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Det er ikke en aprilsnar! 
FUV og Forlaget Vandkunsten indbyder  
til foredrag og fejring i anledning af 
udgivelsen af lektor Schusters bog Om 
påskelatteren med den barokke under- 
titel: Johannes Oecolampadius’ bog  
”De risu paschali” fra 1518 (oversat af 
Martin Sander Harbsmeier). Forsynet 
med indledning, noter og en fremstilling 
af påskelatterens kulturhistorie og  
teologi samt et essay om latterens 
kulturelle, kirkelige og teologiske  
forvandling.

Lanceringen finder sted i FUVs lokaler  
på Vartov (opgang F, 2. sal) d. 1. april  
kl. 15.45-17.45.

Arrangementet rummer følgende:
Benny Grey Schuster:  
Hvad er påskelatter?

Past.em., dr.theol.h.c. Jens Lyster:  
Påskelatteren i salmeskatten –  
også den danske!

Herefter serveres et glas og en let anretning. 

Bogen kan på dagen købes til en særlig udgivelsespris på kr. 300.

Af hensyn til serveringen vil vi bede om tilmelding. 
Det gør man elektronisk på denne adresse: 
https://www.fkuv.dk/uddannelse/ 
den-almene-efteruddannelse/kursusprogram/kursus/2099
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N Y T  F R A  H O V E D B E S T Y R E L S E N

 OVERENSKOMSTANSATTE
 PRÆSTER SKAL OGSÅ  
 INDGÅ I KARRIEREVEJENE
Et godt arbejdsliv indbefatter gode løn- og arbejdsforhold.  
Livsfasepolitik og karriereveje for præster var derfor blandt  
de emner, hovedbestyrelsen tog op på sit seminar den 25.-26.  
februar 2019 i Svendborg. Seminaret inkluderede også et  
møde med stiftsbestyrelsesformændene 

AF SIGNE ETTRUP

Senior- og livsfasepolitik 
Der eksisterer en række muligheder for 
ordninger, som tilgodeser præster i de 
forskellige livssituationer, man befinder 
sig i. Der er for eksempel barselsorlov, 
omsorgsdag, barnets første og anden sy-
gedag til forældre til småbørn. Til de æl-
dre kolleger er der mulighed for senior-
dage, arbejde på nedsat tid med videre. 

Hovedbestyrelsen vurderede, at der 
skal tilvejebringes et overblik over de 
eksisterende muligheder for at vurdere 
behovet for andre ordninger. 

Det blev besluttet, at Præsteforenin-
gens arbejdsmiljøudvalg skal arbejde 
med at vurdere de eksisterende mulig-
heder og se på forslag til en livsfasepoli-
tik. Forslaget skal ligge færdigt til drøf-
telse på hovedbestyrelsens seminar i 
september 2019.

Præstemangel
Der var ikke i Folketinget opbakning til 
forslaget om en akademiker-paragraf. 
Forslaget blev stillet af det kirkemini-
sterielle udvalg vedr. præstemangel. Det 
gik ud på, at akademikere med anden re-
levant uddannelse kunne få en teologisk 
tillægsuddannelse og derved blive præst. 

Kirkeministeriet har nu indbudt 
blandt andet Præsteforeningen til en 
drøftelse om anvendelse af §2 i lov om 
ansættelse i folkekirken. Ministeriet øn-
sker at drøfte, om §2 kan bruges til at til-
trække relevante kandidater med andre 
uddannelsesmæssige baggrunde til præ-
stestillinger. 

§2 giver mulighed for, at personer, 
der ikke har teologisk kandidateksa-
men, kan få tilladelse til at søge præste-
stilling, såfremt de i fremtrædende grad 
har vist sig i besiddelse af egenskaber, 
der har væsentlig betydning for vareta-
gelse af en præstestilling.

Hovedbestyrelsen drøftede §2 og ved-
tog, at foreningen vil anbefale et fagligt 
bedømmelsesudvalg. Præsteforeningen 
vil videre anbefale, at universiteterne 

 » Kirkeministeriet har nu indbudt 
blandt andet Præsteforeningen til en 
drøftelse om anvendelse af §2 i lov  
om ansættelse i folkekirken
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skal spille en afgørende rolle, når der 
skal tages stilling til uddannelsesbehov 
og kompetencevurdering af ikke-teolo-
ger. Endelig vil Præsteforeningen lægge 
vægt på, at §2-præster skal på pastoral-
seminariet.

Drøftelse af udkast til årsberetning
Hovedbestyrelsen har i forbindelse med 
planlægningen af forårets medlemsmø-
der, repræsentantskabsmøde og års-
beretning besluttet at sætte fokus på 
præstens ledelse. Hovedbestyrelsen vil 
udarbejde et selvstændigt magasin som 
supplement til årsberetningen. Med 
magasinet vil hovedbestyrelsen profi-
lere præster, men også lægge op til en 
fagpolitisk debat i medlemskredsen. 
Det var oprindeligt beslutningen, at 
arbejdsplan, hovedbestyrelsens politi-
ske resultater og regnskabet kun skul-
le offentliggøres på hjemmesiden. Den 
plan blev justeret, da hovedbestyrelsen 
lægger vægt på, at medlemmerne får et 
samlet overblik over Præsteforeningens 
arbejde. Det konkrete politiske stof med 
arbejdsplan med videre trykkes derfor i 
Præsteforeningens Blad sammen med 
regnskabet. 

De overenskomstansatte skal  
have en lønudvikling, der svarer  
til de tjenestemandsansattes
På hovedbestyrelsens møde med stifts-
bestyrelsesformændene drøftede man 
blandt andet »Den gode kollega II«, 
provstikredsmøderne, lønforhandling 
og boligpolitik. Stiftsbestyrelsesfor-
mændene orienterede hovedbestyrelsen 
om de forskellige aktuelle forhold og sa-
ger i de respektive stifter.

Christen Staghøj Sinding orienterede 
om karrierevejsprojektet. Hovedbesty-
relsen har holdt møder med henholdsvis 
en fokusgruppe med forskellige præster, 
med biskopperne, med repræsentanter 
fra provsterne og FUV. På de forskellige 
møder har dagsordenen været drøftel-
se af mulige karriereveje. Hovedbesty-
relsen arbejder nu med at formulere 4 
grund-karriereveje.

Man drøftede også, hvilken lønud-
vikling, der skal være for de overens-
komstansatte præster. Christen Staghøj 
Sinding slog fast, at de overenskomst-
ansatte skal have en lønudvikling, der 
svarer til de tjenestemandsansattes. OA- 
ansatte skal derfor også kunne få en løn 
som svarer til LG 3. 

Forrest stiftsbestyrelsesformændene Bjarne Hougaard, Ingrid Lisby Schmidt, Lisbeth Damgren Højen, Hans 
Havelund, og Klaus Meisner. Bagerst Christina Mielcke, Jens Bach Pedersen, Andreas Bojsen-Møller  og 
Morten Rydal.



SIDE 216 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

A N M E L D E L S E

Helt klart bedre gave  
til præster end  

blomster, vin og chokolade
AF LARS LINDGRAV SÖRENSEN

L ektor, ph.d. (teologi) Kasper Bro 
Larsen fra Institut for Kultur og 
Samfund på Aarhus Universitet 

har kastet sig ud i en teologisk tænke-
pause. Som så mange af de andre tæn-

kepauser er det en letlæst indføring i et 
kompliceret emne. De fleste er fremra-
gende, godt skrevet og pædagogiske, så 
læseren kan følge med. Bro Larsens »Je-
sus« er en sådan lille bog.

Bro Larsen skriver flydende og under-
holdende. Selvom det meste er kendt 
stof for teologer, så har han skruet det 
godt sammen i små kapitler, der følger 
en klar linje. Han er på jagt efter den 
historiske Jesus – særligt hvad motivet 
var for at slå ham ihjel. Som i brætspillet 
 Cluedo, så er vi klar over, hvem morde-
ren er, hvad mordvåbenet var, og hvor 
han døde, men hvad med motivet?

Mange huller
Selvom forskere har jagtet den histori-
ske Jesus i flere hundrede år, er der sta-
dig mange huller. Han er som fantomet 
eller Mr. X – umulig af fiksere. Studierne 
har ikke mindst koncentreret sig om at 
forsøge at skrælle NT-forfatternes fan-
fiktion væk for at finde evangeliernes 
og brevenes historiske kerne. Her peger 
Bro Larsen ikke mindst på »det ubelej-

Jesus

Kasper Bro Larsen
Tænkepauser, fra Aarhus 
Universitetsforlag 2018

 » Som i brætspillet Cluedo, så er vi klar 
over, hvem morderen er, hvad mordvå-
benet var, og hvor han døde, men hvad 
med motivet?

Anmeldt af
Lars Lindgrav Sörensen
Sognepræst i Tilst-Kasted
Pastorat
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liges kriterium«. Der er stærke traditio-
ner, som evangelierne er nødt til at tage 
med, selvom det ikke passer ind i deres 
teologiske bearbejdning af den mundt-
lige tradition. Det gælder ikke mindst 
korsdøden, som var et nulpunkt for Je-
sus-efterfølgerne.

Uden at røbe for meget om de forskel-
lige motiver, forfatteren opremser, så 
hælder Bro Larsen i sidste ende til, at 
Jesus var en profetisk tempelkritiker, 
der forstyrrede det klerikale establish-
ment. Tempelpræsterne formåede i den 
konflikt at få Pilatus overbevist om, at 
det også kunne blive hans problem. Ro-
merne lagde ikke fingrene imellem, når 
det gjaldt om at slå hårdt ned på uro og 

Arkæologer mener, dette senere ottomanske tempel fra begyndelsen af 1800-tallet i Jerusalems gamle bydel 
– en bebyggelse, der rummer arkæologiske lag fra hele historien – kan være stedet, hvor rettergangen mod 
Jesus blev holdt

optøjer, så de henrettede ham som en 
simpel forbryder.

Den evige samtale
Undervejs i Bro Larsens jagt på moti-
vet for mordet på Jesus underholdes 
læseren af fine og sjove godbidder. Vi 
får blandt andet Bro Larsens »personal 
Jesus«, og Nazaret-området på Jesu tid 
omtales som »den rådne falafel«!

Bro Larsens Jesus-bog er en oplagt 
skrivelse for præster at give i gave – helt 
klart bedre end blomster, vin og choko-
lade. Den visner ikke og giver næring til 
den evige samtale om, hvem Jesus var 
og er. 
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for præster, så havde denne anmelder 
i hvert fald gavn af at få repeteret old-
kirkens forskellige opfattelser, inden 
storkirken styrer Jesus i en mere fast 
dogmatisk form som blandt andet hel 
menneske/hel Gud og med en plads i 
Treenigheden. 

De forskellige Jesus-opfattelser
Bogen giver også et indblik i de mange 
forskellige Jesus-opfattelser fra de første 
århundreder, der er kategoriseret under 
den kætterske Jesus (modalisterne, ari-
anerne og doketisterne m.fl.), den unge 
Jesus (Jacobs forevangelium m.fl.) og 
den mystiske Jesus (Mariaevangeliet, 
Thomasevangeliet m.fl.). At Jesus ef-
ter sigende skulle have slået andre børn 
ihjel! (Thomas’ barndomsevangelium), 
have kysset Maria Magdalene på mun-
den til stor jalousi for de andre kvindeli-
ge disciple (Filipsevangeliet), og at man 
kan frelses gennem sex (phibionitterne) 
er ikke noget, jeg sådan ligefrem går og 
tænker på til daglig.

Der er med andre ord tale om en nyt-
tig lille bog, som præster fint kan bru-
ge (dele af) til bibelkredse og lignende, 
hvor spørgsmålet om, hvem Jesus er, 
måtte dukke op. Det kan være gavnligt 
at få perspektiveret ikke bare den nyte-
stamentlige Jesus (som i sig selv har ri-
geligt med forskellige opfattelser lige fra 
Markus’ adoptionsteologi til Johannes’ 
præeksistens), men også oldkirkens te-
ologiske udfordrere. Ikke mindst kan det 
være rigtig godt at benytte Dalgaards af-
snit om den muslimske Jesus i en dansk 
virkelighed med mange muslimer.  » Bogen giver også et indblik i de 

mange forskellige Jesus-opfattelser  
fra de første århundreder

Anmeldt af
Lars Lindgrav Sörensen
Sognepræst i Tilst-Kasted
Pastorat

K asper Dalgaards lille bog på 125 
sider er en meget fin oversigt 
over de mange Jesus-opfattel-

ser, der var i de første syv århundreder 
til og med den muslimske Jesus. Prolo-
gen nævner, at der er et nærmest uende-
ligt antal bud på, hvem Jesus var.

Der er næppe meget nyt at hente for 
teologer, men bogen er et meget godt 
genopfriskningsskrift i et sprog, som 
man kan forstå. Hvor de nytestament-
lige opfattelser burde være præsente 

A N M E L D E L S E

Fin Jesusbog  
til bibelkredse

AF LARS LINDGRAV SÖRENSEN

Jesus

Kasper Dalgaard
Bibelselskabets forlag
Bogen er en del af 
Bibelselskabets  
Håndbibliotek
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Prædikenens omdrejningspunkt:
Guds rige er midt iblandt os, også 
selv om det onde stadig sker
På vej mod påske spidser kampen mel-
lem Jesus og farisæerne og de skriftkloge 
til. Farisæerne og de skriftkloge beskyl-
der Jesus for at stå i ledtog med fanden 
selv, og Jesus argumenterer imod dette. 
Hvis han bruger onde kræfter til at ud-
drive ondt med, så er det onde kommet 
i splid med sig selv. Det onde kan ikke 
gøre godt.

Det gode kommer fra Gud, altså er det 
Guds værk, når det gode sker. Når det 
gode sker, så er Guds rige midt iblandt 
os.

Første billede:
Vi forsager djævelen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen
I Danmark har vi tradition for, at vi hver 
søndag og ved hver barnedåb forsager 
djævelen, når trosbekendelsen fremsi-
ges. Men djævleforsagelsen i gudstjene-
stens trosbekendelse er faktisk enestå-
ende for den danske folkekirke. I Sverige 
afskaffede man forsagelsen i 1811. Den 

 »På vej mod påske spidser  
kampen mellem Jesus og  

farisæerne og de skriftkloge til
AF KIRSTEN STAGHØJ SINDING

P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

reformerte kirke har aldrig forsaget djæ-
velen i sin trosbekendelse. Den angli-
kanske kirke heller ikke. Og den katol-
ske kirke gør det kun i forbindelse med 
dåben – aldrig som en del af gudstjene-
sten.

Den oldkirkelige bekendelse indehol-
der ikke nogen forsagelse af djævelen. 

Heller ikke i bibelen bliver forsagelsen 
af djævelen omtalt i forbindelse med då-
ben. I oldkirken begynder den at dukke 
op i forskellige prædikener. Her bli-

3. søndag i fasten

Lukas 11,14-28 /  
Jesus og Beelzebul

Sognepræst
Kirsten Staghøj Sinding
Sankt Hans og Sankt  
Olai sogne, Hjørring og 
pastoral-teologisk stifts-
konsulent, Aalborg Stift

FORSLAG TIL SALMEVALG

 736 Den mørke nat forgangen er
 337 Behold os, Herre, ved dit ord
 487 Nu fryde sig hver kristen mand
---
 320 Midt iblandt os er Guds rige
 826 Guds nåde er en vintergæk (100 salmer)
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ver djævelen brugt som en samlebeteg-
nelse for alt det onde. På et tidspunkt 
dukker forsagelsen op i dåbsritualet som 
en del af trosbekendelsen og kommer i 
stigende grad til at indgå i ritualet sam-
men med en egentlig djævleuddrivelse 
eller eksorcisme. I 1700-tallet bliver ek-
sorcismen fjernet fra ritualet, men for-
sagelsen opretholdt.

Under reformationen i 1500-tallet fort-
sætter Luther traditionen fra oldkirke og 
middelalder med at koble forsagelsen af 
djævelen til trosbekendelsen i dåbsritu-
alet, men han gør ikke dåben afhængig 
af den. Det er først med Grundtvig, at 
djævleforsagelsen bliver en del af folke-
kirkens trosbekendelse, og i 1949 kobles 
trosbekendelsen og forsagelsen sammen 
som et fast led ved den danske højmes-
se. En understregning af, at vi vender 
os fra det onde og hen imod den gode, 
imod Gud.

Andet billede:
Når fanden er løs i Laksegade
er et udtryk, der stadig kan høres, når 
der er uro og ballade på vej.

På Kong Christian den Fjerdes tid var 
Laksegade en del af et levende havne-
kvarter med en masse værtshuse og pro-
stitution. 

I dag er gaden en stille og fredelig del 
af det gamle København.

Udtrykket: Fanden er løs i Laksegade, 
stammer fra en episode, hvor der blev 
smidt med møbler og alt muligt andet 
efter folk på gaden og imod folks huse. 
Politiet blev tilkaldt, men fandt ikke de 
skyldige. Derfor talte man om, at det var 
spøgelser eller måske ligefrem fanden 
selv, der var løs i Laksegade. Det ufor-
klarligt onde blev tilskrevet fanden pa-
rallelt med, at man i oldkirken brugte 
djævelen som samlebetegnelse for alt 
det onde.

Laksegade – hvor Fanden tidligere var løs (Foto: Nybolig)
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Tredje billede:
Ved Guds finger
Michelangelos maleri »Gud skaber Adam« 
har et af kunsthistoriens mest berømte 
motiver: Guds finger, der skaber Adam. 

Har man stået i Det Sixtinske Kapel i 
Rom med nakken bagover for at se det 
berømte motiv i loftet, ved man, at det 
er overvældende. Ikke bare Michelan-
gelos loftsmalerier, men hele kapellet, 
der er bemalet og ornamenteret med re-
næssancemalerier fra gulv til loft. 

I kunsthistorikeren Mogens Nykjærs 
bog »Det Sixtinske Kapel – en verdens-
historie i Rom« kan man læse kunsthi-
storikeres tolkning af motivet: Skabes 
Adam gennem en finger? Eller er Adam 
snarere Guds fingeraftryk – skabt i hans 
billede?

Mogens Nykjær refererer de mange 
steder fra bibelen, som kan have inspi-
reret Michelangelo, men kommer ikke 
nærmere en forklaring på inspirationen 
eller forlægget. Så måske er der ikke no-
get forlæg. Det er Michelangelos egen 
idé – genial som han var, tolker Nykjær.

Mogens Nykjær refererer til, at en 
»skarpsindig« iagttager har påpeget, at 
den røde kappe omkring Gud har form 

som en hjerne. Men hvis Michelangelo 
malede Gud som en, der svævede ud af 
en hjerne – hvad betyder det så? At det 
guddommelige princip skal forstås så-
dan, at mennesket fødes ud af Guds 
bevidsthed? Eller som Mogens Nykjær 
skriver, at vi på den måde ser ind i selve 
skabelsens værksted?

Med det retoriske spørgsmål: »Men 
hvis det er ved Guds finger, at jeg driver 
dæmonerne ud, så er Guds rige jo kom-
met til jer«, knytter Jesus sit virke sam-
men med Guds skabelse, og dermed er 
helbredelsen af den stumme genopret-
telse af Guds skaberværk.

Fjerde billede:
Salige er de, som hører  
Guds ord og bevarer det
Kommunikation med Gud handler om 
at lytte. Fastetiden er en opfordring til 
at kommunikere med Gud. I GT er faste 
en måde at henvende sig til Gud på for at 
vise anger eller for at formilde Gud. I Jo-
nas’ Bog redder indbyggerne i Nineve de-
res by, som Gud vil tilintetgøre på grund 
af deres ondskab, ved at udråbe en faste. 

I NT kan vi ikke mindst i forbindelse 
med Jesus også læse om faste. Det er dog 
på to vidt forskellige måder: På den ene 
side bliver Jesus straks efter sin dåb ført ud 
i ørkenen af engle. Her faster han i 40 dage 
for at forberede sig til sit virke på jorden. 

På den anden side fortæller NT, at 
Jesus og hans disciple i modstrid med 
de jødiske spiseregler ikke fastede re-
gelmæssigt. Johannes Døbers disciple 
kommer endda og spørger, hvordan det 
kan være, at Jesus og hans disciple ikke 
faster som dem selv og farisæerne. Jesus 
svarer, at brudesvendene ikke kan faste, 
mens brudgommen endnu er iblandt 
dem. Fasteritualet er et udtryk for sorg 
og anger, men mens Jesus er blandt di-
sciplene, er det tid til at feste.

Jesus giver anvisninger på, hvordan 
man bør faste: Man må ikke gøre som 
farisæerne og gå rundt med et forpint 
udtryk, for at alle kan se, at man faster, 
men man skal faste i det skjulte (Matt. 
kap. 6,16). Fasten er kommunikation 
med Gud og ikke med mennesker; en 
fordybelse i Guds ord, som fortæller, at 
det onde er besejret, og Guds rige allere-
de er midt iblandt os. 

 » Udtrykket: Fanden er løs i Laksegade, 
stammer fra en episode, hvor der blev 
smidt med møbler og alt muligt andet 
efter folk på gaden og imod folks huse. 
Politiet blev tilkaldt, men fandt ikke de 
skyldige. Derfor talte man om, at det var 
spøgelser eller måske ligefrem fanden 
selv, der var løs i Laksegade
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J ørgen Sejergaard (Prf.Bl. 2018/10) 
fortsætter sin utrættelige kamp 
for at etablere en entydig, køde-

ligt-kropslig opstandelseslinje i NT, 
en kamp, som har til hensigt at sikre 
en harmoniserende bibellæsning med 
Skriften som troværdig kilde til histori-
ske hændelser i og omkring Jesu liv, død 

og opstandelse – også selvom Sejergaard 
nu er nået så langt som til at medgive, at 
»der i hellenistisk jødedom var en vrim-
mel af efterlivsforestillinger, såvel fy-
sisk opstandelse som åndens og sjælens 
efterliv«. 

I sit seneste indlæg tog Sejergaard den 
finske teolog og ekseget Outi Lehtipuu 
til indtægt for sine egne synspunkter. 
Det finder vi i så fald temmelig proble-
matisk og misvisende. Da Lehtipuu som 

O P S TA N D E L S E N S  T E O L O G I

Mangfoldig opstandelse –  
eller: at respektere  

teksternes anliggende
AF LARS SANDBECK OG ANDERS EYVIND NIELSEN

udlænding uden direkte adgang til Prf.
Bl. næppe har mulighed for at korrigere 
Sejergaards omgang med hendes arbej-
de, føler vi en vis forpligtelse til at præ-
sentere hendes hovedanliggende.

Lehtipuus anliggende
I sit seneste indlæg slår Sejergaard ned 
på de såkaldt vage eller ubestemte op-
standelsesudsagn i antikkens jødiske 
og kristne tekster, som han påstår, de 
første læsere kun kunne opfatte inden 
for et fysisk-biologisk skema – altså, at 
de grundlæggende metaforiske ord som 
»op-rejsning«, »op-vækkelse« og »op-hø-
jelse« alle konnoterede ét og det samme 
for den antikke læser, nemlig en fysisk 

Lektor 
Lars Sandbeck
FUV

Anders Eyvind Nielsen
Tidl. Ringe

 » For at sikre ensretningen har man 
forsøgt at rette de forskellige  
nytestamentlige opstandelsestekster 
ind efter en formalistisk lære
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genoprejsning af liget, hvilket bliver 
sammenfattet i det udenomsbibelske 
udtryk »kødets opstandelse«. Lehtipuus 
forskning peger ellers på det modsatte. 

Blandt andet har hendes bog, Deba-
tes over the Resurrection of the Dead. Con-
structing Early Christian Identity (Oxford 
University Press 2015), som centralt an-
liggende at påvise, at termen »kødets 
opstandelse« blev designet i det 2. år-
hundrede til at tjene ikke bare et teolo-
gisk, men også et politisk formål, nem-
lig som en slags lakmusprøve på sand og 
falsk kristen tro – og skriftsyn(!) – i en 
tid, hvor opstandelsestanken var under 
heftig debat.

Til overmål viser Lehtipuu, at der 
i græsk-romersk tid på ingen måde 
blandt jødiske og især kristne retninger 
af forskellig observans herskede nogen 
entydig opfattelse af opstandelsen – her 
vel at mærke brugt af Lehtipuu som stik-
ord for en bredere terminal emnekreds, 
der omfatter en lang række forskellige 
forestillinger om livet efter døden. Hun 
argumenterer for, at opstandelsester-
mernes metaforiske (og dermed man-
getydige) karakter i sig selv forstærker 
fraværet af konsensus. Herimod har de 
kristne, som har stræbt efter at etablere 
en konfessionel kirkelig enhed og ens-
retning, forsøgt at indskrænke eller li-
gefrem se bort fra de sproglige udtryks 
semantiske overskud. For at sikre ens-
retningen har man forsøgt at rette de 
forskellige nytestamentlige opstandel-
sestekster ind efter en formalistisk lære. 
Fra Tertullian m.fl. og videre op gennem 
kirkehistorien foreligger der således en 
sproglig indskrænkningstendens, som 
blandt andet Lehtipuus bog og forsk-
ning kan være med til at skærpe vores 
opmærksomhed over for. 

Paulus til debat
Som nævnt slår Lehtipuu i sin bog fast, 
at opstandelsesudsagnene i sig selv læg-
ger op til flere mulige og dermed poten-

tielt debatskabende opfattelser hos den 
antikke læser. Det gælder særligt spørgs-
målene om opstandelsens »hvordan« 
(åndelig og/eller fysisk?) og »hvornår« 
(vertikalt ved dødens indtræden og/el-
ler horisontalt ved »tidernes ende«?). Vi 
kommer hermed midt ind i en fortolk-
ningskamp, der allerede fik sat sine spor 
i Ny Testamente, og som spidser til i den 
kristne litteratur, der ligger uden for. 

Ifølge Lehtipuu indtager netop Pau-
lus’ prægnante udsagn om, at »kød og 
blod kan ikke arve Guds rige« (1 Kor 
15,50) en central placering i den antik-
ke opstandelsesdebat. Hos fortalerne for 
kødets opstandelse voldte paulusstedet 
store vanskeligheder. Tertullian måt-

D E B AT T E N  O M  
O P S TA N D E L S E N

Indlæggene om Opstandelsen i  
dette nummer er efter aftale med  

skribenterne formet som afsluttende  
i forhold til debatten om dette  

specifikke aspekt. Nedenfor  
debattens hidtidige indlæg. Red. 

Sandbeck, Lars og Nielsen,  
Anders Eyvind: Kristi  
opstandelse 263/16

Sejergaard, Jørgen: Fysisk eller  
åndelig opstandelse 901/16

Sandbeck, Lars og Nielsen,  
Anders Ejvind: Opstandelsen  

i senantikken 189, 209/17

Sejergaard, Jørgen: Hvor blev  
dokumentationen for sjælens  

opstandelse af? 232/18
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te for eksempel (og stik imod hans nor-
male skriftlæsningsstrategi) ty til en al-
legorisk læsning for at få pauluscitatet 
til at handle om dårlig (sexual)moral, 
der følgelig udelukker det pågældende 
individ fra Guds rige. Tertullian måtte 
så at sige læse Paulus »poetisk« for at få 
ham til at makke ret.

I Tredje Korintherbrev, et pseudepigra-
fiske skrift fra slutningen af 2. århund-
rede, går forfatteren, der ligesom Tertul-
lian er tilhænger af kødets opstandelse, 
et skridt videre: han vælger ganske en-
kelt – og smådesperat, fristes man til at 
mene – at forbigå pauluscitatet i tavs-
hed. I stedet indlæser han fortællingen 
om Jonas som fortolkningsnøgle til 1 
Kor 15: ligesom profeten efter at være 
blevet slugt af en hvalfisk vendte tilba-
ge med alle sine lemmer i god behold, 
forudsætter forfatteren, at Paulus med 
sit billedsprog i 1 Kor 15 ønsker at un-
derstrege kontinuiteten mellem dette 
og det kommende livs legemlighed.

Går vi imidlertid til andre skrifter fra 
samme periode, kan vi se, hvordan Pau-
lus fortolkes i stik modsat retning. I for 
eksempel Filipsevangeliet forstås paulus-
ordet ikke allegorisk/poetisk, men på en 
ligefrem måde og med tilslutning: kød 
og blod får ikke del i opstandelsen.

Samme grundsyn finder vi i brevet 
Afhandling om opstandelsen (også for-
mentlig fra 2. århundrede), der eksplicit 
tager Paulus til indtægt for en åndelig 
opstandelsesforståelse. Opstandelsen 
er her skildret som overgangen til et liv 
på niveau med Moses’ og Elias’ herlig-
gjorte skikkelse i deres møde med den 
lige så forvandlede Jesus på »Forklarel-

sens Bjerg«. Helt i tråd med Paulus, der i 
brevet omtales som »Apostlen«, sondrer 
afhandlingen mellem et »ydre« og »in-
dre« legeme (Rom 8; jf. »sjælelige« og 
»åndelige legeme«, 1 Kor 15), som Lehti-
puu også mener bringer afhandlingens 
synspunkter tæt på Origenes’. Hun viser 
ud fra skriftets kontekst, at det usynlige, 
indre legeme umiddelbart ved dødens 
indtræden opstår ind i den guddom-
melige sfære, mens det synlige, ydre 
legeme lades tilbage i graven og uden 
for frelsen. Den virkelighed, der – som 
skriftet formulerer det – er givet med 
»opstandelsen ved vor Herre og frelser, 
Jesus Kristus«, kommer med andre ord 
ikke til at blive befolket af materielle, 
kødelige kroppe.

Lehtipuu bemærker i øvrigt, at Afhand-
ling om opstandelsen ubesværet og på en 
selvfølgelig måde påberåber sig Paulus, 
som om forfatteren ikke anede, at der i 
visse magtfulde kirkelige kredse efter-
hånden var ved at etablere sig en opstan-
delseskonsensus, som med tiden skulle 
komme til at stemple forfatterens syns-
punkt som kættersk. Selve den ikke-apo-
logetiske skrivestil i afhandlingen tyder 
på, at forfatteren skriver på et tidspunkt, 
hvor det endnu blev opfattet som fuldt 
ud legitimt som kristen at bekende sig 
til troen på, at den kødelige krop ikke 
kommer med ind i opstandelsens nye 
virkelighed. Troen på kødets fysiske op-
standelse var tilsyneladende endnu ikke 
blevet gældende norm i kirken.

Den sproglige uafklarethed bliver ikke 
mindre, når vi tager hensyn til de for-
skellige udtryk, der i urkristendommen 
og antikken anvendes om den opstand-
nes skikkelse. Som bekendt skelnede 
Paulus mellem »kød« (sarx) og »legeme« 
(sōma) og hævdede, at legemet i forvand-
let skikkelse, men ikke kødet, ville få del 
i opstandelseslivet. Lehtipuu påviser, 
hvordan tilhængerne af kødets opstan-
delse polemiserede imod brugen af ordet 
»legeme«, idet det (som i Paulus’ tilfæl-

 » Den sproglige uafklarethed bliver  
ikke mindre, når vi tager hensyn til de 
forskellige udtryk, der i urkristen- 
dommen og antikken anvendes om  
den opstandnes skikkelse
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de) netop kunne bruges til at indikere en 
ikke-fysisk, ikke-kødelig forståelse af ef-
terlivet.

I slutningen af det 4. århundrede be-
skyldte Jeronimus således Origenes og 
hans ligesindede for rent taktisk at und-
gå det håndgribelige »kødets opstandel-
se« (resurrectio carnis) til fordel for det 
mere tvetydige »legemets opstandelse« 
(resurrectio corporis). Ifølge Jeronimus 
skabte paulusudtrykket »legemets op-
standelse« blot forvirring om den rette 
tro, hvilket han netop anså for at være 
Origenes’ og hans ligesindedes hensigt: 
»en rettroende person, der hører dem 
sige legeme, tænker, de mener kød, 
mens en kætter vil forstå, at de [i virke-
ligheden, vores tilføjelse] mener ånd«. Ud 
fra Jeronimus-citatet i sin helhed frem-
går det imidlertid også, hvorfor Jeroni-
mus anser samtidens opfattelse af ordet 
legeme (i stedet for kød) som en misvi-
sende betegnelse for opstandelsens skik-

kelse og karakter. Kritikken hos Jeroni-
mus drejer sig, ligesom i nutidens debat, 
netop om begrebets uønskværdige tve-
tydighed, idet legemer kan dække over 
forskellige skikkelser. Som han skriver: 
»himmellegemer og jordiske legemer, 
ligesom tynd luft og æter [dvs. him-
melsk stoflig form, vores tilføjelse] [kan] 
ifølge deres natur alle kaldes legemer«. 
Som sådan kan man sagtens tale om le-
gemets opstandelse uden at have en fy-
sisk krop i tankerne – ligesom det også 
er muligt at sige »Dette er Jesu Kristi le-
geme« uden dermed at mene, at vi i bog-
stavelig forstand propper menneskekød 
i munden under nadveren. 

Tekstintern »forvirring« hos Lukas
Det kan næppe komme som den helt 
store overraskelse, at der fandtes for-
skellige syn på opstandelsen på tværs af 
forskellige kristne grupper i antikken. 
Det kan formentlig heller ikke over-

Jesus føres bort til sin korsfæstelse, død og – siger overleveringen – opstandelse. Men hvordan? Fransk, 
gotisk skulpturfragment
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raske de fleste omhyggelige bibellæse-
re, at denne mangfoldighed afspejles i 
NT selv. Men for en moderne systema-
tisk tankegang kan det til gengæld vir-
ke forvirrende at beskæftige sig med 
eskatologien i for eksempel lukasskrif-
terne – især hvis man ikke anlægger det 
tolkningsperspektiv, at forfatteren med 
sin opstandelsesforkyndelse er ude i et 
mere bredt opmuntrende eller opbygge-
ligt sigte, og ikke blot (om overhovedet) 
ønsker at overbringe eksakt information 
om et objektivt sagforhold.

Under alle omstændigheder gør Lehti-
puu opmærksom på, at Lukas (ligesom 
andre antikke forfattere) i et og samme 
værk både kan formulere opstandel-
sessproget vertikalt (opstandelsen fin-
der sted i dødsøjeblikket) og horison-
talt (opstandelsen finder først sted ved 
Kristi genkomst på den yderste dag). Vi 
kan her henvise interesserede læsere til 
Lehtipuus grundige tolkning af den lu-
kanske eskatologi i hendes finske dispu-
tats fra 2004, som udkom i en let revi-
deret skikkelse med titlen: The Afterlife 
Imagery in Luke’s Story of the Rich Man and 
Lazarus (Brill 2007).

I ældre protestantisk eksegese har 
fortællingen om den rige mand og Laza-
rus (Luk 16,19-31) voldt problemer, fordi 
dens afsluttende forløb ikke rigtig synes 
at passe ind i et lukansk frelseshistorisk 
skema, hvis slutpunkt skulle være ver-
densdommen engang i fremtiden, når 
»Menneskesønnen skal komme i en sky 
med magt og megen herlighed«. For i 
fortællingen om Lazarus finder dom og 
opstandelse sted umiddelbart i døds-
øjeblikket og ikke først på »den yderste 
dag« ved genkomsten. Man har forsøgt 
at løse problemet ved at negligere for-
tællingens vertikale eskatologi, som var 
der blot tale om et periferisk vedhæng 
uden betydning for den frelseshistoriske 
skematik. Eller man har for at få skema-
et til at gå op, som i ældre romersk-ka-
tolsk eksegese, opfattet fortællingens ef-

terlivsscene som et udtryk for en såkaldt 
»mellemtilstand« mellem personernes 
død og den endelige dom. 

Heroverfor når Lethipuu på baggrund 
af sine omfattende religionshistoriske 
og eksegetiske studier frem til, at efter-
livsscenen hos Lukas har endegyldig ka-
rakter og derfor ikke kan forstås som blot 
en mellemtilstand: dommen og opstan-
delsen har allerede fundet sted i Lazarus’ 
og den rige mands tilfælde. Hun argu-
menterer endvidere for, at de udpræge-
de menneskelige træk i beskrivelsen af 
de to mænds fysiske tilstand i det hinsi-
des nøje svarer til samtidens almindeli-
ge forståelse af, at ånder/sjæle i efterlivet 
er til i deres egne legemlige og genken-
delige entitet. Funktionen med de antro-
pomorfe beskrivelser, foreslår Lehtipuu, 
skal altså netop tjene denne anskuelses-
vinkel og ikke tages bogstaveligt som 
beskrivelser af en fysisk-kødelig efter-
livseksistens. Set i det lys, kunne det 
måske nok være værd at overveje funk-
tionen med de udprægede antropomorfe 
træk (kød og knogler, for eksempel), som 
Lukas har udstyret sine forbigående kri-
stologiske tilsynekomstscener med i sin 
version af påskeevangeliet.

Endelig peger Lehtipuu på tilsvaren-
de vertikale og »åndelige« opstandelses-
perspektiver hos Lukas, for eksempel 
stridssamtalen om opstandelsen mel-
lem Jesus og saddukæerne (i opstandel-
sen bliver vi »som engle«), tilsagnet fra 
den korsfæstede Jesus til den angrende 
røver (i dag – og ikke først på den yder-
ste dag – skal han være med Jesus i pa-

 » I slutningen af det 4. århundrede 
beskyldte Jeronimus således Origenes 
og hans ligesindede for rent taktisk at 
undgå det håndgribelige ’kødets op-
standelse’ (resurrectio carnis) til fordel 
for det mere tvetydige ’legemets op-
standelse’ (resurrectio corporis)
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radis) og den visionsprægede martyrsce-
ne med Stefanus i Apostlenes Gerninger 
kap. 7, hvor Stefanus i dødsøjeblikket be-
der om en åndelig opstandelse: »Herre 
Jesus, tag imod min ånd!«

Hvordan man vil få sådanne (og andre 
tilsvarende) komplekse og forskelligar-
tede opstandelsesperspektiver i NT til at 
ligge inden for rammerne af bekendel-
sen af kødets opstandelse ved Kristi gen-
komst engang i fremtiden, er heldigvis 

ikke vores hovedpine. Det er heller ikke 
Lehtipuus, for hun accepterer til ful-
de den eskatologiske mangfoldighed og 
uensartethed i vores tros bibelske skrift-
grundlag. – Sejergaard kan argumentere 
mod Lehtipuu og erklære sin uenighed; 
men at tage hende indirekte til indtægt 
for egne synspunkter er i bedste fald 
misvisende og fremmer hverken forstå-
elsen af Lehtipuus anliggende eller den 
teologiske sag.

Stadig ingen åndelig opstandelse 
påvist i NTs jødiske baggrund

AF JØRGEN SEJERGAARD

Der er stadig ikke påvist noget i Paulus’ 
jødiske baggrund, som kunne få hans 
læsere til at tro, at han mente opstan-
delse uden tom grav, når han skrev, at 
Kristus er opstået fra de døde. 

Sandbeck og Nielsen (S&N) har i deres 
tidligere og seneste indlæg i hovedsagen 
fire argumenter for, at dele af den oprin-
delige kristendom forkyndte en åndelig 
opstandelse uden tom grav:

1) Den jødiske baggrund. 
2)  Paulus’ ord om, at kød og blod ikke 

skal arve Guds rige.
3)  NTs mangfoldighed i synet på op-

standelsen.
4)  Den kirkehistoriske udvikling i 

andet århundrede, hvor nogle af 
de døbte troede på en håndgribelig 
opstandelse og andre på en åndelig 
opstandelse. Denne mangfoldighed 
påstås så at gå tilbage til NT selv.

Ad 1) I debatten om den jødiske bag-
grund for NT henviste S&N til Hans 
Cavallin og Outi Lehtipuu. Når jeg går 
nærmere ind på Cavallins og Lehtipu-
us forståelse af denne baggrund, sva-

rer S&N dog ikke på mine indvendin-
ger, men siger, at de regner debatten for 
afsluttet og tager så fat på noget andet, 
nemlig NT og Oldkirken – ovenstående 
pkt. 2-4. Mens jeg stadig savner S&Ns 
svar på pkt. 1, har jeg i denne omgang 
selv nedenstående korte kommentarer 
til punkt 2-4:

Ad 2) Paulus udtrykker sig i 1 Kor 15,50 i 
en jødisk parallelisme, hvor anden sæt-
ning, at det forgængelige ikke arver det 
uforgængelige, forklarer den første, at 
kød og blod ikke arver Guds rige. Der 
er altså ikke noget i vejen med hånd-
gribeligheden, men forgængeligheden 
kan ikke arve Guds rige. Derfor tilføjer 
Paulus, at det forgængelige skal iklædes 
uforgængelighed. Det håndgribelige 
fjernes ikke, men det forgængelige til-
føjes en ny kvalitet, jf. Rom 8,11.

Sognepræst 
Jørgen Sejergaard
Karlebo
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Ad 3) S&N nævner fire eksempler fra Lu-
kas og ApG på, at dommen og opstan-
delsen finder sted i dødsøjeblikket og 
ikke på den yderste dag: Den rige mand 
i Dødsriget, Lazarus i Abrahams skød 
(= ved hans bord), den korsfæstede rø-
ver, der skal være sammen med Jesus, 

og Stefanus, der beder Jesus tage imod 
hans ånd. Men når teksterne (Luk 16 og 
23 samt ApG 7) ikke bruger gloserne op-
standelse og dom eller lignende opstan-
delsessprog, hvordan kan de så handle 
om opstandelse og dom? S&N skriver 
ovenikøbet, at »Stefanus i dødsøjeblik-
ket beder om en åndelig opstandelse«, 
men teksten nævner ikke opstandelsen 
med ét ord. 

Ad 4) Det er sikkert rigtigt, at udtrykket 
»kødets opstandelse« både skulle fast-
holde et bestemt teologisk syn og bru-
ges kirkepolitisk til at holde bestemte 
grupper ude. Dette forhold i sig selv gør 
dog ikke udtrykket »kødets opstandelse« 
til en misforståelse af de nytestamentli-
ges forfatteres synspunkter. Kødets op-
standelse tager alvorligt, at Jesu disciple 
har måltidsfællesskab med Jesus både i 
denne verden og i den kommende (Mark 
14,22-25).

S&N har støtte fra Lehtipuu til ovenstå-
ende pkt. 2-4, men ikke til pkt. 1. Hen-
des bog »Debates over the Resurrection 
of the Dead«, 2015, side 31-40, undergra-
ver S&Ns skildring af NTs jødiske bag-
grund. 
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S P Ø R G  P R Æ S T E F O R E N I N G E N

 » Kødets opstandelse tager 
alvorligt, at Jesu disciple har 
måltidsfællesskab med Jesus 
både i denne verden og i den 
kommende (Mark 14,22-25)
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SEKRETARIAT
Fra sekretariatet

HAR DU SKIFTET ADRESSE?
Meddelelse om ny adresse skal ske direkte til 
ddp@praesteforening.dk

Vi får IKKE besked, hvis du ændrer adresse på 
borger.dk eller andre steder.

Personalia

UDNÆVNELSER
Christian Rydahl
er ansat som sp. ved Frederiksholm Kirke, 
Sydhavn Pastorat i Københavns Stift fra den 1. 
marts 2019.

LEDIGE STILLINGER

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

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

Vikariater
Ansøgninger om konstitution i 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.

Ansøgning 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.

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

Obligatoriske oplysninger
I alle ansøgninger bedes personnummer oplyst. 
Teologiske kandidater bedes endvi dere oplyse, 
om de har fulgt Pastoralseminariets undervisning.
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Ønsker du ansøgningen retur?
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det an-
ført, om man ønsker ansøgningen retur. I mod-

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

Kirkeministeriet

Sognepræstestillinger – tjenestemandsansat

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

for tjenestemænd i staten, folkeskolen og fol-
kekirken.

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

Vesterbro  
Pastorat

E n stilling som sognepræst i Vesterbro 
Sogn – Mariakirken med særligt henblik 
på socialetik, samt børne- og familiear-

bejde, i Københavns Stift er ledig til besættel-
se snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret 
i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjene-
stemandsansatte præster i folkekirken. Der er 
knyttet tjenestebolig til stillingen og boligen vil 
være indflytningsklar på ansættelsestidspunk-
tet. 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 
Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøg-
ninger stiles til Kirkeministeriet, men indsen-

des direkte til Biskoppen over Københavns Stift, 
Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: 
( kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hæn-
de senest opslagets udløbsdag kl. 15. Udløber 
den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Vesterbro Sogn er landets største sogn og re-
sultat af et vellykket samarbejde om fælles drift 
og udvikling af det kirkelige arbejde. Folkekirken 
på Vesterbro arbejder med større differentie-
ring og profilering af de enkelte kirker og ud-
vikling af nye måder at forkynde evangeliet på. 
Sigtet er, at en bredere kreds skal opleve kirken 
som relevant ved at forny formidlingen af kri-
stendom, og tilbyde større bredde og mangfol-
dighed af kirkelige aktiviteter, som er attraktive 
og giver mening for flere.

Vesterbro er et udpræget storbyområde, hvor 
der bor mange unge og veluddannede – både 
singler og par, med og uden børn – med høj 
flyttefrekvens. Folkekirken har vigende med-
lemstal på pt. 52 pct. Det er et væsentligt mål 
for succes, at medlemstilbagegangen standses 
og dåbsprocenten øges.

Mål og fokus
Menighedsrådet ønsker med denne stilling at 
skærpe Mariakirkens profil, som er en kombi-
nation af en socialt engageret kirke, en kirke for 
børnefamilier i lokalområdet og en kirke som 
kommer ud over kirkens dørtærskel med debat 
om og nutidig tolkning af kristendom. 
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Stillingens fokus er dels børne- og familie-
arbejde og dels socialetik – en moderne kri-
sten stemme i den offentlige debat, mens det 
egentlige diakonale arbejde ligger fortrinsvis i 
den anden præstestilling ved kirken. 

Ansvarsområder
• Hovedvægten i stillingen ligger på kirkes 

socialetiske arbejde – at være en markant 
offentlig stemme, som sætter et kristent 
socialetisk perspektiv på aktuelle sam-
fundsspørgsmål om hvordan vi som sam-
fund behandler hinanden, de dårligst stil-
lede, de anderledes og de fremmede. Det 
kan bl.a. ske gennem debatskabende guds-
tjenester, koncerter, happenings og events, 
ved at påtage sig at være fortaler for men-
nesker, der ikke kan tale for sig selv, og ved 
at gå i front for at skabe fællesskab og for-
ståelse i lokalområdet.

• Præsten får desuden ansvar for den opsø-
gende medlemspleje blandt nybagte foræl-
dre – både med en koordinerende og udvik-
lende funktion i hele sognet, og med ansvar 
for selv løfte en stor del af kontakten. Der er i 
forvejen velbesøgt babysalmesang, men vi vil 
gerne række endnu længere ud og styrke re-
lationerne til børnefamilierne. I forlængelse 
heraf, i dialog med forældre og lokale institu-
tioner og i samarbejde med sognets musik-
pædagoger udvikles nye tilbud til de mange 
familier, som allerede kommer i kirken.

Vi søger
Vi søger således en præst, som med udgangs-
punkt i solid teologisk faglighed har lyst til 
at arbejde med den brede offentlighed som 
målgruppe. Du er kreativ, når det kommer til, 
hvordan kristne tematikker kan sættes på dags-
ordenen. Du har lyst til at arbejde udadvendt 
med at gøre evangeliet levende for børn og ik-
ke-kirkevante forældre. Du har let ved at tale 
med mennesker om tro på en ligefrem måde. 
Du kan strukturere og udfolde det opsøgende 
og relationsskabende arbejde. Du har lyst til at 
være med til at udvikle kirkens sociale arbejde 
og tilpasse det til nye strømninger i samfundet. 
Vi glæder os til at modtage dit bud på, hvordan 
dette arbejde kan gribes an!

Vi tilbyder
Der er god mulighed for at man kan sætte sig 
præg på tingene – i kraft af bl.a. tid og gode 

rammer for at arbejde med udvikling af de prio-
riterede områder og kirkens profil. Vi tilbyder en 
god arbejdsplads med engagerede og dygtige 
kolleger og frivillige. Vi lægger stor vægt på fag-
lig sparring, og at arbejdet udføres i samvirke 
med menighedsråd, udvalg, kolleger, frivillige 
og medarbejdere.

Der er 14 præster i sognet – typisk to præster 
med hovedtilknytning til hver af sognets syv 
kirker – herudover har de fleste tværgående 
funktioner. Der er et udstrakt samarbejde om 
udvikling, gudstjenester, mission, undervisning 
og diakoni. Man deltager i månedligt konvent 
for præsterne samt relevante udvalg. De nær-
meste kolleger er diakoni- og korshærspræsten 
i Mariakirken og sognets musikpædagoger. 

Boligen
Boligen er beliggende i Reventlowsgade 16, 3 tv. 
Lejligheden er på 138 m² – fordelt på to stuer, tre 
værelser, køkken og bad.

Yderligere information: Spørgsmål kan rettes til 
menighedsrådsformand Jens Andersen 61 62 32 
24, ledende sognepræst Birgitte Kvist Poulsen 
26 18 18 73 eller nærmeste kollega Anita Rohwer 
21 64 77 21.

Vallensbæk  
Pastorat

E n stilling som sp. i Vallensbæk Pastorat 
i Helsingør Stift er ledig til besættelse. 
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 

1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finans-
ministeriet og Akademikerne om aflønning af 
tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 
Der er til stillingen knyttet et tillæg med et af-
rundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 
kr. årligt. Der er knyttet tjenestebolig til stil-
lingen. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra 
Pastoralseminariet vedlagt. Ansøgninger stiles 
til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen 
over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 
3000 Helsingør eller pr. e-mail:  kmhel@km.dk 
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Ansøgninger skal være biskoppen i hænde se-
nest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 
25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Vallensbæk Sogn er betegnet ved virketrang og 
lyst til at fylde kirker og Sognegård med menne-
sker i alle aldre.

Vi lægger vægt på erfaring, evnen til formid-
ling og samarbejde, og ikke mindst til at forkyn-
de evangeliet for alle generationer.

Aktivitetsniveauet er højt med mange mål-
rettede aktiviteter og gudstjenester, hvor en-
gagementet er stort og kirkegangen god. Vi har 
en høj musikprofil med velbesøgte koncerter, 
vi har et voksende ungdomskor og et næsten 
professionelt voksent kor.

Her er meget »rugbrødsarbejde« – mange 
konfirmander (9 hold der går til præst i Sogne-
gården på forskellige tider), dåb, bryllupper og 
bisættelser. Desuden har vi minikonfirmander, 
hvor undervisningen varetages af to præster og 
en organist. Der er babysalmesang. Der er en 
aktiv menighedspleje, der arrangerer høst- og 
julemarked. En stadig voksende gruppe af frivil-
lige er en stor hjælp i det kirkelige arbejde. 

Vi har filmaftener, hvor frivillige laver middag 
og en præst står for præsentationen af afte-
nens film. Vi har sangeftermiddage, som ledes 
af en præst og en organist. Der er pejsestuef-
termiddage med foredrag og en årlig udflugt. 

Præsterne er med i redaktionen af sogneblad, 
hjemmeside og Facebookside. Der er ingen di-

striktsdeling, men tradition for, at præsterne 
deler arbejdet ligeligt mellem sig.

Ved sognet er der fire præster, en kordegn, tre 
kirketjenere, to organister, to kirkesangere, kir-
kekor og kirkegård med tilhørende personale. Vi 
arbejder med fokus på et godt arbejdsmiljø og 
på at skabe en arbejdsplads, hvor alle er glade 
for at komme på arbejde, og hvor der er gen-
sidigt respekt for hinandens engagement og 
arbejde.

Menighedsrådet har 15 medlemmer valgt på 
en opstillingsliste. Der afholdes 10 årlige møder 
plus diverse udvalgsmøder.

Vallensbæk Sogn har 16.241 indbyggere, hvor af 
9.985 er medlemmer af folkekirken. Vi har to kir-
ker. Vallensbæk Kirke, som er en gammel middel-
alderkirke fra ca. 1160, med plads til 90 personer. 
Orglet er et Frobenius fra 1976 med 11 stemmer. 
Helligtrekongers Kirke, som blev indviet i 2012, 
har plads til 350 personer. 0rglet har 33 stemmer 
og er bygget af P.G. Andersen & Bruhn.

Præsteboligen består af en etplans villa på 159 
m² fra 1969 i strandområdet. Boligen forventes 
indflytningsklar ved ansættelsen Boligen består 
af entre med indgang til præstekontor, bade-
værelse og toilet, dagligstue, spisestue, køkken, 
grovkøkken og fyr/vaskerum. Mellemgang med 
adgang til soveværelse, to værelser og badevæ-
relse.

Fra spisestuen er der udgang til terrasse og 
have. Ved indgangspartiet er der carport og red-
skabsskur.

Vallensbæk har gode institutioner og skoler, og 
der er gode indkøbsmuligheder. Gode rekreati-
ve områder og sportsmuligheder.

Der er 16 km til Københavns centrum, med 
gode trafikforbindelser til København, Køge og 
til lufthavnen. 

Vallensbæk Sogn er en del at Glostrup Provsti, 
som er et dynamisk provsti, hvor vi har et godt 
kollegialt fællesskab og samarbejde mellem 
præster, provst og menighedsråd.
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Se mere om kirker og sogn på vores Facebooksi-
de – og hjemmeside.

Vi glæder os til at byde en ny præst velkommen.

Menighedsrådsformand Birgit Skytte, tlf. 43 62 
19 14 – mobil 30 46 23 26.

Herslev-Gevninge-Kornerup  
Pastorat

S tillingen som sp. i Herslev-Gevninge- 
Kornerup Pastorat i Roskilde Stift er le-
dig. Til stillingen er knyttet forpligtelse 

som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale 
om aflønning af tjenestemandsansatte præster i 
folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stil-
lingen beliggende: Herslev Bygade 6 A, Herslev, 
4000 Roskilde. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pa-
storalseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger sti-
les til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 
1220 København K., og sendes direkte til Biskop-
pen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 
Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Såfremt ansøgningen frem-
sendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendel-
se til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er 
rettidigt modtaget. Udløber den 25. marts 2019. 
Beskrivelse kan ses i Prf. Bl. 2019/10.

Flade-Bjergby-Sundby- 
Skallerup Pastorat

S tillingen som sp. i Flade-Bjergby-Sundby- 
Skallerup Pastorat i Morsø Provsti i Aal-
borg Stift er ledig til besættelse 1. juni 

2019 eller snarest derefter. Til stillingen er knyt-
tet forpligtelse som kirkebogsfører og begra-
velsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i 

løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem 
Finansministeriet og Akademikerne om afløn-
ning af tjenestemandsansatte præster i folke-
kirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Tjenesteboligen er beliggende Kirkehøj 8, Fla-
de, 7900 Nykøbing M. Kopi af eksamenspapirer 
bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi 
af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pa-
storalseminariet vedlagt. Både mænd og kvin-
der opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger 
stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen 
over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, 
e-post:  kmaal-ansoegning@ km.dk og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato 
kl. 15.00. Udløber den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Der søges ny præst i Flade-Bjergby-Sundby- 
Skallerup Pastorat fra den 1. juni 2019.

De fire sogne er beliggende på den nord-
vestligste del af Limfjordsøen Mors – der som 
»Limfjordens Perle« rummer noget af Danmarks 
smukkeste og mest særegne natur og storslåe-
de landskaber. 

Højt placeret mellem Thisted Bredning og det 
mere jævne bagland ligger Flade, Bjergby og 
Sundby på det markante istidsskabte bakke-
drag, der er blevet beskrevet som »Danmark’s 
eneste bjergkæde«, og som en del af »Moler-
landskaberne ved Limfjorden« er optaget på 
UNESCO’s tentativliste til status som verdens-
naturarv.

Fra bakkerne på vejen mellem Flade over 
Bjergby mod Sundby ses det fjerde sogn, Skal-
lerup Sogn, smukt og idyllisk beliggende i syd-
vestlig retning i det lavere kystnære landskab 
nord for Dragstrup Vig og Rovvig med de mod-
stående kyster i Thy i baggrunden.

Der er således de bedste forudsætninger for 
et rigt og varieret fritidsliv med store og for-
skelligartede oplevelser og aktiviteter i nær-
områdets kystlandskaber, som ydermere ligger 
i kun ca en halv times køreafstand fra Thy med 
Nationalparken og Vesterhavet med surfer-eld-
oradoet »Cold Hawai«. På Mors er der desuden 
et rigt kulturliv, som er i vækst og udvikling. Det 
årlige kulturmøde finder bl.a. sted på Mors.

Sognenes fire kirker, som alle er i brug, er mid-
delalderkirker fra 1100-tallet.

Bjergby Kirke har 70 siddepladser, Flade og 
Skallerup kirker kan hver rumme 90 kirkegæn-
gere. I Sundby er der plads til 175. I Sundby fore-
står en omfattende og spændende proces med 
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en hovedrenovering af kirken, som forventes 
påbegyndt i foråret 2019.

I de fire sogne er der i alt 1.378 indbyggere. 
Heraf er 1.048 medlemmer af folkekirken.

I pastoratet er der to friskoler, én i Bjergby og 
én i Sundby.

Den nærmeste folkeskole ligger i Øster Jølby i 
en afstand af 9 km fra præsteboligen.

I Øster Jølby er der desuden indkøbsmulighe-
der, lægehus og Apotek og en række andre ser-
vicevirksomheder.

Præsteboligen er opført i 1997. Den er bygget i 
røde teglsten med rødt tegltag i enkel, smuk og 
klassisk stil. Aktuelt er boligen under renovering 
og ombygning, idet hele overetagen inddrages 
til bolig. Der vil herefter være i alt 5 værelser 
foruden en opholdsstue med brændeovn og et 
køkken-alrum. Der vil være toilet med brusefa-
cilitet i stueetagen og toilet med bruse-og kar-
badsfaciliter på 1. sal. Der bliver i den nyrenove-
rede bolig i alt 246 boligkvadratmeter.

De tjenstlige lokaler på 49 m² ligger i boligens 
sydøstlige del. De har fælles hovedindgang med 
privatboligen men særskilt toilet med brusefa-
cilitet. Derudover er der en separat indgang til 
privatdelen i husets øst ende. Konfirmandstuen 
på 72 m² med tilhørende eget toilet er beliggen-
de i en selvstændig bygning i præsteboligens 
umiddelbare nærhed. 

Haven, som passes af kirkens graver, består 
hovedsageligt af smukke, gamle træer i store 
græsplæner, der omgiver præsteboligen. Grun-
darealet er i alt på ca 4.000 m².

Der er i pastoratet tre menighedsråd, Fla-
de-Skallerup Sognes, Bjergby Sogns og Sundby 
Sogns menighedsråd. Med i alt atten engagere-
de valgte menighedsrådsmedlemmer giver det-
te de bedste forudsætninger for, at man som 
præst kan få en bred kontaktflade til alle fire 
sognes menigheder.

Der er ansat en fælles organist for alle fire 
sogne, som foruden den kirkelige betjening 

varetager undervisningen af et skole-kirkekor. 
Endvidere er der ansat en fælles medhjælp til 
minikonfirmandundervisningen.

Der afholdes gudstjeneste en gang om måne-
den i hver kirke, og der er således almindelig-
vis kun en søndagsgudstjeneste. Der er et godt 
samarbejde om gudstjenester, kirkelige hand-
linger, ferieafvikling, frisøndage og kursusfra-
vær mm. med to andre nærliggende pastorater.

I alle sognene er der et rigt foreningsliv.
Sognene er ikke tilknyttet særlige kirkelige 

trosretninger. 
Det vigtigste for os vil være et ægte engage-

ment i sognenes kirkeliv, og vi vil møde dig ikke 
blot som præst men som det hele menneske, du 
er. Menighedsrådene er meget bevidste om og 
respekterer præstens forkyndelsesfrihed, og du 
vil hverken i denne eller andre sammenhænge 
blive mødt med en række specifikke forventnin-
ger, som foruden at virke begrænsende og tyn-
gende desuden ville kunne bidrage til at fjerne 
fokus fra kirkens væsentligste arbejdsområder. 

Vi glæder os til at møde dig.

Henvendelse til 
Formanden for Flade-Skallerup Sognes Menig-
hedsråd: Lone Ravnholt Jensen på tlf. 21 78 20 
82 eller mail: lone.ravnholt@gmail.com
eller til
Formanden for Bjergby Sogns Menighedsråd: 
Stinne Jacobsen på tlf. 97 74 14 03 eller mail: 
info@gullerupstrandkro.dk
eller til 
Formanden for Sundby Sogns Menighedsråd: 
Inger Saaby på tlf. 21 75 21 20 eller mail: inger@
saaby.com

Lindholm  
Pastorat

G E N O P S L A G

S tillingen som sp. i Lindholm Pastorat i 
Aalborg Stift er ledig. Stillingen er løn-
indplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. 

november 2011 mellem Finansministeriet og 
Akademikerne om aflønning af tjenestemands-
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ansatte præster i folkekirken. Der er ikke knyt-
tet tjenestebolig til stillingen. Kopi af eksa-
menspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede 
bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af at-
test fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. An-
søgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes 
til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 
1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal-ansoegning@
km.dk og skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdato kl. 15.00. Udløber den 25. 
marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Lindholm Sogn er et stort bysogn med ca. 
10.000 indbyggere, hvoraf ca. 7000 er medlem-
mer. Sognet har to kirkebygninger: Lindholm 
Kirke fra 1934 med tilhørende kirkegård og Løv-
vangens Kirkecenter fra 1978 med kontorer til 
begge præster. Højmesser afholdes normalt på 
skift mellem de to steder.

Menighedsrådet består af 11 læge medlemmer 
valgt ved fredsvalg samt to præster, og vi har et 
engageret og fleksibelt personale.

Indbyggerne i Lindholm Sogn er meget bredt 
sammensat med mange familier med uden-
landsk baggrund.

Sognet har både plejehjem, børnehaver, flere 
skoler og en institution. Der er oftest fem kon-
firmandhold, der undervises af præsterne, og 
et minikonfirmandhold, der undervises af en 
kirke- kultu rmed ar bejder.

Præstestillingerne i sognet er præget af man-
ge tjenester, men der er god forståelse for, at 
det tager tid at varetage dem, og menighedsråd 
og andre frivillige stiller gerne op og arbejder 
med på det, der er rådets vision: At forkynde 
Kristus som hele verdens frelser.

Vi vægter diakoni højt, hvilket bl.a. ses ud-
møntet i selvhjælpsgrupper og en grønlandsk 
forening, og har desuden et godt samarbejde 
med KFUM-spejderne.

Vi håber at få en teologisk velfunderet præst, 
der som person er rummelig over for sognets 
mange indbyggere.

Sognepræst Helle Rosenkvist, hros@km.dk – 
tlf. 21 19 94 76 samt formand for menighedsrå-
det Anne-Marie Dalbøge Bersan, Mie@Bersan.
dk – tlf. 40 57 75 71 står gerne til rådighed for 
uddybende oplysninger.

Norddjurs Midt  
Pastorat

E n stilling som sp. i Norddjurs Midt Pasto-
rat i Aarhus Stift er ledig. Norddjurs Midt 
Pastorat består af Ørum, Ginnerup, Sten-

vad, Ålsø, Hoed, Vejlby, Homå, Lyngby, Albøge, 
Fjellerup og Glesborg sogne. Stillingen er lønind-
placeret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 
mellem Finansministeriet og Akademikerne om 
aflønning af tjenestemandsansatte præster i fol-
kekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillin-
gen. Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering. 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af ek-
samenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkemini-
steriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus 
Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: 
kmaar-ansoegning@km.dk, og skal være biskop-
pen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
En stilling som sognepræst i Norddjurs Pastorat 
Midt med særlig tilknytning til Lyngby-Albøge 
Sogn i Aarhus Stift er ledig til besættelse. 

Stillingen er fortrinsvis tilknyttet Lyngby-
Albøge sogne i Norddjurs Pastorat Midt 
Lyngby-Albøge var et to-sognspastorat, som nu 
indgår i Norddjurs Pastorat Midt. De to sogne 
har tre kirker, i Lyngby, Trustrup og Albøge med 
et fælles menighedsråd. Sognene har tilsam-
men 1.830 indbyggere, hvoraf 1.565 er medlem-
mer af folkekirken. 

Sognepræsten har hver søndag en gudstjene-
ste i en af sognenes tre kirker. Derudover plan-
lægges gudstjenester med de andre præster i 
pastoratet, så hver præst har to gudstjenester 
hver søndag. Der er gudstjenestefri søndag ca. 
1 gang om måneden. Præsterne indgår også i 
gudstjenester på pastoratets plejecentre efter 
fælles planlægning. 

Vi lægger vægt på, at du 
• Bevidst vælger netop at være »landsby-

præst« hos os – i samspil med arbejdet i 
Pastorat Midt 

• Kan formidle det kristne budskab i et nuti-
digt klart og forståeligt sprog. 
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• Er rummelig i dit kirkesyn og bredt folkekir-
keligt funderet 

• Er synlig og interesseret i at være en del af 
lokalsamfundet 

• Vil prioritere samarbejdet højt med me-
nighedsråd, ansatte og de andre præster i 
pastoratet 

• Tager initiativer og byder ind med nye mu-
ligheder i samarbejdet. 

Arbejdsforhold Denne stilling er én ud af 4 
fuldtidsstillinger i Norddjurs Pastorat Midt. Der 
er oplagte muligheder for kollegialt samarbejde 
og udviklingsarbejde. Alle opgaver i pastoratet 
betragtes som fælles ansvar og fordeles jævnt 
blandt præsterne. 

Norddjurs Provsti er som det første hele 
provsti omlagt til tre store pastorater (foruden 
Anholt), som i tre arbejdsfællesskaber af 5, 4 og 
5 sognepræster betjener pastoraternes 37 kir-
ker. Der er i provstiet en udstrakt vilje til samar-
bejde og fælles udvikling blandt præster og me-
nighedsråd. Flere oplysninger ved henvendelse 
til provsten. 

Der er fælles gudstjenesteplanlægning for 
hele pastoratet samt tæt samarbejde med de 
øvrige præster i pastoratet. Der er fælles kor-
degnekontor i Ørum. 

Vi kan tilbyde en dejlig ny-renoveret præste-
gård, med sognegård/konfirmandstue og tje-
nestebolig, som er helt adskilt, så det tydeligt 
fremgår hvad der er privat, og hvad der er of-
fentligt område. 

Præsteboligen er placeret midt i landsbyen. 
Den er opført i 1859 og har et samlet areal på 

340 m², hvoraf konfirmandstue og tekøkken og 
kontor udgør ca. 100 m² i særskilte rum. 

Præsteboligen indeholder 7 rum nede og 2 
oppe på 1. sal. 2 badeværelser og 3 toiletter i alt. 

Herudover er der en stor have på 4.200 m², 
hovedsageligt udlagt i græs og buske. Den nye 
præst får mulighed for indflydelse på indretnin-
gen af haven og terrassen efter indflytningen. 

Vi har hver søndag kirkekaffe efter gudstje-
nesten. I forår- og efterårsmånederne har vi 1 
sogneformiddag og 1 sogneaften om måneden 
med foredrag, oplæg og lignende, i konfirmand-
stuen. Vi arrangerer og inviterer til koncerter af 
forskellig karakter i vore kirker. 

Vi søger samarbejde med de lokale foreninger 
som borgerforeningen og Skt. Hans arrange-
mentet, fordi vi vil, at kirken skal være en synlig 
og naturlig del af lokalsamfundet. 

Der arrangeres årlige udflugter for sogne og 
kirkepersonale 

Du kommer til sogne med en stabil søgning til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Sognene 
rummer en blanding af både børn, unge og æl-
dre. I sognet er der en aktiv FDF kreds. 

Menighedsrådet ønsker i samarbejde at ar-
bejde på at vedligeholde og udvikle kirkelivet i 
sognet. Vi ønsker at være åbne for nye ideer og 
tiltag, med respekt for aktuelle traditioner og 
kirkelige rammer. 

Der er et godt samarbejde i menighedsrådet. 
Vi har gennem de seneste år været gennem en 
forandringsproces fra mindre 3-sogns pasto-
rat til det større Pastorat Midt. Sognene har 
nu brug for stabilitet, men samtidig er vi godt 
i gang med at udvikle samarbejdet på tværs i 
pastoratet.

Sognepræstestillinger – overenskomstansat

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

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

Dagpenge
Opmærksomheden henledes på, at fuldtidsfor-
sikrede, der ansættes i kvoterede stillinger, kun 
vil kunne oppebære supplerende dagpenge fra 
arbejdsløshedskassen, såfremt der kan fremvi-
ses frigørelsesattest.

Frigørelsesattest
Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt ansøg-
ningen er betinget heraf. Efterfølgende anmod-
ning om frigørelsesattest imødekommes ikke.



SIDE 237PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Anmodning om frigørelsesattest bør vedlægges 
som særskilt papir stilet til Kirkeministeriet.

Frigørelsesattest udstedes for den første an-
sættelsesperiode på 1 år. Såfremt ministeriet 
ikke finder betingelserne for fortsat oppebærel-
se af frigørelsesattest opfyldt, kan denne tilba-
getages med sædvanligt opsigelsesvarsel.

Returnering af ansøgning
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det an-
ført, om man ønsker ansøgningen retur. I mod-
sat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag 1 
måned efter stillingens besættelse.

Gentofte  
Pastorat

E n stilling som overenskomstansat sp. 
i Gentofte Pastorat i Helsingør Stift er 
ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er 

fastsat til 100% af fuldtidsbeskæftigelse. Til stil-
lingen er der knyttet forpligtelse til at betjene 
Gentofte Hospital med 50% af fuldtidsbeskæfti-
gelse. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillin-
gen. Aflønning vil ske med 100% af lønnen efter 
overenskomsten. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pa-
storalseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger sti-
les til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen 
over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 
Helsingør, eller pr. e-mail til  kmhel@km.dk og 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket »An-
søgning«. Udløber den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Gentofte hospital er en del af Herlev Gen-
tofte Hospital. Gentofte-matriklens kirkelige 
betjening varetages af en hospitalspræst på 
85% samt en hospitalspræst på 50% af fuld 
tid (det er denne stilling, som opslås ledig). Af 
50%-stillingen går den ene halvdel til dækning 
af ferie- og fridage samt en weekend månedligt 
for den 85% ansatte hospitalspræst, mens den 
anden halvdel går til betjening af Psykiatrisk 
Center Bispebjerg (som midlertidigt har lokaler 
på Gentofte Hospital), væsentligst ved ugentli-
ge morgenmøder med patienter og personale, 
samtaler med patienter og pårørende, tværfag-
lig sparring med personalet, samt etablering af 
arrangementer for patienter, som for eksempel 
»Læsesalon«. Der er tradition for kollegialt sam-
arbejde mellem hospitalets præster og for fæl-
les møder med hospitalsledelsen.

Gentoftematriklen i øvrigt huser en bred vif-
te af medicinske (inklusive neuromedicin) og 
kirurgiske specialer samt afdelinger for øre- 
næse- hals-sygdomme og for hud- og allergi- 
sygdomme. Derfor vil man møde både indlagte 
og ambulante patienter. Ifølge sygehusplanen 
vil bl.a. plastikkirurgi, mammakirurgi og mave- 
tarmkirurgi senere skulle etableres på hospita-
let.

Der afholdes gudstjenester på hospitalet 
søndag eftermiddag én gang om måneden og 
altid på højhelligdage, hvor hospitalspræsten 
(50%) varetager hver tredje gudstjeneste. Der 
arbejdes på etablering af et permanent guds-
tjeneste- og stillerum. Indtil dette er etableret 
afholdes gudstjenesterne i en dagligstue, der 
indrettes til gudstjenesterum. Udover de må-
nedlige gudstjenester afholdes flere gudstjene-
ster på hospitalet Juleaftensdag.

Yderligere oplysninger om hospitalspræstedelen 
gives ved henvendelse til hospitalspræst Hanne 
Bang, tlf. 24 85 06 35, haba@km.dk og ledende 
hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen, tlf. 23 26 
59 33 henning.nabe-nielsen@regionh.dk 

Gentofte Sogn (Helsingør Stift) har 4500 med-
lemmer og søger en præst, som kan prædike 
evangeliet, således at teksten forstås såvel i sin 
oprindelige betydning som i sin nutidige sam-
menhæng. Ansøgeren må være klar i sin dog-
matik og empatisk i sin diakoni. 

Menighedsrådet består af 12 medlemmer in-
klusive tre præster. Der afholdes sædvanligvis ti 
møder årligt. Kirke og sognegård betjenes af én 
kordegn, to kirketjenere samt en organist og et 
kirkekor med seks særdeles kompetente kirke-
sangere. Kirken er – sammen med to andre kirker 
i provstiet – hjemsted for »Det danske Pigekor« 
med ca. 270 medlemmer i alderen seks til ca. 22 år.
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Kirken betjenes af tre præster: En kirkebogs-
førende præst på fuld tid, én præst på ½ tid 
ved kirken og ½ tid ved Gentofte Hospital (GH), 
samt en præst, hvis tjeneste er fordelt med 15% 
ved kirken og 85% ved GH. 

Der foreligger regulativ for stillingen. Heraf 
fremgår, at sognedelen af stillingen bl.a. om-
fatter en gudstjeneste hver tredje søndag samt 
kirkelige og andre handlinger nogenlunde sva-
rende til en tredjedel af behovet. Der hører ikke 
tjenestebolig til stillingen.

Gentofte Kirke (fra 1176) er beliggende centralt 
i Gentofte Kommune tæt ved børneinstitutio-
ner, skoler, gymnasier, et varieret handels- og 
foreningsliv samt med bekvemme forbindelser 
til bl.a. København, Nordsjælland og Øresund 
(Skåne).

Yderlige oplysninger gives gerne ved henven-
delse til menighedsrådsformand Claus Nissen, 
tlf. 31 53 47 11, claus.nissen@dadlnet.dk 

Kliplev  
Pastorat

E n stilling som overenskomstansat sp. i 
Kliplev Pastorat i Haderslev Stift er ledig 
pr. 1. juni 2019. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelse-
smyndighed. Stillingen vil efter et år kunne om-
dannes til en tjenestemandsstilling. Der er til 
stillingen knyttet en tjenestebolig, beliggende 
Kliplev Hovedgade 2 B, 6200 Aabenraa. Bolig-
bidraget for tjenesteboligen er kr. 4.339. Både 
kvinder og mænd opfordres til at søge stillin-
gen. Ansøgninger stiles til biskoppen over Ha-
derslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 
(mrk. ansøgning), e-mail: kmhad@km.dk og 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Sognepræst søges Kliplev Sogn.
Ligesom fortidens pilgrimme på hærvejen 
brugte Kliplev Kirke som vartegn, står kirken 
stadig som pejlemærke for nutidens vejfaren-
de. Hvad enten man kører på E 45 sydpå, eller 

Sønderborgmotorvejen, kan man ikke undgå at 
bemærke, og blive imponeret over det smukke 
bygningsværk med tårne og klokkestabel. 

Her søger vi en sognepræst til et klassisk søn-
derjysk sogn med stærke traditioner og godt 
fællesskab.

Sognet består af tre lokalsamfund, Bjerndrup, 
Søgaard og Kliplev, med i alt ca. 2.500 indbyg-
gere. En idrætshal og et aktivt foreningsliv til-
byder en bred vifte af fritidsaktiviteter inden for 
sport og kultur til alle aldersgrupper. Der er to 
skoler i sognet: En folkeskole i Kliplev, 0.-6. klas-
se samt en friskole i Søgaard. Daginstitutioner, 
børnehave og fritidshjem begge steder.

Med direkte adgang til motorvejen er der ca. ½ 
time til hhv. Tønder, Kolding, og 15 min. til Søn-
derborg eller Padborg-Flensborg. Påstigning IC 
tog direkte til København.

Kirken rummer 250 kirkegængere og er smukt 
renoveret indvendig i 2012. 

Den store præstegård, der er opført i 1757, lig-
ger med indgang lige over for kirken. Ud over 
bolig på 380 m² er der konfirmandstue og mø-
delokale med separat indgang. Haven er stor og 
parkagtig og vedligeholdes af menighedsrådet.

Vi samarbejder dagligt med nabosognet Ensted, 
som vi deler organist og kirkesanger med. Der-
udover er ansat en graver og to medhjælpere, 
som begge servicerer ved møder mv. 

Menighedsrådet består af seks medlemmer, 
og vi bestræber os på at tilbyde en bred vif-
te af aktiviteter for alle aldersgrupper. Ud fra 
et grundtvigiansk livssyn ønsker vi at fremme 
formidlingen af evangeliet og kristendommen i 
dagligdagen og de relationer vi færdes i.

Det gør vi blandt andet ved over året at af-
holde særlige gudstjenester på mærkedage i 
kirken, aktiviteter ude i sognet og i konfirmand-
stuen, for unge såvel som for ældre. At fremme 
kirken som kulturelt samlingssted med respekt 
for hinandens forskelligheder. 
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Menighedsrådet er åbent og lydhørt over 
for nytænkning fra sognet, præsten, og vores 
medarbejdere, og ser helst ikke begrænsninger, 
men muligheder.

Vi forventer, at du som sognepræst aktivt vil 
træde ind i dette samarbejde og med respekt 
for lokale traditioner, vise nærhed i dagligdagen 
ved handling og med ord. 

Konstitution

Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
gældende overenskomst for akademi-kere i 
staten med tilhørende protokollat.

Nørresundby  
Pastorat

E n stilling som sp. i Nørresundby Pastorat 
i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Stift 
skal besættes midlertidigt ved konsti-

tution. Konstitutionen der er begrundet i sog-
nepræstens barselsorlov, sker i perioden fra 
den 11. juni 2019 til og med den 29. oktober 
2019 (begge dage inkl.). Konstitutionen vil evt. 
kunne forlænges. Der vil til lønnen kunne ydes 
et rådighedstillæg med et afrundet grundbe-
løb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der 
ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet 
grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt. 
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For 
ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer 
samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt. Både 
kvinder og mænd opfordres til at søge stillin-
gen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og 
sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thule-
bakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal-ansoeg-
ning@km.dk og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber 
den 25. marts 2019. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Nørresundby Kirke kan opfattes som en lands-
bykirke i en storby. Vi lægger vægt på at være 

en aktiv folkekirke, hvor både det folkelige og 
det kirkelige arbejde står stærkt og går godt i 
spænd.

I september måned indvier vi et nyt og flot 
udbygget kirkecenter, samtidig med at vi fejrer 
Nørresundby Kirkes 800 års jubilæum.

Der er tradition for et godt arbejdsklima og 
god kollegaskab. 

Menighedsrådet arbejder på at oprette yder-
ligere en præstestilling, hurtigst muligt, så der 
bliver i alt tre præster i Nørresundby Sogn. 
Nørresundby er i voldsom vækst og befolk-
ningstallet i sognet stiger efter de officielle 
prognoser til måske det dobbelte i løbet af 10-
15 år.

Stillingen i barselorlovsperioden kan evt. for-
længes

Bredballe  
Pastorat

E n stilling som overenskomstansat sp. i 
Bredballe Pastorat i Haderslev Stift skal 
besættes midlertidig ved konstitution. 

Konstitutionen sker for perioden 15. juli 2019 til 
15. marts 2020 (begge dage inklusive), hvorefter 
ansættelsen ophører uden yderligere varsel. Til 
stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogs-
fører og begravelsesmyndighed. Der vil til løn-
nen kunne ydes et rådighedstillæg med et af-
rundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 
kr. årligt. Der ydes tillige et særligt tillæg med 
et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 
11.100 årligt. Både kvinder og mænd opfordres til 
at søge stillingen. Ansøgninger stiles til biskop-
pen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 
Haderslev (mrk. ansøgning), e-mail: kmhad@
km.dk og skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 25. 
marts 2019. 

Andre stillinger

Ansættelsesvilkår og ansøgningsproceduren 
fremgår af opslaget.
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Sømandspræst søges til  
Den danske Sømandskirke i  

Singapore
Danske Sømands- 
og Udlandskirker

Spændende og udfordrende stilling som 
sømandspræst i Singapore og sogne-
præst for den der værende danske menig-

hed er ledig til besættelse 1. juli 2019.
I stillingen ligger dels, at man er ansvarlig for 
betjeningen af de søfarende ombord på dansk-
flagende skibe, som anløber havnen i Singa-
pore, og lejlighedsvis også de danskflagende 
skibe, som anløber Tanjung Pelepas (PTP) i Ma-
laysia. Derudover er man præst for de danskere, 
som bor i Singapore. Til stillingen er knyttet en 
væsentlig opgave som daglig leder af såvel ud-
sendte som lokalt ansatte medarbejdere.

Sømandspræst
Singapores havn er blandt verdens største og i 
året 2018 anløb 441 dansk flagede skibe Singapore 
med hel eller delvis dansk besætning. Skibene be-
søges af sømandspræsten eller sømandskirkens 
medarbejdere. Skibene ligger ofte i havn i så kort 
tid, at de søfarende ikke kan nå på besøg i kirken. 

Sognepræst for den danske koloni i Singapore
Der har været sømandskirke og sømandspræst/
sognepræst i Singapore siden 1984, og fra 1985 
har sømandskirken haft den nuværende adres-
se. I Singapore bor der mellem 1200 og 1500 
danskere, hvoraf mange er familier med børn. 
Der er gudstjeneste hver søndag. I 2018 var der: 
7 dåb, 5 konfirmander, 5 kirkelige velsignelser og 
1 bisættelse.
Præsten i Singapore har holdt julegudstjenester 
i Malaysia og Vietnam. Dette arrangeres og be-
tales af de lokale danske kolonier.
Præsten i Singapore forventes fortsat tilknyttet 
Den danske Ambassade i Singapore som so-
cialattaché. Det betyder at præstens løn i givet 
fald vil være skattefri. 

Ægtefælle
Som noget nyt vil der være mulighed for, at en 
eventuelt medfølgende ægtefælle vil kunne bli-
ve ansat i den ene assistentstilling.

Præsteboligen
Præsteboligen er pt. en lejet lejlighed i et dejligt 
stille område. Lejligheden ligger umiddelbart 
overfor havnen og ca. 5 km fra kirken. Den har 3 
soveværelser og to badeværelser.
Der betales husleje efter statens regler for be-
nyttelse af tjenestebolig. Der betales for privat 
brug af el. 

Ansættelsesvilkår
Præsten ansættes og udsendes af Danske  
Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere 
oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk

• Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov 
om tjenestemandslønninger 

• Ansættelsen sker for en fireårig periode 
med mulighed for forlængelse 

• Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg 
• Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer 

man fra folkekirken såvel tjenestealder som 
pensionsalder. Ved senere ansættelse i fol-
kekirken tillægges tjenestetiden i DSUK

• DSUK sørger for aftaler med SKAT, udstati-
oneringsforsikring etc. og hjælper med alle 
nødvendige praktiske opgaver i forbindel-
sen med udsendelsen. DSUK står for flyt-
ning og rejse.

• Man har ret til en frirejse til Danmark for 
præsten med evt. familie hvert 2. år

• Ansættelsen sker i henhold til overenskom-
sten

Se hele stillingsopslaget på www.dsuk.dk under 
stillinger.

Kontaktoplysninger 
(OBS: husk tidsforskel på +7 timer)
Formand for kirkerådet John Iversen, e-mail 
iversen_john2007@yahoo.com.sg, mobil: +65 
91 88 88 36.
Næstformand for kirkerådet Christian Dam  
Andersen, e-mail christian_dam_andersen@
hotmail.com 
Udlandsprovst Pia Sundbøll, tlf. 70 26 18 28, 
e-mail ps@dsuk.dk 
Tilsynsførende biskop Peter Skov-Jakobsen,  
København, tlf. 33 47 65 00, e-mail: pesj@km.dk 

Ansøgningsfrist: Torsdag, den 28. marts 2019  
kl. 12.00
Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selv-
valgt evangelietekst sendes pr. mail til HR- 
sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk 



Få Danmarks 
højeste rente 
på din 
lønkonto

Bliv kunde i 
Lån & Spar Bank

Ring 3378 1908, 
book på 

lsb.dk/praesteforeningen 
eller skriv til 

praesteforeningen@lsb.dk
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Arbejdet med konfirmander
Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence
i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene 
har været trykt.

153 sider.

Pris i boghandelen 218,75 kr.

Medlemspris ved for-
udbetaling 175 kr. 
inkl. forsendelse.

Kan bestilles på giro nr. 
0649-6350 (01 kort) hos

Præstekraver
Vaskes og pibes og Poignetter vaskes. 
Vi arbejder sammen.

Karen Laursen Anni Kant
Vinkelvej 3 Under Egen 12
7500 Holstebro 7500 Holstebro
Mobil 2346 3465 Mobil 2087 9525

Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter vaskes.

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


