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Mail: ddp@praesteforening.dk
www.praesteforening.dk

Ny distributør af 
Præsteforeningens 
Blad i 2019

Fra det nye år vil bladet blive 
omdelt af Bladkompagniet. 
Vi håber, at vi kan opnå en 
mere stabil distribution af 
bladet med den nye aftale. 
Bladet skal leveres fredag, 
lørdag, søndag og enkelte 
områder vil få bladet leveret 
om mandagen. Første blad 
uddeles i uge 2.

Der vil komme indkørings-
problemer, og derfor er det 
vigtigt, at du sender en mail 
til ddp@praesteforening.dk, 
hvis du ikke har modtaget 
bladet senest mandag, så 
vi hurtigt kan få rettet op 
på eventuelle leverings-
problemer.
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Formanden skriver

 Der er tradition for, at Præstefor-
eningens formand bringer en nytårshilsen 
i det første nummer af bladet i det nye år.

Imidlertid har år 2018 været så excepti-
onelt i Præsteforeningens historie, at det 
fortjener en hilsen, før året rinder ud nyt-
årsaften. Det var en helt ny situation for 
Præsteforeningen og dens medlemmer, da 
det i begyndelsen af 2018 stod klart, at 
OK18-forløbet kunne ende i en konflikt 
med strejke og lockout. Årsagen var, at 
den offentlige arbejdsgiver – Modernise-
ringsstyrelsen – styrede mod forringede 
løn- og ansættelsesvilkår i den offentlige 
sektor. Det endte ikke i konflikt. Først og 
fremmest fordi de faglige organisationer 

stod sammen om »En løsning for alle«. Vi 
mobiliserede sammenhold og solidaritet 
på tværs af uddannelser og arbejdsområder.

50-året
Næste år er det 50-året for den reform af 
det offentlige område, der gjorde det mu-
ligt at forhandle overenskomster på aftalte 
vilkår mellem arbejdsgiver- og lønmodta-
gerorganisationer. Det er også 50-året for 
den hidtil eneste større akademikerstrejke 
i den statslige sektor. I de år, der er gået si-
den 1969, har der ikke på akademikerom-
rådet været tværgående arbejdsnedlæggel-
ser i den offentlige sektor. Konflikter på 
vores område er ikke hverdagskost.

I den samme periode har præsters an-
sættelsesforhold udviklet sig fra at være 
udelukkende tjenestemandsansættelser til 
også at omfatte ansættelser på overens-
komstmæssige vilkår. En udvikling, der 
er sket langsomt og løbende. Op mod 400 
præster er nu overenskomstansatte. De 
kan i modsætning til tjenestemandsan-
satte inddrages i arbejdskonflikter på det 
offentlige arbejdsmarked.

For Præsteforeningen var det en stor 
udfordring for første gang i foreningens 
historie at stå over for en arbejdskonflikt, 
der ville indbefatte en del af folkekirkens 
præster. Omvendt betød det også, at vi 
måtte træde tydeligt i karakter som det, 

ANNO 2018
 ET NOGET ANDERLEDES 
ÅR GÅR PÅ HÆLD

»Derfor skal der lyde en 
stor tak til alle jer, der på 
tværs af stillingsbetegnelser 
og ansættelsesforhold i 
hele OK18-forløbet bidrog  
til sammenholdet og 
opbakningen«.



1235Formanden skriver

Formanden skriver

Præsteforeningen først og fremmest er, 
præsternes fagforening. Der er forskellige 
teologiske opfattelser af, hvorvidt præster 
principielt kan deltage i arbejdskonflikter 
eller ej. Alligevel var der igennem alle 
forberedelserne til den potentielle kon-
flikt stor opbakning og solidaritet med-
lemmerne imellem. Derfor skal der lyde 
en stor tak til alle jer, der på tværs af stil-
lingsbetegnelser og ansættelsesforhold i 
hele OK18-forløbet bidrog til sammen-
holdet og opbakningen.

En fantastisk arbejdsindsats
Ikke mindst skal der lyde en stor tak til 
Præsteforeningens sekretariat, der ydede 
en stor og fantastisk arbejdsindsats med 
at forberede os på en mulig konfliktsitua-
tion med god kommunikation og svar på 
mange hypotetiske spørgsmål. Også tak 
til tillidsrepræsentanterne som lokalt tog 
sig af de mange udfordringer. En tak skal 
der også lyde til en nyvalgt hovedbesty-
relse. Den fik i den grad sin ilddåb og bi-
drog med sin store arbejdsindsats til at 
holde fokus på de fagpolitiske mål.

For at undgå forringelser
Hvad kom der så ud af det? Først og 
fremmest blev OK18 udtryk for, at vi 
skulle kæmpe for at undgå forringelser. 
Det lykkedes, fordi vi stod sammen. 
OK-resultatet blev også det bedste i de se-
neste 10 år. Præsteforeningen er kommet 
styrket ud af 2018. Det er blevet klart  
for de fleste, at Præsteforeningen ikke er  
en støvet standsforening, men en nutidig 
akademisk fagforening for præstestan-

den. Præsteforeningen som fagforening 
og standsforening skal stå på to ben. Vi 
vil fortsat reflektere over, hvad det vil sige 
at være præst, og hvordan vi fremover skal 
forholde os til både at være præster og en 
del af det offentlige arbejdsmarked. Vi vil 
fortsat og med større styrke have bedre 
løn- og ansættelsesforhold for præster i 
fokus. Fællesskabet i Akademikerne bak-
ker også op om det projekt. 

Der kom også en styrket præstefor-
ening ud af 2018. Vi har på arbejdsmiljø-
området sat »Den gode kollega 2.0« på 
dagsordenen. Hovedbestyrelsen er i gang 
med at formulere en ny boligpolitik. Kar-
rierevejsprojektet, som skal åbne op for 
LG3, er i fuld gang, og hovedbestyrelsen 
arbejder målrettet med at synliggøre præ-
stens rolle og funktion i den offentlige 
sektor. Her ved indgangen til 2019 er det 
blevet synligt, at foreningen har fornyet 
sig og fortsat vil gøre det. I 2018 har vi 
fået et nyt logo og en ny og tidssvarende 
hjemmeside. Når du som medlem sidder 
med det første nummer af Præsteforening 
Blad i det nye år, vil du opdage, at det 
både har fået nyt navn og nyt layout. 

Fornyet kan vi gå ind i 2019 med styr-
ket arbejdsindsats og fagpolitiske mål 
som præsters og teologers akademiske 
fagforening. Tak for indsatsen i 2018.

Med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår 2019.

Per Bucholdt Andreasen

Per Bucholdt  
andreasen,
formand for  
Præsteforeningen
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Honorering af præster/
provster, der underviser på 
introkurser for førstegangs-
ansatte i folkekirken 
HB drøftede et forslag fra Provstefor-
eningen vedr. honorering af underviserne 
på introkurser for førstegangsansatte i 
folkekirken. 

HB drøftede, at introkurserne er et ob-
ligatorisk kursus for førstegangsansatte i 
folkekirken. Selve undervisningen kræver 
forberedelse og erfaring. 

HB vedtog at støtte Provsteforenin-
gens forslag og vil anmode Kirkeministe-
riet om at skaffe en ekstra bevilling til ho-
norering.

Forberedelse af HBs møde 
med biskopperne
HB mødes med biskopperne den 3. janu-
ar 2019. HB forberedte mødet og plan-
lagde, hvilke emner, der er relevante og 
aktuelle at tage op. HB vedtog blandt an-
det at drøfte efterårets lønforhandlinger, 

Lønforhandlingerne 
Sekretariatet har udarbejdet en samlet 
oversigt over forhandlingsprocesserne i 
stifterne. Materialet skal give HB og se-
kretariat et overblik over lønforhandlin-
gerne. Materialet kan samtidig inddrages 
i drøftelserne om lønpolitik og lønfor-
handlinger med Kirkeministeriet.

Sekretariatet vil udarbejde mere stati-
stisk materiale, som dokumenterer forde-
ling af tillæg, LG2 og engangsvederlag 
mellem stifterne, men også i forhold til 
andre parametre.

HB vedtog, at sekretariatet skal udar-
bejde oversigter med henblik på offentlig-
gørelse i Præsteforeningens Blad.

En anledning til at  
evaluere
Hovedbestyrelsen holdt årets sidste møde. det blev en anledning  
til at evaluere og se tilbage på 2018. et år med ok18 og optræk til 
konflikt, men også et år, hvor medlemmerne oplevede, at Præste- 
foreningen trådte i karakter som fagforening

»Sekretariatet vil udarbejde 
mere statistisk materiale, 
som dokumenterer fordeling 
af tillæg, LG2 og engangs- 
vederlag mellem stifterne, 
men også i forhold til andre 
parametre«.
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Evaluering af 2018
HB vurderede, at OK18-forløbet var 
gået over al forventning. HB konstatere-
de, at det havde været en lærerig tid, 
hvor medlemmerne oplevede, at forenin-
gen trådte i karakter som fagforening. 
Samarbejdet med de øvrige faglige orga-
nisationer inden for folkekirken blev 
styrket. Samarbejdet med Akademiker-
ne havde også været meget positivt. HB 
fandt, at sekretariatet og tillidsrepræsen-
tanterne havde løftet opgaven med 
OK18 på bedste vis.

HB glædede sig også over, at forenin-
gen i 2018 har fået ny visuel identitet, 
logo og hjemmeside.

karrierevejsprojektet (LG3), den gode 
kollega 2.0, sagsbehandling i forbindelse 
med udnævnelse i præsteembede og tje-
nesteboligen. 

HB besluttede at prioritere en drøftelse 
af tjenesteboligen med biskopperne højt. 
HB vil blandt andet gerne drøfte hoved-
reglen om, at der er knyttet tjenestebolig 
til embedet som sognepræst. Der er ifølge 
foreningens undersøgelser nedlagt en del 
tjenesteboliger.

Præsteforeningens hovedbestyrelse fra venstre stående Jens Peder Baggesgaard, ole
Bjerglund thomsen, esper silkjær, Jørgen degn Bjerrum, Christen staghøj sinding og Jens
Christian Bach iversen. siddende: niels vincens Grunnet, Per Bucholdt andreasen og
signe kølbæk Høg.
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Medlemsmøder 2019 
HB havde en indledende drøftelse af 
medlemsmøderne. Til medlemsmøder-
ne vil pensionsselskabet PFA deltage og 
holde kort oplæg om medlemsfordele og 

 Jeg faldt over dette i Præsteforeningens  
 blad 106. årgang, 11. november 2016/ 
45. Side 1081:

»Indtryk og eftertanke i forbindelse en 
lønforhandling. 

hvilke ydelser, de kan tilbyde Præste- 
foreningens medlemmer. Møderne vil 
blive planlagt med stiftsbestyrelsesfor-
mændene.

60 præsters håbefulde ansøgninger. Vi 
skulle fordele et beløb på i alt under kr. 
100.000,-, og resultatet blev undervejs 
noteret og ført ind i regneark med beløb 

 Lønforhandling i 2018  
 – hvad er  der reelt til  
 rådighed?

Birgit Lundholm  
Jensen,  

Hune sogn,  
aalborg stift 

Dato PBA NG CSS

 6. maj 2019 Fyn

 7. maj 2019 Ribe Aarhus Helsingør

 8. maj 2019 Haderslev Viborg Roskilde

 9. maj 2019 Bornholm Lolland-Falster Aalborg

10. maj 2019 København

Medlemsmøderne afvikles i 2019
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og begrundelser«. Steen Skovsgaard, Lol-
land Falster Stift

Ja, er det virkeligheden i alle stifter, at be-
løbet ligger på det niveau: 100.000 til for-
deling til engangsvederlag, faste kvalifi-
kationstillæg, og oprykninger i en højere 
løngruppe? 

Birgit Lundholm Jensen

debat

Hovedbestyrelses- 
medlem Christen  
staghøj sinding,  

formand for  
Præsteforeningens  

lønudvalg

Svar

»Ved efterårets 
forhandlinger er der –  
ud over de godt 6  
millioner kr., der i år er 
brugt til studieorlov – 
forhandlet om i alt knapt  
10 millioner«.

Kære Birgit Lundholm Jensen
Du vil gerne vide, om det er virkelighe-
den i alle stifter, at der i 2018 i hvert stift 
har været omkring 100.000,- kr. til rå-
dighed ved de lokale lønforhandlinger.

Det er det ikke. Ved efterårets for-
handlinger er der – ud over de godt 6 mil-
lioner kr., der i år er brugt til studieorlov 
– forhandlet om i alt knapt 10 millioner 
kr., spændende fra omkring 220.000,- kr. 
i landets mindste stift, Lolland-Falster, 
til 1,35 millioner i dit eget stift, Aalborg. 
Det er sandsynligt, at der inden årets ud-
gang, når de enkelte stifter har det fulde 
overblik over forbruget af lønmidler i 
2018, vil kunne udmøntes yderligere 
midler. Herudover er der forhandlet ca. 
50 oprykninger til løngruppe 2 og en 
række varige tillæg med virkning fra 
2019, som ikke er medregnet i opgørelsen 

af resultatet for 2018. Som du måske hu-
sker, så var 2016 et særligt udfordrende år 
med meget få midler til rådighed ved de 
lokale lønforhandlinger.

Det er Præsteforeningens forventning, 
at denne situation ikke gentager sig, men 
at der i årene fremover også vil være de 
midler til rådighed til lokal forhandling, 
som er en del af forudsætningen for den 
lønaftale, vi indgik i 2012.

Du vil i løbet af januar måned her i bla-
det kunne se en samlet oversigt over de 
midler, der er aftalt fordelt i 2018.

Med venlig hilsen
Christen Staghøj Sinding
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    Af Johannes Glenthøj

 Efraim (306-373 e.Kr.) virkede som 
diakon og rådgiver for biskopperne i Nisi-
bis i Romerrigets udkant indtil 363.1 De 
sidste ti år af sit liv virkede han ved den 
teologiske skole i Edessa (i dag Sanliurfa 
i det sydøstlige Tyrkiet ikke langt fra 
grænsen til Syrien). Som diakon digtede 
han mere end 400 salmer. Efraim skrev 
sine digte til fremførelse af kvinder i me-
nigheden. Han talte og skrev syrisk, en 
aramæisk dialekt, som udfoldede sig bredt 
i Mellemøsten. Det Gamle Testamente 
blev hovedsagelig oversat til syrisk af jødi-
ske lærde. Siden blev Det Nye Testamente 

oversat fra græsk til syrisk. Det syriske 
sprog var de kristnes modersmål i store 
dele af Mellemøsten, og moderne syriske 
dialekter bruges af kristne den dag i dag, 
mens det klassiske syriske sprog fortsat an-
vendes liturgisk i nogle kirker. 

Julefesten fejredes i østkirkerne på 
Efraims tid 6. januar, mens man i vestkir-
ken fejrede festen 25. december. Mit ud-
gangspunkt i denne artikel er Efraims 
Fødselshymne nr. 5. Hvor citaterne stam-
mer fra Fødselshymnerne, citeres blot hym-
nens nummer og vers.2 

Julens teologi

JUL IFØLGE  
 EFRAIM SYREREN

Johannes Glenthøj,  
samsø 
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fjerde århundrede. Efraim bevæger sig fra 
dørkransen til kransen for hjertets dør. 
Hjertets dør udtrykker, at den enkelte by-
der Helligånden velkommen:

Lad enhver ved denne fest
bekranse sit hjertes dør, så Helligånden
begærer at komme ind og bo
og helliggøre hjertet. 

For Ånden drager omkring
til alle døre for at se, hvor der er plads.

Naturligvis falder tanken let på blodet på 
dørstolperne, som beskyttede israelitterne 
fra dødsenglen i Egypten. Hos Efraim er 
kransen vel et tegn på den nye Konge. 
Efraim siger: Kejseren (på syrisk: kongen) 
udskrev en folketælling med henblik på at 
beskatte mennesker, så de kom i gæld til 
ham. Anderledes med Jesus: Han kom 
som en konge, »der slettede gældsbeviser 
og skrev et nyt gældsbevis for at komme i 
gæld til os«. Her hentydes til alt det, der 
deles ud af skatkammeret. Disse skatte er 
noget, Kongen »skylder« mennesker!

Klædt i herlighed
»Herlighed« er forbundet med julen i Joh. 
1,14: »Og Ordet blev kød og boede 
iblandt os, og vi så hans herlighed, en 
herlighed, som den Enbårne har den fra 
Faderen« (på syrisk: sjubha). Denne her-
lighed havde han hos Faderen, før verden 
blev til (Joh. 17,5). Uundgåeligt klinger 
ordet med i julebudskabet (5,4-5):

Du Betlehem! Kong David
klædte sig i fint hvidt linned, 

mens Davids Herre
og Davids Søn skjulte sin herlighed
i svøb. Hans svøb 
blev en herlighedsklædning 

for mennesker!

Det er overraskende, at en afgørende 
grund til juleglæde var den årlige frigivel-
se af slaver. Kirken har med selve julen 
som prisme givet tidligere slaver en lige-
værdighed. Johannes Krysostomos, som 
lever en generation efter Efraim, anbefa-
ler frigivelse af langt de fleste slaver. For 
ethvert menneske bør klare sig selv og 
endda have overskud til naboen. 

Tæpper
Efraim glæder sig over, at slaverne kan 
sidde og slappe af i julen. De frie borgere 
og de kongelige sidder på fine tæpper, 
mens slaverne må nøjes med måtter. 
Efraim tænker på julebordet efter jule-
gudstjenesten! Nogle af de syriske og 
iranske flygtninge foretrækker også i 
Danmark at sidde og spise på tæpper. 
Tæppet har været spisebord i Mellem-
østen, og interessant nok hedder »møbel« 
på arabisk mafrusj og har sin baggrund i 
»tæppe« eller »måtte«, på arabisk farsj. 
Verbet farasja betyder blot: at sprede (no-
get ud) eller tildække et gulv. 

Julens farve
Farven, der ifølge Efraim markerer julen, 
er purpur, som ikke er helt identisk med 
violet, men er en blanding af blåt og rødt. 
Julemåneden »iklæder« sig i kærlighed 
purpur-klæder som en konge til ære for 
den nyfødte kongesøn. 

Dørkranse
Årstiden har åbenbart til forskellige tider 
indgivet mennesker trangen til at hænge 
kranse på dørene, både i vores tid og i det 
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Velsignet er de årvågne, som plyndrer
livets bytte derfra. 

Det er en stor skam,
når nogen ser sin nabo 

bære skatte med ud, 
mens han selv siddet i skatkammeret
og sover, så han kommer tomhændet 

ud derfra.

Et skatkammer, kun åbent »en hel dag« 
– på vore breddegrader og i protestantis-
men højst »en hel time«, men meget kan 
også »plyndres« på en time!

Julen, børnenes fest
Man fornemmer, at julefesten har en sær-
lig klang af børnenes glæde:

Ved denne fest glædes alle døre
og forhæng; alteret glæder sig også
i det hellige tempel, og det gjalder
af glæde fra børnenes munde, 

så Kristus glæder sig
over sin fest, som hærskarers Herre.

Det ligefrem tordner eller gjalder af glæ-
desråb fra børnene i kirken. Det er en op-
fordring til virkelig også at gøre noget 
særligt for børnene juleaften!

Lyset vender tilbage
Lyset begynder så småt at vende hos os til 
vores julefest 24. december. Efraim skri-
ver (Fødselshymne 5,13):

Sollyset sejrede og formede et symbol
ved de grader, lyset steg. 

Det er tolv dage siden,
lyset er begyndt at stige, og det er i dag
den trettende, et fuldkomment tegn
på Sønnen og de tolv.

På denne dag har vor Herre
i ydmyghed udskiftet 

skam med herlighed.

Mennesker skal klædes i hans – guddom-
melige – svøb. Luther ville sige: vi får Kri-
sti retfærdighed, Efraim: vi får Kristi her-
lighed. Kristus er klædt i barnets svøb som 
menneske og samtidig klædt i lys som 
Gud, som Maria siger (5, 24): Hvordan 
kan jeg komme med svøbet til Ham, som 
er klædt i lysets stråler?

Kedsomhed
Er gudstjenesten kedelig? Det spørgsmål 
er åbenbart blevet diskuteret også i den 
tidlige kirke. Her ved julefesten, kan 
Efraim sætte trumf på:

Lad alle jage kedsomhed væk,
for Kongen kedede sig ikke
ved at være i skødet i ni måneder
for vor skyld, og ved at være tredive
år i Sodoma blandt vilde.

Så er det sagt, at alle folkeslag uden 
Kristus er vilde! Men altså: Kongen af 
Guds rige kedede sig ikke i ni måneder 
indespærret i moderskødet! 

Men Gud gav også et middel til at muntre 
mennesker op, for han valgte at skabe fester

som skatkamre, og Han åbnede dem
for de dovne, for at festen skulle overtale
dem til at rejse sig op og berige sig.

Se, Hans fest er som et skatkammer,
som den Førstefødte har åbnet for os.
Kun én hel dag om året åbner Han.
Se skatkammeret! Kom, 

lad os med udbytte
berige os dermed, indtil man lukker det!



1243JuLens teoLoGi

De tretten dage er tiden fra den 25. de-
cember frem til 6. januar, da fødselsfe-
sten, julen, blev fejret 6. januar i østkirken 
på den tid. Det er en pudsighed, at den 
korteste dag dengang tilsyneladende faldt 
på vores juledag. I al fald fik Efraim for-
bundet de to julefejringer i henholdsvis 
øst og vest. Om han gerne vil hilse den 
vestlige kirke, som fejrede julen 25. de-
cember, kan kun være et gæt. Efraim 
fortsætter (5,14):

Moses lukkede et får inde 
på den tiende dag

i Nisan måned, et tegn på Sønnen,
som kom ind i skødet 

og lukkede sig selv ind
på den tiende dag. 

Han kom ud af skødet
i denne måned, 

hvor lyset får overmagten.

Lam og barn
Der er ni måneder fra Nisan (marts/april) 
til december. Fåret, Moses skulle slagte 
ved påskefesten, lukkede han inde få dage 
før festen (14. Nisan). Jesus sammenlig-
nes her med dette får, men Jesus, Sønnen, 
lukker sig selv inde i Marias skød. Mens 
Moses’ får blev slagtet, kom Jesus ud af 
sin »indhegning« i julemåneden. Han, 
der er »alles Hyrde« »blev et lam inde i 
hende; da han kom ud, brægede han!« 
(11,7). Det samme syriske ord for »bræge« 
(pa‘a) kan også anvendes om barnets 
pludren. Ordet med den dobbelte betyd-
ning angiver den nye Adams uskyld, for 
om den første Adam hedder det, at han 
var »et uskyldigt lam, som græssede og 
brægede i paradis« (7,8). Inkarnationen 
handler om, at ungdommeligheden bi-

bringes Adam og Eva igen, den de havde 
i paradis (7,11):

De gamle råbte: 
»Velsignet være det spædbarn,

som gjorde Adam ung igen; 
for han var sørgmodig, da han så,

at han blev gammel og affældig, 
mens slangen, som havde dræbt ham,

skiftede sin ham og blev ung igen. 
Velsignet være det spædbarn,

som gjorde Eva og Adam unge igen!«

Dermed er det sagt, at påske udsprang af 
jul, og julen stilles lige med påsken som 
kosmiske vendepunkter, eller rettere, de 
er tilsammen et hele, der ikke kan adskil-
les. I julen kom et lam det sande Lam, 
»Påskelammet« i møde – Efraim tænker 
sig, at hyrderne kommer med et lam som 
julegave til barnet (7,3-4):

Hyrderne kom hen til Påskelammet 
med et diende lam,

en førstefødt til den Førstefødte,
et offer til Offeret, et lam i tiden
til det Sande Lam. Det var et dejligt syn,
at et lam blev ofret til Lammet.

»efraim tænker sig, at hyrderne kommer 
med et lam som julegave til barnet.
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Hvem har dog set et spædbarn,
som ser koncentreret på alting? 

Det ligner blikket
fra Ham, 

der har styr på alle skabninger oventil
og hernede. 

Hans blik ser ud som hos Gud,
der har magten over universet.

Her har vi vel også en forklaring på, hvor-
for barnet ser så gammelt ud på ikonerne: 
det skal se gammelt ud, fordi det er fra 
evighed. Det er derfor, barnet ikke er ma-
let realistisk eller naturalistisk som et »al-
mindeligt« spædbarn, for så ville det ikke 
længere være Sønnen, der er Gud og 
menneske på én gang.

Paradokset fastholder Efraim igen og 
igen, og Fødselshymne 5 slutter med Ma-
rias særlige vuggesang (vers 24):

Hvordan kan jeg åbne mælkekilden
for dig, som er Kilden? 

Hvordan kan jeg give
mad til dig, som opholder alle ting
med mad fra sit bord? 

Hvordan kan jeg komme
med svøbet til Ham, 

som er klædt i lysets stråler?

Noter
1. Se min oversættelse af Sebastian Brocks in-
troduktion til Efraim: Det lysfyldte øje. (Boe-
dal, 2010).

2. Fødselshymnerne er udgivet af E. Beck, 
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Na-
tivitate (Epiphania), Corpus Scriptorum Chri-
stianorum Orientalium 186-87, Scriptores Syri 
82-83 (Louvain, 1959) med syrisk tekst og tysk 
oversættelse. Der findes en engelsk oversættel-
se ved Kathleen E. McVey, Ephrem the Syrian. 
Hymns (New York/Mahwah, 1989).

Lammet brægede, da det blev ofret 
til den Førstefødte. 

Det takkede Lammet,
som kom for at befri fårene og okserne
fra at blive ofret, 

og (befri) det påskelam,
som kom år for år gennem tiderne
som et symbol på Sønnen.

Tavshed og pludren  
– og tale
Maria siger til sit barn (5,22):

Hans øje er helt rettet mod himlen, 
samtidig med

at Han ustandselig pludrer. 
Hvor Han ligner mig,

selvom det tyste ved Ham 
minder mig om Gud.

Barnets underfulde pludren »taler« uen-
delig højt gennem paradokset: at Sønnen 
er Gud og menneske på én gang.

Maria og barnet
Mor-barn-scenen er før citeret, men sidst 
i Fødselshymnen 5 (vers 22-23) ser vi for 
os en ikon af Maria og barnet i Marias 
forundrede tale til sin søn:

Hvor er jeg dog forundret over, 
at der her foran mig

ligger et »gammelt« spædbarn!
Hans øje er er helt rettet mod himlen, 

samtidig med
at Han konstant pludrer. 

Hvor Han ligner mig,
selvom det tyste ved Ham 

minder mig om Gud.
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Prædikenvejledning

Af Kirsten Staghøj Sinding

Prædikenens  
omdrejningspunkt:
Gud står inde for vores liv
I dåben knyttes den døbtes navn til Guds 
navn, til Gud, og dermed loves den døbte, 
at Gud står inde for den døbtes liv. Den 
døbte er sagt god for, uanset hvordan livet 
bliver. Som døbt er man elsket og accep-
teret, også selvom der er noget, Gud kun-
ne ønske sig anderledes i den måde, vi le-
ver vores liv på. At Gud står inde for vores 
liv, betyder, at vi grundlæggende Altid  
allerede er elsket, som musikeren Peter Ba-
stian formulerede det i forbindelsen med 
sin egen dåb som 72-årig. 

Der er ikke tale om en accept af alle 
vore handlinger, men en forkyndelse af, 
at den døbte hører til i Guds kærlighed.

Første billede: 
Tradition
Der er knyttet mange traditioner til nyt-
året. De fleste så og hørte dronningens 
nytårstale i går, og mange skal se og høre 
statsministerens tale i aften.

Vi skålede, da uret på Københavns 
rådhus slog 12. Mange skød raketter af. 
Vi synger: Vær Velkommen, Herrens år. 
Nogen laver nytårsforsæt. Der er mange 
traditioner, og vi træder ind i dem med 
største selvfølgelighed, fordi traditioner-
ne giver tryghed og genkendelighed, er 
med til at lave pejlemærker i vores liv.

8 dage efter fødslen omskæres og navn-
gives Jesus, sådan som den jødiske tradi-
tion er. Omskærelse er en jødisk identi-
tetsmarkør, som har rod i Det Gamle Te-
stamente, hvor Abraham og Gud indgår 
en pagt om at omskære drengebørn. Og 
med omskærelsen træder Guds søn ind i 
den pagt, Gud har med sit folk.

Lukas 2,21 /  
Jesus får navn

Forslag til salmer:
712: Vær velkommen
 60: Jesus, min drot
 52: Du, Herre Krist
---
 66: Lyslevende fra Himmerig
716: Guds godhed vil vi prise

 Nytårsdag sognepræst  
kirsten staghøj  
sinding, sankt  
Hans og sankt  
olai sogne, Hjørring,  
og pastoral-teologisk  
stiftskonsulent, aalborg stift.
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Andet billede:
Hvad skal barnet hedde? 
Da vores børn blev født, kunne man låne 
en bog på biblioteket med titlen: Hvad 
skal barnet hedde?

Man kan stadig låne eller købe en bog 
med den titel, eller man kan søge på di-
verse hjemmesider, når man skal have in-
spiration til, hvilket navn man skal vælge 
til sit barn. 

Når forældre vælger navn til deres 
barn, ligger der som regel mange overve-
jelser bag. For nogen er det vigtigt, at 
navnet er let at stave for barnet; andre 
vælger at opkalde barnet efter et kært fa-
miliemedlem, og nogen synes, det vigtig-
ste er, at barnets navn er helt specielt og 
enestående. Det sker, at andre synes for-
ældrenes valg er specielt eller ligefrem 
mærkeligt, men efterhånden som man har 
brugt navnet og kaldt barnet ved navn, så 
bliver navnet en naturlig del af barnet, og 
man stiller ikke længere spørgsmålstegn 
ved forældrenes valg.

Maria og Josef valgte ikke selv navn til 
deres førstefødte. Allerede fra undfangel-
sen vidste de, at drengen skulle hedde Je-
sus, og navnet var fra begyndelsen en del 
af barnet og senere mandens identitet.

Tredje billede:
Jesu navn
Kært barn har mange navne, siger man. 
Kristus. Messias. Immanuel, Menne-
skesønnen. Jesus har mange navne, flere 
end de fleste. Jesus betyder på hebraisk 
»Jahve frelser« – Jahve er som bekendt 
det navn, der bruges i Det Gamle Testa-
mente om Gud. Jesu navn betyder Her-
ren frelser, og samtidig er han sit navn, 
Herrens frelse. 

Slår man op i den store danske ordbog, 
er frelse oprindeligt et sammentrukket 
frihals, af »fri halse«, og ordet er brugt om 
aftagelse af halslænken, efter at en ankla-
get er frikendt eller en træl frigivet. Frelse 
er at sætte fri. Inkarnationen er Guds vil-
je til at sætte sit menneske fri fra synd og 
død. Gennem sit liv, sin død og sin op-
standelse sætter Jesus mennesket fri fra 
synd og død. Hvad det vil sige, udfoldes 
gennem kirkeåret, og på den måde sætter 
Nytårsdag overskriften over det kom-
mende års prædiketekster. Prædiketek-
sterne og dermed prædikenerne skal ud-
folde, hvad det betyder, at vi er sat fri fra 
synd og død.

Fjerde billede:
At lægge navn til
Det sker, at banker eller andre kreditorer 
kræver, at man som låntager skal få en 
anden person til at kautionere for ens lån. 
Det er som regel noget, bankerne beder 
om, hvis de er usikre på, om låntager har 
så god en økonomi, at man er i stand til at 
betale gælden tilbage. Som kautionist ga-
ranterer man at betale låntagers lån, hvis 
låntager ikke selv kan betale, når kravet 
– lånet – forfalder til betaling. Sagt på en 
anden måde: Skriver man under som kau-
tionist på den andens lån, så hæfter man 

»Slår man op i den store 
danske ordbog, er frelse 
oprindeligt et sammen- 
trukket frihals, af »fri halse«, 
og ordet er brugt om 
aftagelse af halslænken ...«
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     Af Leif Arffmann

 Når der tales om templet i Jerusa-
lem, så melder der sig mange store bille-
der for det indre blik. Templet i Jerusalem 
var udgangspunktet for det hele. Ganske 
vist blev der udøvet gudsdyrkelse i synago-
ger rundt omkring i hele Middelhavsområ-
det, men det var templet, det handlede om. 
Det var templet, der blev betalt penge til, 
tempelskat. Når man nu ikke kunne kom-
me til stede og ofre dyr, så måtte man klare 
sig med at ofre penge. At have noget med 
templet at gøre, det er at ofre. Det er derfor 
ikke underligt, at apostlen siger sådan her i 
epistelteksten: »Så formaner jeg jer, brødre, 
ved Guds barmhjertighed, til at bringe je-
res legemer som et levende og helligt offer, 

Sal 84,1-13 / Rom 12,1-5 / 
Luk 2,41-52 / Den tolvårige 
Jesus i templet

Salmevalg: 
478 – 69 – 449 – 140 – 454

1. søndag  
efter hellig-
trekonger

Leif Arffmann,  
provst,  
tidligere vejle

for lånet, hvis den anden ikke selv 
kan betale.

Man kunne måske kalde Gud den 
store kautionist. Gud har i dåben lagt 
navn til vores liv, skrevet under på, at 
han står inde for det menneskeliv, og 
skulle den døbte komme i gæld, 
komme til at skylde, så står Gud inde 
for betalingen. Skyld og gæld kom-
mer intet menneske uden om. Det er 
menneskets lod efter syndefaldet at 
stå i gæld til sin skaber og sine med-
skabninger. Det er det uperfekte 
menneskes vilkår at være skyldig og 
ikke være i stand til at betale tilbage.

Femte billede:
Iklædt Kristus
I Galaterbrevet 3,26-27 skriver Pau-
lus om det at være døbt: »For I er alle 
Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. 
Alle I, der er døbt til Kristus, har jo 
iklædt jer Kristus«. Billedet fore-
kommer også i Det Gamle Testa-
mente: »Jeg fryder mig over Herren, 
min sjæl jubler over min Gud. For 
han har klædt mig i frelsens klæder 
og hyllet mig i retfærdighedens kap-
pe«. (Es. 61, 10). At være iklædt 
Kristus er at have det samme sind 
over for hinanden, som var i Kristus 
Jesus, sådan som det udfoldes i Filip-
perbrevshymnen Fil. 2,5-1, og samti-
dig er det at have tillid til, at den 
kærlighed, Kristus mødte mennesket 
med, også gælder mig. At være iklædt 
Kristus er dermed gave og opgave.



1248 PrædikenveJLedninG

der er Gud til behag – det skal være jeres 
åndelige gudstjeneste«. Der er noget, der 
skal ofres, og det er måske ikke nødvendig-
vis penge, men så er det noget andet. Det er 
i forlængelse af dette, Thomas Aquinas un-
der henvisning til begyndelsen af Romer-
brevets 12. kapitel siger: Dyr skal ikke dræ-
bes og ofres til Gud, men vores krop er et 
levende offer (Summa, 1a2æ, 102,3: Præci-
pue quia etiam Apostolus monet, ut exhi-
beamus nostra coropora hostiam viventem, 
sanctam, Deo placentem).

I evangeliet om Jesus som 12-årig i 
templet er offertanken ved at blive til en 
grusom virkelighed for Maria og Josef. 
Hvad i alverden er det, der er ved at ske? 
Det er måske en familietragedie.

For det er ikke nemt at være familie i 
dag. Det er ikke nemt at holde sammen 
på familien. Vi kender alle til pinlige sce-
ner og brud i familien. Vi kan tænke på 
scenen, hvor familien er samlet, vi taler 
pænt til hinanden, men så på et vist tids-
punkt går det galt. Vi bliver uenige om et 
eller andet, om børneopdragelse, om po-
litik, om religion, og så sker det. Én 
smækker med døren og går ud, og ham 
eller hende ser vi aldrig mere i familiens 
kreds. Skal jeg virkelig finde mig i …?

Det er ikke nemt at være familie i dag, 
når hvert eneste familiemedlem vil noget 
forskelligt. Hvem kan så holde sammen 
på familien? Det er måske heller ikke 
nødvendigt. I løbet af de sidste 15 år har 
individualismen sat sit stempel på os alle 

sammen. Familien er ikke nødvendig, 
hvis vi skal tro den offentlige mening. Det 
er mig, det handler om. Jeg er ikke nød-
vendigvis en del af en større sammen-
hæng. Jeg er ikke nødvendigvis en del af 
en familie. Jeg vil hellere vælge min egen 
familie. For de mennesker, jeg slægts-
mæssigt er i familie med, dem bryder jeg 
mig ikke særligt meget om. De har nogle 
meninger, der er gammeldags og forkerte. 
Jeg vil vælge min egen form for familie, 
nemlig de mennesker, som jeg er enig 
med. Jeg vil hellere være i familie med 
mennesker, der drikker den samme te el-
ler kaffe som mig. Det er dog ikke noget, 
der alene hører vores tid til. Goethes  
roman »Wahlverwandtschaften« fra 1809 
viser et tydeligt eksempel på en »me-
ningsfamilie«.

Når det er sådan, så skaber det brud. Så 
er der mange, der bliver kede af det, men 
det er nu engang vilkårene, når vi ikke vil 
have med noget fælles at gøre. Det er vil-
kårene, når vi hylder det enkelte jeg. Det 
er vilkårene, når det er individualismen, 
der bestemmer, og vi ikke vil vide af 
smagsdommere. Det er vilkårene, når jeg 
ikke vil sige »vi«, men kun vil sige »jeg«. 
Det finder jeg personligt er en skam, men 
andre kan have andre meninger om det.
Men offer er der ikke tale om i familietra-
gedien, ikke endnu. Det er der heller ikke 
i templet i Jerusalem. Idyllen bliver gen-
oprettet, Jesus bliver fundet af sine foræl-
dre, og offertanken kan kastes bort, indtil 
videre. Maria kan ånde lettet op, tanken 
om drengen i templet kunne hun jo kun 
forbinde med offertanken. Så vi får som 
kirkegængere at vide, at drengen Jesus 
hører hjemme både i templet i Jerusalem 
og hos sine forældre i Nazareth. Jeg kan 
da ved gudstjenesten lære af denne evan-

»Det er ikke nemt at holde 
sammen på familien. Vi 
kender alle til pinlige  
scener og brud i familien«.
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geliefortælling, at jeg kan høre hjem-
me dér, hvor der er brug for mig. 

Så vidt, så godt. Men nu er det ikke 
nødvendigvis mig, evangeliet taler 
om; det er vor Herre. Derfor er vi nødt 
til at lade offertanken være til stede. 
Fortællingen er præcis i sin enkelhed. 
Det handler ikke om at ofre til Gud, 
det handler om Jesus. Det er ham, der 
ved sin undervisning går i rette med 
offerteologien, og just derfor kan der 
peges hen på Langfredag. Evangeli-
sten lader Jesus undervise for at under-
strege, at der er noget nyt på færde. 
Læseren, tilhøreren, kirkegængeren 
kan blot glæde sig til at høre mere om, 
hvad det er, Jesus underviser i. 

Uden at presse hele Jesu forkyndel-
se ind i dagens evangelium, så peger 
det på, at familietragedien kan stikke 
sit hoved frem, de brud, som Det Nye 
Testamente fortæller os om; brud mel-
lem mennesker, de afgørende valg, som 
vi må træffe i vores liv, hvor vi må 
tage stilling til, hvad det er, der bety-
der noget i vores liv.

Og her gælder det, at der nu en-
gang er forskel på form og indhold, 
på ramme og indhold. Evangeliet vil 
forære os indholdet og fortælle os, at 
uanset hvorledes vi indretter vores liv, 
om vi lever i et kludret familiefor-
hold, eller vi lever på anden vis, så 
skal rammen ikke skygge for indhol-
det, så er rammen altid på vej til kun-
ne ændre sig, men indholdet skal vi 
bevare, ganske som Maria, når vi får 
at vide, at »hans mor gemte alle orde-
ne i sit hjerte«. Hun var en god elev. 

Det kan vi også prøve på at være. 

Af Kirsten Staghøj Sinding

Prædikenens  
omdrejningspunkt:
Se, her er mere end
Ofte er der mere end det, man lige ser. 
Det, man ser, peger hen på noget større. 
Et kærtegn fortæller om kærlighed mel-
lem de to, der kærtegner hinanden. I Jo-
hannesevangeliet peger tegnene på et 
»mere«. På en virkelighed bag tegnene, 
der er større end det, man ser og erfarer.

Forslag til salmevalg:
743: Nu rinder solen op
 22: Gådefuld er du, vor Gud
289: Nu bede vi den Helligånd
---
143: Med den enbårnes herlighed
319 vers 5-11: Vidunderligst af alt på  
   jord

sognepræst kirsten  
staghøj sinding,  
sankt Hans og  
sankt olai sogne,  
Hjørring, og pastoral- 
teologisk stiftskonsulent, aalborg stift.

Johannes 2,1-11 / Brylluppet 
i Kana

2. søndag  
efter hellig-
trekonger
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Første billede:
Tegn
Piktogrammer er en del af mange skole-
børns hverdag. Små billeder, der fortæl-
ler, hvad man nu skal lave: Et billede af en 
bog fortæller, at man skal læse. Et billede 
af tal fortæller, at eleverne skal regne. 
Vejskilte er piktogrammer for voksne. 
Billedet på skiltet fortæller, hvad man må 
og ikke må i trafikken. Billederne illu-
strerer mere end det, der er på selve bille-
det. De peger på noget større.

På samme måde med de tegn, vi i øv-
rigt bruger i vores omgang med andre. Et 
kys er mere end to munde, der mødes. Et 
kys er et tegn på kærlighed, på noget stør-
re end selve tegnet.

Andet billede:
Bryllup
Det sker, at man kalder 2. søndag efter 
helligtrekonger for ægteparrenes søndag, 
fordi evangeliet udspiller sig ved en bryl-
lupsfest.

På Jesu tid giftede man sig af praktiske 
årsager, og det blev man ved med helt op 

til slutningen af 1700-tallet. Først i årene 
derefter vokser tanken om brylluppet som 
fejringen af den romantiske kærlighed 
frem og bliver til det, vi i dag forbinder 
med bryllup og ægteskab, nemlig roman-
tisk kærlighed og forelskelse, samt at man 
er på bølgelængde og på den måde har en 
samhørighed. 

Førhen voksede kærligheden og sam-
hørigheden måske frem undervejs. Men i 
udgangspunktet var og byggede et ægte-
skab på noget helt anderledes praktisk og 
kontant end romantisk kærlighed og for-
elskelse. 

Når det første tegn, Jesus gjorde, fandt 
sted ved en bryllupsfest, er det derfor ikke 
for at pege på kærlighed, det er langt sna-
rere for at pege på, at hans rige er festens 
og glædens rige. Helt i tråd med, at Jesus 
et andet sted beskyldes for at være frådser 
og dranker (Matt. 11).

Tredje billede:
Vand til vin
Det er værd at lægge mærke til, at det er 
vandet i de 6 store vandkar, som stod 
fremme ved bryllupsfesten, fordi de skul-
le bruges i overensstemmelse med de jø-
diske renselsesregler, som Jesus forvand-
ler til vin. I jødedommen på Jesu tid var 
renselse vigtig. Man havde renselsesbade 
og renselseskar, for man skulle være ritu-
elt ren i det, man foretog sig. Også langt 
mere, end Moseloven foreskrev. Jøderne 
rensede alt, der havde med et måltid at 
gøre, både hænder, bestik, tallerkner, 
krus, og selv bænken, de sad på, skulle 
skylles først. Renselseskarrene blev på 
den måde symbol på jødernes iver efter at 
behage Gud ved at overholde regler og 

»Når det første tegn, Jesus 
gjorde, fandt sted ved en 
bryllupsfest, er det derfor 
ikke for at pege på 
kærlighed«.
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vandringen på søen (kap. 6), helbredelsen 
af den blindfødte (kap. 9), opvækkelsen af 
Lazarus (kap. 11).

Når Johannesevangeliets første halvdel 
har beskrivelsen af de syv tegn, er menin-
gen ikke at fortælle om de bestemte hæn-
delser. Meningen er at pege hen på det 
mere, der bærer hændelsen, eller kunne 
man også sige: at vække til tro på den, der 
har udført hændelsen. I tegnene i Johan-
nesevangeliet er mere end den konkrete 
begivenhed; det er det evige allerede nu.

Femte billede:
Evighedstegn
I Johannesevangeliet er tegnene glimt af 
evigheden. Tegnene er evighed her og nu. 
Tegnene er et allerede, som peger på den 
evighed, som engang vil fylde alt og endnu 
ikke gør det.

Evighedstegn hører ikke kun til på 
Jesu tid – de er også her og nu blandt os. 
Det gælder om at have øjne, der kan se, 
og ører, der kan høre dem. Og leder man 
efter evighedstegn, må man lede efter det, 
der sætter mennesker fri, bringer kærlig-
hed, fred og glæde.

love. Da Jesus valgte at bruge renselses-
karrene til at forvandle vand til vin, var 
det ikke længere muligt for festens delta-
gere at rense sig, inden man spiste den 
næste portion. Der, hvor den fromme 
jøde før stod og vaskede sig i et forsøg på 
at blive ren over for Gud, der står de nu 
og øser den lækreste vin over i kander, så 
festen når nye højder: »Man sætter da el-
lers den gode vin frem først, når folk har 
drukket godt, så den ringere. Du har 
gemt den gode vin til nu«. Med forvand-
lingen af vand til vin vendes blikket fra 
overholdelsen af regler til frisættende 
glæde. Her er mere end den gode vin, her 
er frihed. 

Fjerde billede:
Tegnene i Johannesevangeliet
Johannesevangeliet er som bekendt ken-
detegnet ved at kalde Jesu undere »tegn«. 
Man plejer at sige, at der findes syv tegn i 
Johannesevangeliet: Forvandlingen af 
vand til vin i Kana (kap. 2), helbredelsen 
af den kongelige embedsmands søn (kap. 
4), helbredelsen af den lamme ved Bethes-
da dam (kap. 5), brødunderet (kap. 6), 

tintoretto: Brylluppet i kana.
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Forum for Patristik

Invitation til seminar nr. 43 
i København 
mandag den 28. januar 2019 
kl. 10.15-16.00

Program
Kl. 10.15: Florian Wöller: Religious street 
processions through Antioch in Libanius 
and Chrysostom.
Kl. 11.45: Frokost i kantine på Søndre 
Campus.
Kl. 12.45: Katarina Pålsson: Hur Orige-
nes blev heretiker. Hieronymus bruk av 
och polemik mot Origenes under og efter 
den första origenistiske kontroversen.
Kl. 14.30: Peter Søes: Tertullians antro-
pologi(er?) 

Seminaret foregår på Det Teologiske Fa-
kultet, Søndre Campus, KUA 3, Njalsga-
de 76, 2300 København S. Bygning 7C, 
lokale 1.05 (på 1. sal lige over TEO-kan-
tinen). 

KUA 3 på Søndre Campus ligger tæt 
på metrostationen Islands Brygge. 

Pris: 50 kr., dog gratis for studerende. 
Man betaler selv for kaff e og frokost i en 
af kantinerne i Søndre Campus. Der er 
mulighed for frokost i TEO-kantinen 
lige under mødelokalet. 

Tilmelding senest torsdag den 24. ja-
nuar til forum@patristik.dk (eller mobil 
60 56 57 28). 

Program med udførligere omtale af de 
enkelte foredrag kan fi ndes på adressen: 
www.patristik.dk/FFP43.pdf.

Jeg vil gerne søge et 
spændende embede i et 
andet stift. Jeg er tjeneste-
mand på ny løn. Jeg får et 
kvalifikationstillæg. kan jeg 
få tillægget med, hvis jeg 
får stillingen?
Du får ikke automatisk tillægget med. 
Du skal derfor overveje, om du vil 
betinge ansøgningen af, at du får 
kvalifikationstillægget med. Du kan 
også kontakte biskoppen i det stift, du 
vil søge embede i og drøfte dit lønøn-
ske, inden du sender din ansøgning.
 Præsteforeningens sekretariat for-
handler og aftaler tillæg med biskop-
pen, hvis det bliver aktuelt.  Det an-
befales, at du kontakter sekretariatet 
– inden du sender din ansøgning – 
med henblik på afklaring af dine 
lønforhold.

Med venlig hilsen 
Sekretariatet

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

Spørg Præsteforeningen

Mine 
lønforhold, hvis 

jeg får andet 
embede

uge til uge
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SKAL PRÆSTEFORENINGENS 
BLAD FLYTTE MED?

Hvis du fl ytter, skal du være opmærksom 
på at melde fl ytning til Præsteforeningens 
sekretariat på ddp@praesteforening.dk

Sekretariatet får ikke længere tilbage-
melding fra postvæsenet med adresseæn-
dringer. Hvis du vil modtage Præstefor-
eningens Blad, er det derfor vigtigt, at du 
selv kontakter Præsteforeningen og oply-
ser din nye adresse.

PRÆSTEFORENINGENS 
KALENDER 2019

Præsteforeningens 
kalender for 2019 
er udsendt med 
blad 26-27. 

Som medlem af 
Præsteforeningen 
kan yderligere ek-
semplarer rekvi-
reres for 50 kr. pr.
stk. incl. porto. 

Er du ikke medlem af Præsteforenin-
gen, kan kalendere købes for 75 kr. pr. 
stk. + porto.

LUKKET MELLEM 
JUL OG NYTÅR

Præsteforeningens sekretariat holder luk-
ket mellem jul og nytår.

Ved akut behov for hjælp torsdag den 28. 
december og fredag den 29. december kan 
sekretariatschef Jette Frederiksen træff es 
på mobil 40 75 19 97 mellem kl. 10 og 14.

Præsteforeningens sekretariat har åbent 
igen onsdag den 2. januar kl. 10-15.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et 
godt nytår.

TILLIDSREPRÆSENTANT

Frank Valter Fischer
er valgt i Gladsaxe-Herlev Provsti i Hel-
singør Stift.

AFSKED

Lisbeth Maj Britt Christensen
sp. i Brøndbyvester Pastorat er afskediget 
efter ansøgning fra den 28. februar 2019. 

13. april 2018 15Er præsten »hævet 
over« en konfl ikt? 

Lis-Ann Rotem op-
fordrer til respekt

Præsteforeningens 
tillidsrepræsentanter 

til stormøde med 
10.000 kolleger
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26. april 2018 17

Beskyldt for at være 

fagforeningsmand! 

Om TR-møderne i 

april

70-året for 
ordinationen af 

kvindelige præster 

fejres i Odense
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13. april 2018 

Præsteforeningens 
tillidsrepræsentanter 

til stormøde med 
10.000 kolleger

11. maj 2018 19

Miljø og miljø. 

Aktuelt om varmestuer 

og Grøn Kirke

Knausgård 

som eksistensforfatter. 

Lotte Boas skriver
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26. april 2018 17
70-året for 
ordinationen af 

kvindelige præster 
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16. marts 2018 11

Læs om strejke/lockout,

konfl iktramt arbejde 

og en kamp til gavn 

for alle

Folkekirken som 

attraktiv arbejdsplads. 

Reportage fra en 

uddannelsesmesse
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Præsteforeningens 

tillidsrepræsentanter 
til stormøde med 
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18. maj 2018 20
OK18 i bakspejlet – Hvad lærte vi, og hvor kan vi blive bedre?

Bjarne Reuter 
genfortæller 
Noa elegant

Grundtvig og historien, Grundtvig og reforma-tionen, Grundtvig og revolutionen
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Den danske Præsteforening • Linnésgade 25, 4. • 1361 København K • Tlf. 35 26 05 55 • www.praesteforening.dk

PRÆSTEFORENINGENS KALENDER 2019

LÆS OM OVERSÆTTELSESARBEJDET OG DOWNLOAD PLAKAT WWW.BIBELSELSKABET.DK/NUDANSK

ER DER EN VERDEN TIL FORSKEL MELLEM FRUGTSOMMELIG, AT VENTE SIG,GRAVID OG HØJGRAVID? – BIBELOVERSÆTTELSE HAR ALTID DELT VANDENE

En lille ny er på vej

Er De 
også frugt-
sommelig?

Hvad mener 
du? – Jeg er 
bare gravid!

Ungdommen 
nutildags! Så ved 
De vel heller ikke 

hvad et plovjern er!

Jeg har ventet
barn længe, men det 
er vist lige oppe over

med Dem?

Ja, mor her er 
højgravid.
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UDNÆVNELSER

Nete Ertner Rasmussen
sp. i Snesere-Everdrup Pastorat er ansat 
som sp. i Hornbæk-Tånum-Borup-Kou-
sted-Råsted Pastorat i Aarhus Stift fra 
den 1. januar 2019. 

Flemming Mose Lauridsen
pr. i Ølgod Valgmenighed er ansat som 
sp. (kbf) i Knudsker Pastorat i Køben-
havns Stift fra den 1. februar 2019. 

Helge Maagaard 
er ansat som sp. (kbf) i Sønderup-Suldrup 
Pastorat i Aalborg Stift fra den 1. januar 
2019. 

Anne Bundgaard Hansen
sp. (oa) i Kerteminde-Drigstrup Pastorat 
er ansat som sp. (oa) i Als-Øster Hurup 
og Skelund-Visborg pastorater i Aalborg 
Stift fra den 15. januar 2019. 

Kristina Hermansen
er ansat som sp. (oa) i Sankt Peders Sogn 
i Næstved i Roskilde Stift fra den 1. janu-
ar 2019. Stillingen er oprettet som et 
fleksjob og tidsbegrænset for 5 år med 
henblik på at varetage konfirmandunder-
visning for tiden et konfirmandhold og 
minikonfirmander. 

OMDANNELSE M.V.

Odder Pastorat og Tunø Pastorat sam-
menlægges til ét pastorat, der fremover 
benævnes Odder-Tunø Pastorat. 

Pastoratet skal betjenes af 4 præster, 
hvoraf den ene stilling har tilknyttet 
provstestillingen med 50%, idet der ar-
bejdes på at lave en særlig løsning for 
Tunø Sogn med betjening af emeriti. 

Stillingen som kirkebogsførende sp. i 
Odder Pastorat (Anne Mette Fruelund 
Andersen) ændres til en stilling som sp. 
(kbf) i Odder-Tunø Pastorat. 

Stillingen som sp. i Odder Pastorat 
(50%) (Dorte Sørensen) ændres til en 
stilling som sp. i Odder-Tunø Pastorat. 

Stillingen som sp. i Odder Pastorat 
(Lars Berg Thomassen) ændres til en stil-
ling som sp. i Odder-Tunø Pastorat. 

Stillingen som sp. (kbf) i Ørting-Fal-
ling Pastorat (45%) og Odder Pastorat 
(55%) (Vibeke Døssing Rudebeck) æn-
dres til en stilling som sp. i Odder-Tunø 
Pastorat (100 %). 

Saksild-Nølev Pastorat, Randlev-Bjer-
ager Pastorat og Gosmer-Halling Pasto-
rat sammenlægges til ét pastorat, der 
fremover benævnes Kystpastoratet. 

Pastoratet skal betjenes af 2 præster 
ved førstkommende stillingsledighed. 

Stillingen som sp. (kbf) i Saksild- 
Nølev Pastorat (Kirsten Støve Lundager) 
ændres til en stilling som sp. i Kystpasto-
ratet. 

Stillingen som sp. (kbf) i Randlev- 
Bjerager Pastorat (Mette Rothmann Sø-
rensen) ændres til en stilling som sp. 
(kbf) i Kystpastoratet. 

Stillingen som sp. (kbf) i Gosmer-Hal-
ling Pastorat og Tunø Pastorat (Hanna 
Nissen) ændres til en stilling som sp. i 
Kystpastoratet. 

Gylling-Alrø Pastorat, Ørting-Falling 
Pastorat og Hundslund-Torrild Pastorat 
sammenlægges til ét pastorat, der frem-
over benævnes Fjordpastoratet. 

Pastoratet skal betjenes af 2 præster. 
Stillingen som sp. (kbf) i Gylling-Alrø 

Pastorat (Marianne Lyst) ændres til en 
stilling som sp. (kbf) i Fjordpastoratet. 

Stillingen som sp. (kbf) i Ørting-Fal-
ling Pastorat (45%) og Odder Pastorat 
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(55%) (Vibeke Døssing Rudebeck) æn-
dres til en stilling som sp. i Odder-Tunø 
Pastorat (100 %). 

Stillingen som sp. (kbf) i Hundslund- 
Torrild Pastorat (Sonja Nicolaisen) ændres 
til en stilling som sp. i Fjordpastoratet. 

Opgaven som hjemmeplejepræst i Odder 
Provsti fortsat varetages af sp. Sonja Nico-
laisen i henhold til et af mig fastsat regulativ. 

Alle disse ændringerne træder i kraft pr. 
1. januar 2019. 

Ansøgninger til stillinger som tjenestemandsansat-, overenskomstansat sogne-, og in-
stitutionspræster stiles til Kirkeministeriet og sendes til biskoppen i det stift, hvor stil-
lingen er opslået. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der 
ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). 
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15. Ansøgnin-
ger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Ansøgninger om konstitution i barselsvikariater eller i andre vikariater af under et års 
varighed stiles til biskoppen i det stift, hvor stillingen er opslået. Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.

Ansøgninger til stillinger som provst, domprovst eller særprovst stiles til Dronnin-
gen og sendes til biskoppen i det stift, hvor stillingen er opslået. Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.

Ansøgninger skal ikke fremsendes ad tjenstlig vej.
I alle ansøgninger bedes personnummer oplyst. Teologiske kandidater bedes endvi-

dere oplyse, om de har fulgt Pastoralseminariets undervisning.
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det anført, om man ønsker ansøgningen retur. 

I modsat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag en måned efter stillingens besættelse.
Kirkeministeriet

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – TJENESTEMANDSANSAT

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med grundbeløb 43.000 kr. Der tages 
forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe-
riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansæt-
telsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Overvejer du i forbindelse med stillingsskift at gå fra gammel til 
ny løn, anbefales det, at du kontakter sekretariatet.
Når et opslag er markeret med , bør du kontakte sekretariatet.
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Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat
En stilling som sp. i Ibsker-Svaneke- 
Bodilsker Pastorat i Københavns Stift er 
ledig til besættelse snarest muligt. Stil-
lingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i 
aftale om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Der er knyttet 
tjenestebolig til stillingen og boligen vil 
være indflytningsklar på ansættelsestids-
punktet. Boligbidrag vil blive fastsat ved 
vurdering. Boligbidraget vil dog ikke 
kunne overstige 15% af skalalønnen. For 
ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoralse-
minariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøg-
ninger stiles til Kirkeministeriet, Frede-
riksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 
København K og indsendes direkte til Bi-
skoppen over Københavns Stift, Nørre-
gade 11, 1165 København K eller pr. 
e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være bi-
skoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15. Udløber den 7. januar 2019. 

Der oplyses flg. om embedet:

Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat på 
Bornholm søger ny sognepræst. I pasto-
ratet er der tre kirker og en fuldtids kirke-
bogsførende præst, som du samarbejder 
med. Pastoratets to præster varetager i 
fællesskab betjeningen af Christiansø 
hver 14. dag.

Vi tilbyder:
Et meningsfyldt arbejde i et livligt 
land-pastorat med en engageret menig-
hed, god stemning, godt samarbejde kir-
kerne imellem og glimrende kirkegang. 
Hos os er kirken og præsten en naturlig 
og efterspurgt del af lokalsamfundet og 

kulturlivet. Overordnet er pastoratet ken-
detegnet ved et stort fokus på sang og 
musik, hvilket ikke bare udfolder sig i 
kirkernes forskellige voksen-, børne- og 
spirekor, men også afspejles i en bred vif-
te af musikgudstjenester og koncerter. 
Derudover bruges sognegården i Svaneke 
til babysalmesang, ligesom den også 
jævnligt benyttes i forbindelse med lokale 
kræfters selvstændige tiltag, som f.eks. 
pop-up-sangaftener. Kirkerne har dedi-
kerede medarbejdere, og glade, arbejd-
somme menighedsråd og frivillige. Des-
uden er der – teologiske forskelle til trods 
– et meget tillidsfuldt og ordentligt sam-
arbejde med kollegaerne i de nærmeste 
nabosogne. Præstegården, der ligger ved 
Bodils Kirke i den sydlige ende af pasto-
ratet ned mod Balka Strand, er placeret 
med udsigt over marker, skove og hav. 
Boligen gennemgår i øjeblikket en ho-
vedrenovering og forventes nyistandsat 
og indflytningsklar d. 1. maj. Der er tra-
dition for årligt at afholde højskolesang-
dag i præstegårdens store have, men bort-
set fra dét, betragtes ejendommen først 
og fremmest som privat hjem. Der er bus-
stop lige uden for døren og indtil flere 
skoler og daginstitutioner i området. Sva-
neke er med sine special-butikker og 
blomstrende kunstliv et naturligt kerne-
punkt for mange kulturaktiviteter og lo-
kale traditioner, hvor Ibsker og Bodilsker 
sogne i større grad udmærker sig ved et 
livligt fritids- og foreningsliv, især hvad 
angår udendørsaktiviteter og natur. Der-
udover ligger Nexø, som er Bornholms 
næststørste by, blot 4 km. fra præstegår-
den med sit meget aktive erhvervsliv, 
mange butikker og flere lægehuse. Som 
præst indgår du i et engageret, åbent og 
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inkluderende fællesskab, hvor den kristne 
forkyndelse er båret af en stor omsorg for 
det nære, hvor omgangstonen er munter 
og hjælpsom, og hvor der arbejdes med 
glæde, humor – og korrekte mængder 
kage. Du kommer aldrig til at stå alene 
med arbejdet og ansvaret for at drive kir-
ke i Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat.

Vi søger:
En præst, der vil forkynde åbent, tolerant, 
inkluderende og engageret, som er sam-

arbejdsorienteret og fleksibel, og som vil 
tage helhjertet del i vores gode lokalsam-
fund med mennesker i alle aldre.
 
Yderligere oplysninger fås hos formand 
for Bodilsker menighedsråd Susanne 
Mouritsen tlf. 21 48 28 06. Formand for 
Ibsker menighedsråd Arne Frank How-
ardsen, tlf. 56 43 91 91 eller formand for 
Svaneke menighedsråd Lene Havtorn 
Larsen, tlf. 30 85 51 78.

Sankt Katharine-Kalvslund-Obbekær Pastorat

G E N O P S L A G

En stilling som sp. i Sankt Katharine- 
Kalvslund-Obbekær Pastorat i Ribe Stift 
er ledig til besættelse. Stillingen er løn-
indplaceret i løngruppe 1 i aftale om af-
lønning af tjenestemandsansatte præster i 
folkekirken. Der er ikke knyttet tjeneste-
bolig til stillingen. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
samt kopi af attest fra pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles 
til Kirkeministeriet, men sendes til Bi-
skoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 
7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mail- 
adresse kmrib@km.dk Ansøgninger skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag inden kl. 15.00. Udløber den 
7. januar 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 

Sct. Katharine-Kalvslund-Obbekær Pasto-
rat er dannet i 2011. Det består af et bysogn 
i Ribe samt to små landsogne. Befolknings-
tal: Ca. 6.000/230/200. Kirker: Sct. Katha-
rine Kirke: 1228. 600 siddepladser. God 
vedligeholdelses stand. Orgel: Bruno Chri-
stensen, 49 st. Kalvslund Kirke: 1150. Ny-
restaureret 1980. 150 sdpl. Orgel: 5 st. Ob-
bekær Kirke: 1885. God vedligeholdelses-
stand. 100 sdpl. Orgel: 5 st. I Ribe drives de 
to kirkegårde i samarbejde med domkirken, 
afstand 500 m/1500 m. Der er krematori-
um i Esbjerg. Kirkegangen er lav med vari-
ation i Sct. Katharine Kirke. I Kalvslund og 
Obbekær middle. i Sct. Katharine består 
menighedsrådet af 10 medl. Fredsvalg i de 
tre sogne. Formand i Sct. Katharine er Jette 
Lundahl Jeppesen, tlf. 40 17 07 53. Træffes 
bedst efter kl. 16.00. Formand i Kalvslund 
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er Lauritz Lauritzen, tlf. 23 67 70 80. For-
mand i Obbekær Evert Nielsen, tlf. 75 44 
12 11. Der afholdes i bysognet ti årlige me-
nighedsrådsmøder, i landsognene cirka det 
halve. Arbejdsforhold: Der er almindelige 
folkekirkelige forhold. Ribe er en by, der 
bærer præg af sin lange og spændende hi-
storie. Der er mange kulturelle tilbud og 
turister. Der er to folkeskoler, privatskole, 
gymnasium og handelsskole i byen samt 
specialundervisningscenter. Landsognene 
bærer præg af affolkningen, men har dog i 
foreningsliv med mere stadig en styrke og 
har indenfor de seneste år bygget sports- og 
kulturhal. Der er forsamlingshus i begge 
landsogne. Der er gudstjeneste hver søndag 
i Sct. Katharine Kirke. I de to øvrige cirka 
hver anden. Månedlig gudstjeneste på Ri-
belund. Byens tre plejehjem betjenes på 
skift af egnens præster. Dog har den kvote-

ansatte sognepræst i Sct. Katharine Kirke 
særlige forpligtelser på Margrethegården. 
Der er to fuldtidssognepræster og en halv-
tids, denne er tillige sognepræst i Farup. 
Der er ingen distriktsdeling. Der er konfir-
mandhold fra byens skoler og specialunder-
visningscenter. Gudstjeneste såvel som kir-
kelige handlinger og konfirmandhold for-
deles ligeligt mellem præsterne i overens-
stemmelse med kvote. Minikonfirmander 
undervises i samarbejde med domsogn. Der 
er ansat undervisere. Der er kordegn i sam-
arbejde med domsognet. Der er dygtig or-
ganist og kirkekor. Der er i bysognet fyraf-
tensmøder, fyraftensgudstjenester, ældre-
klub, baby salmesang, pilgrimsvandringer, 
kristen meditation, menighedspleje. Sog-
nepræsterne redigerer kirkeside. I Kalvs-
lund og Obbekær ønskes kirkeblad. Vi øn-
sker os en videre udbygning af samarbejdet 
i pastoratet med respekt for hvert enkelt 
sogns særpræg. Vi er åbne for eventuelle nye 
tiltag og ser frem til at arbejde sammen med 
en dynamisk, engageret og udadvendt per-
son. Menighedsrådet er gerne behjælpelig 
med evt. at finde bolig.

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – OVERENSKOMSTANSAT

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i 
staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et til kvoten svarende rådighedstillæg med grundbeløb 
43.000 kr. og et præstetillæg grundbeløb 11.100 kr.

Opmærksomheden henledes på, at fuldtidsforsikrede, der ansættes i kvoterede stil-
linger, kun vil kunne oppebære supplerende dagpenge fra arbejdsløshedskassen, såfremt 
der kan fremvises frigørelsesattest.

Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt ansøgningen er betinget heraf. Efterfølgende 
anmodning om frigørelsesattest imødekommes ikke.

Anmodning om frigørelsesattest bør vedlægges som særskilt papir stilet til Kirkemi-
nisteriet.

Frigørelsesattest udstedes for den første ansættelsesperiode på 1 år. Såfremt ministe-
riet ikke finder betingelserne for fortsat oppebærelse af frigørelsesattest opfyldt, kan 
denne tilbagetages med sædvanligt opsigelsesvarsel.
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Ved indsendelse af ansøgninger bedes det anført, om man ønsker ansøgningen retur. 
I modsat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag 1 måned efter stillingens besættelse.

Anker Fjord Hospice

G E N O P S L A G

En stilling som institutionspræst ved An-
ker Fjord Hospice, Fjordengen 25, 6960 
Hvide Sande er ledig til besættelse. Stil-
lingens kvote udgør 40% af en fuldtids-
stilling. Ansættelse sker foreløbig for en 
4-årig periode. Der vil til lønnen kunne 
ydes et rådighedstillæg (kvoteret) med et 
afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 
på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et 
særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet 
grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 
kr. årligt. Både mænd og kvinder opfor-
dres til at søge stillingen. Endvidere op-
fordres præster i embede til at søge stillin-
gen med henblik på evt. at inddrage funk-
tionen som institutionspræst i en eksiste-
rende præstestilling. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Anker Fjord Hospice skriver:
Stillingsprofil vedrørende præst:
•  En engageret tværfaglig samarbejds-

partner
•  En holdspiller, som vil bidrage til fæl-

lesskabet
•  Evner at skabe gode relationer og me-

strer det relationelle
•  Har mod/dristighed og vover at bringe 

sig selv i spil
•  Villig til visdomsdeling
•  Vil både intern og ekstern undervis-

ning
•  Har humor

Vi tilbyder:
•  Et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
•  Mulighed for kompetenceudvikling
•  Refleksion, supervision og undrings-

værksted er planlagte tilbud

Her arbejdes efter følgende slogans:
•  Sammen er vi bedst
•  Vi går på arbejde for at gøre hinanden 

gode

Kontaktoplysninger: 
Biskop Elof Westergaard: tlf. 24 67 70 
40, e-mailadresse: kmrib@km.dk 

Anker Fjord Hospice: Hospicechef Her-
dis Hansen, tlf. 40 43 55 88, e-mailadresse: 
Herdis.Hansen@ankerfjordhospice.dk

Sygehusprovst Dorte Sørensen, tlf. 86 
54 01 96, e-mailadresse: drs@km.dk

Ansøgninger stiles til Biskoppen over 
Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe 
eller til Ribe Stifts mailadresse kmrib@
km.dk Ansøgninger skal være biskoppen 
i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 
15.00. Udløber den 7. januar 2019. 



1260 ruBrikker

KONSTITUTION

Ansættelse og afl ønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i 
staten med tilhørende protokollat.

Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Pastorat
En stilling som sp. i Haurum-Sall-Houl-
bjerg-Granslev Pastorat i Aarhus Stift 
skal besættes midlertidigt ved konstituti-
on. Til stillingen er knyttet forpligtelse 
som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed. Konstitutionen, der er et barsel-
svikariat, skal besættes snarest muligt og 
til og med den 27. februar 2019 med mu-
lighed for forlængelse. Der ydes et rådig-
hedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 
31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der 
ydes ligeledes et særligt tillæg med et af-
rundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 
11.100 kr. årligt. Der er ikke knyttet tjene-
stebolig til stillingen. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og 

attest fra Pastoralseminariet vedlagt an-
søgningen. Både mænd og kvinder opfor-
dres til at søge stillingen. Ansøgninger sti-
les til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas 
Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar-an-
soegning@km.dk og skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 
15.00. Udløber den 7. januar 2019. 

Askov Pastorat
Stillingen som overenskomstansat sp. i 
Askov Pastorat i Ribe Stift skal snarest 
besættes midlertidigt ved konstitution 
indtil 31. december 2019. Stillings kvote 
udgør 75% af en fuldtidsstilling, hvoraf 
2/3 lægges i Askov Sogn, medens 1/3 
lægges som bistand til Gesten Sogn. Der 
vil til lønnen kunne ydes et rådighedstil-
læg med et afrundet grundbeløb pr. 31. 
marts 2012 på 43.000 kr. årligt (kvote-
ret). Der ydes ligeledes et særligt tillæg 
med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 
2012 på 11.100 kr. årligt (kvoteret). Der 
er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Både mænd og kvinder opfordres til at 

søge stillingen. For ikke ordinerede ansø-
gere bedes kopi af eksamenspapirer og at-
test fra Pastoralseminariet vedlagt. An-
søgninger stiles til Biskoppen over Ribe 
Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller 
til Ribe Stifts mailadresse kmrib@km.dk 
Ansøgninger skal være biskoppen i hæn-
de senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. 
Udløber den 7. januar 2019.
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Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

Du er medlem af Præsteforeningen og har afsluttet 
din uddannelse. 

Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke 
af produkter og services, som din økonomi 
kredit  vurderes ud fra). 

	 Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.
Men evt. ændringer og nye realkreditlån, 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. 
på lønkontoen. Der er 0 % på resten.

Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. januar 2018.

Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Siden 1880 har Lån & Spar været en bank for helt 
almindelige mennesker. I dag er vi også en bank for 
fællesskaber. Vi er nemlig ejet af mere end 45 
organisationer bl.a. Præsteforeningen. 

5% er Danmarks højeste rente
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som 
bl.a. 5 % i rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. 
Det er Danmarks højeste rente og noget ingen andre 
banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler 
med hinanden.

Du er en del af nogle
stærke fællesskaber

på din
lønkonto

Lån & Spar har samarbejdet 
med CO10 siden 2005. Det får 
vi alle sammen mere ud af...

VIL DU HAVE

5% 
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1908
– eller gå på 

lsb.dk/praeste
foreningen

og book møde

Præste_181204_5%-B_124x196.indd   1 20/11/2018   11.30
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Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter og flipper ordnes. 
Træffes efter kl. 15.00 eller på kirstenlunde@stofanet.dk

Kirsten Frandsen
skovbrovej 23, 5400 Bogense, tlf. 40 62 86 95.

Vaskning og pibning af 
præstekraver + poignetter
Lis Pedersen
Søstjernevej 7, Jegindø, 7790 Thyholm
Tlf. 9787 9187 mobil 2681 9187

Jeg vasker, stryger og piber hvad til præstedragten
hører – hurtigt og omhyggeligt!

Merete Christiansen
Høegsvej 32 i, Hammershøj, 8830 Tjele
Tlf. 30 29 90 54 · meretethimes@webspeed.dk

Præstekraver
Vaskes og pibes. Poignetter vaskes. 

Helle Carlsen
nyrupvej 69, 4180 sorø
Tlf. 57 84 51 74 mobil. 22 59 51 74
Mail: hcarlsen@landbomail.dk


