henvise til vejlederen i forhold til at få de nødvendige 
bevillinger igennem i menighedsrådet. Enkelte gange har vi som vejledere 
skrevet en kort udtalelse om, at nogle materialer er nødvendige for at kunne 
gennemføre en god undervisning.

Pædagogik
Som sagt er klasseledelse en stor udfordring for mange præster, bl.a. fordi de 
ikke har fundet deres egen underviserrolle, og fordi de ikke holder fast i reg-
lerne for undervisningen. En af præsterne giver udtryk for, at hun fandt sin 
egen autoritet: “[Vejledningen, red.] skubbede mig i retning af, at jeg kunne 
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hvile mere i mig selv som autoritet. Jeg er blevet mere klar på det der med 
klare regler og rammer. Jeg er egentlig ret nådesløs uden at være skrap og sur. 
Jeg tror mere på, at de gør, hvad jeg siger.” Mange præster finder en større 
autoritet i underviserrollen efter nogle år. En erfaren præst sagde: “Da jeg 
først fandt ud af, at jeg ikke skulle være deres ven, men skulle være en vok-
sen, så forsvandt meget af det der larm og uro.”

Præsterne peger også på, at de har fået helt konkret hjælp i form af prakti-
ske idéer: “Jeg fik nogle redskaber. Det var superrart. Nogle små virkemidler, 
som jeg stadig bruger. Jeg er blevet storforbruger af post-it sedler.” En anden 
præst blev meget forstyrret i sin undervisning af konfirmanderne, der sad 
og klikkede med kuglepennene: “Det første jeg gjorde, da du havde været på 
besøg, var at gå ud og købe blyanter, som vi havde talt om”. For andre var det 
flytningen af pausen med brød og saftevand, hvor det tidligere havde været 
nærmest umuligt at få konfirmanderne til at fokusere igen: “Det gjorde bare 
en verden til forskel, det med at flytte pausen til at være helt til sidst.”

For alle præsterne betød det meget, at de ikke fik for mange almene idéer, 
men kun nogle få konkrete, der passede lige ind i deres situation: “Jeg blev 
ikke bombarderet med teknikker, men fik små detaljer. Havde jeg fået sådan 
et stort katalog, så var det bare røget lige ud. Det ville jeg ikke have forholdt 
mig til.”

Teologi
Det er en væsentlig del af kateketikvejledningen, at den ikke fungerer som 
teologisk politi. Det betyder, at præsterne ikke direkte giver udtryk for, at 
vejledningen har sat en teologisk refleksion i gang. Men som en af præsterne 
siger: “Det [at hun lyttede] er jo så det med at få mig til at komme tættere på 
det, jeg gerne vil… at man bliver klar over sit mål”, som i sammenhængen 
var både et teologisk og pædagogisk mål.

En enkelt af de præster, der blev interviewet i forbindelse med undersøgel-
serne, havde oplevet, at vejlederen kom med en teologisk ‘rettelse’. Præsten 
oplevede det ikke negativt, men snarere som en hjælp og et oplæg til efter-
tanke. Det er dog væsentligt, at kateketikvejledningen ikke ender i teologi-
ske diskussioner.

Som sagt har de nye præster et meget udfoldet teologisk sprog, der ikke 
altid som udgangspunkt er særlig erfaringsnært for konfirmanderne. Vej-
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ledningen kan hjælpe med at skærpe præstens opmærksomhed på dette ved 
at spørge ind til, hvad der sker, når konfirmanderne bliver fraværende og/
eller larmende. Der er dog ingen af præsterne, der eksplicit har nævnt, at 
de har fået denne opmærksomhed ud af vejledningen. For en del af de nye 
præster vil det ændre sig over de kommende år, hvor de får mere føling med 
målgruppen – hvis de har fundet ind på et spor, hvor de ønsker, at konfir-
mationsforberedelsen skal være vedkommende for konfirmanderne også på 
konfirmandernes præmisser.

Identitet
Som sagt er en del nye præster nervøse for, om de ‘gør det godt nok’, og om 
de lever op til kravene, både de nedskrevne og de ikke nedskrevne. Som en 
præst sagde: “Jeg har bare tit haft sådan noia. Gør jeg det nu godt nok. Og når 
jeg hører, hvad andre lærer dem. Men du tænker nok også mere som mig. Det 
får mig til at tro mere og mere på, at det er fint, det jeg gør”. En anden præst 
giver udtryk for, at hun fik en større sikkerhed i, at hun har en stor frihed til 
selv at bestemme, hvad der er vigtigt at give videre til konfirmanderne, frem 
for at være nervøs for at leve op til anordningen: “Der var du ret god til at sige, 
jamen det er en vældigt luftig formulering, der er der, den giver plads og rum 
for rigtig meget. Og det har jeg taget med til de næste hold”. Præsterne her fik 
mere mod til at tilrettelægge deres undervisning, så den blev meningsfuld for 
dem i stedet for udelukkende at skulle leve op til andres normer.

For nogle præster har det været befriende at opleve, at de ikke skulle bræn-
de inderligt for undervisning for at være en god underviser: “Jeg blev mødt 
i det. Altså at det ikke er ens stærke side. Jeg gad det ikke så meget. Det blev 
ligesom accepteret, at man ikke havde interesse i det”. Og fortsætter: “Det 
var rart at møde en anden, der havde forståelse. At have en konfirmand-
vejleder, der kan forstå, at jeg ikke brænder for det her. Det gav mig mere ro 
i, at man kan godt være en god underviser, selvom det ikke er hjerteblod”. 
Denne præst fortalte nogle år efter, at hun var blevet virkelig glad for at have 
konfirmander.

Helt grundlæggende får vejledning også en form for sjælesorgskarakter for 
nogle: “Fremfor at gå rundt med det selv indeni og det gør ondt og nager, så 
det der med pludselig at sætte ord på, hvad det er, der er svært… at sætte ord 
på ens egen magtesløshed og frustration og at der sidder en anden og lytter, 
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altså det gør nogle gange hele forskellen”. En anden præst sagde: “Det gjorde 
bare, at jeg ikke følte mig så alene og mislykket”. For en del af præsterne 
betyder det, at de kan dele det sårbare og smertefulde, at de får nyt mod til at 
komme videre i stedet for at give op.

Vejledningen er med til at give håb og styrke på et dybt niveau – eller som 
en vejleder formulerer det: “Det er rigtig vigtigt at få med, at en gang imel-
lem står vi alle sammen i lort til halsen, men sådan bliver det ikke ved med at 
være”. Dette niveau skal selvfølgelig kobles med de mere praktiske niveauer, 
så præsterne også får konkrete redskaber til at komme videre. En anden vej-
leder sagde: “Nogle præster tror bare, de er så dårlige til det her, og jeg kan 
ingenting. Og så er det jo med at finde de der stumper af hvad kan du godt 
selv lide, og så får de det bedre og slapper mere af”. Præsterne giver udtryk 
for en glæde over at opdage, hvor meget de kan, hvor de ellers ofte har foku-
seret på alt det, der ikke lykkedes. 

Artiklens baggrund i erfaringer og undersøgelser

Nærværende artikel baserer sig på erfaringer fra vejledningsprojektet i 
Helsingør og Ribe stifter, på erfaring fra undervisning på pastoralsemina-
riet i København, på to undersøgelser af vejledningsprojektets indhold og 
virkning blandt de vejledte præster og de vejledende religionspædagogiske 
konsulenter fra 2015 og 2016 samt på en undersøgelse af præster og konfir-
mationsforberedelse i Helsingør Stift i 2017. Alle undersøgelser er foretaget 
af Pernille Nærvig Petersen og kan fås ved at skrive en mail til pnp@km.dk. 

Pernille Nærvig Petersen, tidligere religionspædagogisk konsulent, nuvæ-
rende uddannelseskoordinator i Helsingør stift  
E-mail: pnp@km.dk 
 
Anna-Sofie Arendt, tidligere religionspædagogisk konsulent, nuværende 
uddannelseskoordinator i Ribe stift 
E-mail: asar@km.dk
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Mellem fortrolighed og 
forandring
Christiane Gammeltoft-Hansen

De nye præster er præster i en brydningstid, hvor der liturgisk bliver rykket 
ved forholdet mellem fasthed og frihed, og hvor menigheden mere og mere 
insisterende efterspørger relevans. Det kræver både faglighed og indlevelse 
og er en gylden chance for i fællesskab med menigheden at tale om tro og 
om, hvordan vi er kirke midt i forandringer. 

Rystende hænder

Det er nogle år siden, men det er ikke glemt: Den første højmesse som nyor-
dineret præst. Hænderne rystede, og vejrtrækningen var overfladisk. I dag 
står jeg nødigt for meget med ryggen til menigheden. En gudstjeneste er no-
get, vi holder sammen. Hvis præsten store dele af tiden står med ryggen til, 
kan det være svært for menigheden at få en fornemmelse af det. Men den-
gang, som helt ny, var jeg taknemmelig for med jævne mellemrum at kunne 
vende mig om. Det var ikke, fordi jeg fromt helst stod vendt mod øst, men 
det var en mulighed for at samle mig lidt. At kunne få bladret i bogen uden 
at hele menigheden var vidne til, hvor klodset og fumlende det foregik med 
de rystende hænder.

Rammen var givet. Der var noget bestemt, der skulle gøres og siges. Hvis 
ikke rammen havde været der, var jeg aldrig kommet i gang. Jeg ville have 
betakket mig. Det faste i liturgien var en hjælp – det at give sig ind under et 
‘plejer’ og trække på traditionen. Men samtidig var rammen også med til 
at skubbe til nervøsiteten. For er der en ramme, er der også straks en be-
vidsthed om, at man kan falde ud af den. Man kan spilde af kalken og tabe 
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oblaterne, man kan få slået op på den forkerte side og lavet kludder i ræk-
kefølgen. Heldigvis er vi rundet af et embedssyn, der bringer os i øjenhøjde 
med hinanden. Og heldigvis står liturgien i tjeneste for en sag større end en 
selv, ligesom det hellige altid er mere end det, mennesker gør det til. Men 
når man er ny, er der også bare nogle menneskelige ting, der spiller ind. Og 
så bliver man altså nervøs, selv om teologien siger, at nu skal man ikke til-
lægge sin egen person alt for stor betydning i det gudsmøde, der finder sted 
i gudstjenesten.

Overgangen fra studie til praksis var ikke enkel, og præsteidentiteten var 
en del af det. Fra at have tilbragt år på en huleagtig læseplads, hvor der blev 
læst og skrevet, blev jeg nu konfronteret med virkeligheden. I min studietid 
gik vi ikke meget op i præsten som person, og det passede mig godt, selvom 
jeg heller ikke helt abonnerede på en protestantisk, praktisk teologisk mini-
malisme, der alene forholdt sig til ordet. Nu stod jeg så dér og ville sådan set 
gerne trække min egen person lidt ud af det, men kunne ikke. Jeg skulle lede 
en højmesse og fornemmede tydeligt, at det ikke var ligegyldigt, hvordan jeg 
lagde betoningerne og bevægede mig i rummet. Vejrtrækningen var over-
fladisk, og vel var det ikke afgørende for gudstjenestens rytme, men det var 
heller ikke ligegyldigt. 

Det meningsfulde 

Det er ca. 20 år siden, at jeg havde min første højmesse. Men mon ikke der er 
ting i beskrivelsen, der stadig gør sig gældende for nye præster i dag? At man 
f.eks. i første omgang har nok i bare selv at finde sig til rette i situationen. I 
de mellemliggende 20 år er der dog også sket et ryk, der gør, at man som ny 
præst i dag med det samme må i gang med at reflektere over den liturgiske 
praksis ikke bare i forhold til sig selv, men som et hele. Refleksionen har 
altid været en del af det, men i disse år er den blevet mere påtrængende og 
nødvendig. 

De tendenser og vilkår, der gjorde sig gældende for 20 år siden, er blevet 
mere udtalte. Rammerne er der stadig. Hvis ikke, ville der ikke være nogen 
liturgi. Så ville der kun være en vilkårlighed og ikke noget at genkende guds-
tjenesten på. Men der bliver i stigende grad stillet spørgsmål til fastheden i 
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højmessen. De nye præster kommer til menigheder, hvor nogle vil foran-
dringer og andre helst er fri. 

Blandt dem, der vil forandringer, spørges der efter relevans. De stiller sig 
ikke kun tilfreds med gentagelsen, for de hører ikke ordene, som de er sagt 
og ment. De hører i stedet formler, der i deres ører lyder fremmede og som 
besværgelser. De oplever en gudstjeneste, de ikke kan relatere til deres liv. En 
gudstjeneste, de finder ufolkelig, som om den ikke er interesseret i sin egen 
menighed. De spørger efter mening, søger en tolkning af deres liv og et sted 
for trøst, tak og opbyggelse. 

Det gør dem, der ikke vil forandringerne, også. De søger og finder det bare 
dér, hvor de andre kun ser tør, sprækket jord. De finder det i traditionens ak-
kumulerede erfaring og teologiske overskud. De vil gerne det fremmede, de 
store og gamle ord, og de er bekymrede for, om nye tiltag gør gudstjenesten 
til f.eks. et pædagogisk foretagende, der taber højde i bestræbelserne på at 
blive gennemskuelig og let tilgængelig. 

Det er det samme, man søger, uanset om man kalder sig selv konservativ 
eller progressiv: Man søger det meningsfulde. Men man finder det ikke i de 
samme udtryk og former. Det er den virkelighed, den nye præst ankommer 
til – en virkelighed, hvor individualiseringen også for længst har gjort sit ind-
tog i den måde, menigheden forholder sig til liturgien på. Menigheden tager 
således selv stilling og har en mening om det, der sker, og godt for det. Hvis 
ikke før så bliver det tydeligt, når man direkte spørger den (jf. undersøgelsen 
“Højmessen set fra kirkebænken: En sammenlignende undersøgelse af guds-
tjenestedeltagernes oplevelse af højmesse med dåb i fire kirker med forskel-
lig liturgisk profil og praksis i Frederiksberg Provsti” (Enggaard og Nøjgaard 
2018, s. 39-88)). 

Med Ritualbogen under armen

Det, der gør sig gældende i menigheden, gør sig også gældende for den nye 
præst selv. Nogle nye præster er allerede på forhånd fortrolige med højmes-
sen. Den er gået dem i blodet fra barndommen af. For dem kræver det indle-
velse at kunne forstå, hvordan højmessen af nogle kan opleves som fremmed 
og lukket. Men der er også blandt de nye præster dem, for hvem højmessen er 
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et forholdsvis nyt bekendtskab. Dens orden er ikke blevet en orden for dem 
endnu. Mange af salmerne skal de først til at lære at kende, og forløbet og 
rytmen falder dem ikke naturligt. De forholder sig derfor måske også mere 
spørgende til højmessen. 

De nye præster kommer med Ritualbogen under armen. Det er den, de 
skal holde højmesse efter. Men ofte havner de i menigheder, hvor man har 
foretaget små eller større afvigelser fra Ritualbogen (jf. “Rapport om guds-
tjenestelivet i Københavns Stift (Enggaard og Nøjgaard 2018, s. 17-38)). Det 
kan f.eks. dreje sig om, at man bruger bønner, salmer og bibeloversættelser, 
der ikke er autoriserede. Arbejdet for den sunde forening mellem frihed og 
fasthed, som biskopperne taler for i deres vejledning til 1992 Ritualbogen, er 
ikke blevet mindre med årene. Der er grøde i det liturgiske. Der bliver holdt 
gudstjenester, der er målrettet bestemte grupper: børnegudstjenester, mu-
sikgudstjenester, meditative gudstjenester osv. Men der er også grøde i den 
anderledes faste højmesse. Det stiller krav til den nye præst. Man skal ikke 
bare kende sin Ritualbog. Man skal også være orienteret i nyere liturgiske 
materialesamlinger og kunne indgå i og lede samtaler om, hvordan man hol-
der gudstjeneste lokalt, og hvor balancen skal være mellem fasthed og frihed. 

Forglemmelse eller uvilje?

Som kirkens centrale udtryk og som en levende begivenhed skal der til sta-
dighed arbejdes med gudstjenesten – dens teologi og dens udtryk. Og der 
skal arbejdes med den i fællesskab. Det sker vist desværre ind imellem, at 
der laves ændringer i liturgien, uden at menighedsrådet og menigheden er 
blevet spurgt. Det sker blandt andet, når der kommer en ny præst til sognet, 
og hvor præsten uden videre retter til, ud fra hvad han eller hun selv fore-
trækker. Pludselig har menigheden så en gudstjeneste med f.eks. en anden 
nadverbøn, end den de er vant til, eller dåben er blevet placeret et andet sted 
i højmessen. Det er ikke lovligt at handle uden om menighedsrådet i forhold 
til liturgien, men når det sker, afspejler det nok desværre en mere generel 
tendens til, at lægfolk kun i begrænset omfang inddrages i arbejdet med kir-
kens centrale udtryk. Måske er det en kultur, der langsomt og umærkeligt 
har indfundet sig, at liturgien mange steder er havnet på præstens bord, og 
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at menighedsrådet ikke er med i overvejelser og arbejdsprocesser, men er 
reduceret til enten at give sit samtykke til eller afvise, hvad præsten ønsker 
at foretage af justeringer inden for det autoriserede ritual. Eller måske gem-
mer der sig bag den manglende inddragelse en undervurdering af lægfolk og 
uvilje mod at lade lægfolk indgå i og bidrage til det liturgiske arbejde.

Gudstjenesten er menighedens gudstjeneste, så hvad der sker her, skal 
være genstand for fælles samtale. Og når gudstjenesten i sig selv er fælles-
skabsorienteret, kalder det kun yderligere på, at det er menigheden og ikke 
kun præsten, der forholder sig til den. Friheden gælder både præsten og me-
nigheden, det er en frihed til at kunne præge gudstjenesten lokalt i et samar-
bejde. Ikke mindst for en ny præst kan menighedens medvirken endvidere 
være en hjælp i overgangen mellem studie og praksis. Således at ikke kun 
universitetsteologien og selvstudierne på den hulelignende læseplads bliver 
bestemmende for de liturgiske valg, men at den konkrete gudstjenestefej-
rende menighed også får indflydelse. Som minimum må der være en fæl-
les overvejelse af de valgmuligheder, der er i det autoriserede ritual. Men 
liturgien er i det hele taget et ideelt udgangspunkt for bredt at tale om tro, og 
hvordan vi er kirke i denne tid. 

Mere end en lære

Gudstjenesten trækker på Bibelen, erfaringen og den liturgiske tradition. 
Der er både gammelt og nyt i dens opbygning. Med liturgien er vi dermed 
givet et sted, hvor vi kan gribe tilbage til traditionen og samtidig åbne det op 
i forhold til tiden og dens måde at tænke og sige tingene på. Vi er givet et sted 
for de sammenstød, som kristendommen og menneskelivet er fælles om, og 
som gør, at ordene aldrig kan stå alene, men altid må optræde i par, såsom: 
retfærdig og synder, stolt og skamfuld, taber og vinder, stor og lille, skrøbe-
lig og stærk. Og i den liturgiske udvikling, som den har formet sig gennem 
historien, bliver vi efterladt med det spørgsmål, om vi nu også er kommet 
videre end til korset og har fået opstandelsen med i de liturgiske genskriv-
ninger. Eller omvendt, om vi kommer til at give indtryk af, at synden er et 
tilbagelagt stadie i glæden over at leve i tiden efter opstandelsen.
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I en folkekirkelig sammenhæng er det ikke mindst i forhold til liturgien, at 
rammerne for, hvad der kan accepteres som evangelisk luthersk kristendom, 
bliver afprøvet. Og som vanligt, når teologer diskuterer, er vi ikke sene til at 
dømme hinanden ude. Liturgi og teologi hører sammen, så selvfølgelig skal 
der diskuteres. Men samtidig er gudstjenesten mere end lære og dogmatik. 
Den er en levende virkelighed. Det ville være ærgerligt, hvis den nervøsitet, 
der kan indfinde sig hos en ny præst for at kludre i det under højmessen, 
også bliver til en nervøsitet for at lave liturgisk udviklingsarbejde. En af de 
vigtigste opgaver, den nye præst har som liturgisk leder – ud over at fungere 
som liturg og prædikant ved gudstjenester – er at tilskynde til og kvalificere 
den liturgiske samtale og det liturgiske arbejde i sognet. Det kan godt være, 
at der blandt ældre præster er nogle, der tænker: Hvis bare det holder min 
tid ud. Men sådan har de unge ikke råd til at tænke. De lever midt i foran-
dringerne og skal leve med dem en rum tid. De er den nye generation, der 
skal arbejde videre med den liturgi, der lige siden oldkirken har befundet sig 
i en udvikling. 

Mulige begyndelser

Der er mange mulige steder at lade samtalen tage sin begyndelse. Det kunne 
f.eks. være i spørgsmålet om genkendelse: Hvad er det, der gør, at vi gen-
kender en gudstjeneste som en kristen gudstjeneste, en evangelisk luthersk 
gudstjeneste, en folkekirkelig gudstjeneste? Hvor lidt skal der til, eller hvor 
meget? Hvad skal den være genkendelig i forhold til: traditionen, den nuti-
dige menneskelige erfaring, evangeliet? Og hvem skal den være genkendelig 
for: den faste menighed eller den lejlighedsvise kirkegænger? Når der bliver 
talt om vigtigheden af at have en fast ramme for højmessen, er det blandt 
andet på baggrund af genkendelse. Men det er vanskeligt at definere præcis, 
hvori det genkendelige bunder: Er det i ordene, i rytmen, i rummet, i lydene, 
i kroppens placering? 

Gudstjenestesynet er også et velegnet sted at begynde: Hvilke gudstjene-
stesyn gør sig gældende i menigheden? Rykker vi med gudstjenesten uden 
for verden? Eller skal der være en tydelig forbindelse til det, der sker uden for 
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kirkedøren, til kulturen og samfundet? Og har gudstjenesten også en kate-
ketisk funktion? Er den både møde og oplysning? 

Og så er der på landsplan også sat gang i en debat om forholdet mellem 
fasthed og frihed i højmessen. En faggruppe nedsat af biskopperne udgav i 
foråret 2018 rapporten “Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed”. Rap-
porten har til hensigt at kvalificere de liturgiske samtaler, hvor end de føres 
– ved menighedsrådsmøder, menighedsmøder, kirkekaffen osv. Rapporten 
kommer ikke med anbefalinger, men peger på tre modeller for, hvordan for-
holdet mellem frihed og autorisation kan være fremadrettet. Blandt model-
lerne finder man et forslag om minimalautorisation. Det vil sige en liturgi, 
hvor de grundlæggende liturgiske led autoriseres, og resten er vejledende. 
For eksempel kunne man her forestille sig, at kollekterne ikke blev underlagt 
autorisation, men at der var en frihed til at bruge bønner fra forskellige til-
gængelige liturgiske materialesamlinger. 

Det er jo ikke til at vide, hvor det bevæger sig hen, men et kvalificeret gæt 
er, at det ikke bevæger sig mod mere autorisation. Dette sammenholdt med, 
at der allerede nu foregår og må foregå en liturgisk refleksion, stiller nogle 
særlige krav til de nye præster. Større frihed kræver, at man ved mere og kan 
mere. Og stilles der krav til præsterne, stilles der også tilsvarende krav til, at 
deres efteruddannelse klæder dem på til at være liturgiske teologer i en ny tid. 
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