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»Den længsel eller det ønske var jeg klar over, at jeg måtte tage 
alvorligt«. Hvordan skal man reagere, når moderen til et barn, 
hvis dåb er udskudt to år pga. pandemien, også gerne selv vil  
døbes – men under dåbssamtalen fortæller, hun er døbt som 
spæd i en anden kirke i den anden ende af verden? Elisabeth 
Krarup de Medeiros skriver dagbog fra en præst.

Viggo Ernst Thomsen anmelder en interessant og læseværdig  
historisk fremstilling af forholdet mellem sport og religion.  
Bogen kommer omkring kropskultursynet fra antikken via  
Reformationen til moderniteten.

Jakob Brønnum 
Redaktør

Stud. theol Nadine Schmidt anmelder en bog, hvis forfatter har besøgt 
samtlige kirker i København – flere gange. Bogen begynder i Adventskirken 
(billedet) 
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D A G B O G  F R A  E N  P R Æ S T

DET ER SÅ VIGTIGT, AT VI TAGER 
MENNESKERS LIVSSITUATIONER 
OG BEHOV ALVORLIGT
»Jeg skutter mig lidt denne vintermorgen, og konkluderer, at det er så vigtigt, at vi 
tager menneskers livssituationer og behov alvorligt. For tænk, om jeg havde holdt 
fast i, at hun ʹblotʹ skulle finde sin gamle dåbsattest – udstedt tusindvis af kilometer 
herfra for mere end fyrre år siden«. På en grå vinterdag skriver Elizabeth Krarup 
Medeiros dagbog fra en præst om en bevæget dåbsgudstjeneste i december

Om det er regn eller sne, der vinder i 
dag, ved jeg ikke. Men det er gråt med 
gråt på derude på den anden side af 

ruden. Og snasket! Så det er godt, det er man-
dag, og at der er kaffe i kruset. Her i vinter-
månederne er der varme at finde i nogle af de 
gode oplevelser, der indimellem overrasker, 
når man trækker i kjolen. Som fx den lørdags-
dåb, jeg forestod for nylig. 

Dåbsbarnet var den skønneste to-årige, der 
pga. Covid-19 ikke var blevet døbt som helt lille. 
Mor var fra Filippinerne og far fra Ghana, men 
for forældrene var der ikke tvivl om, at den lille 
ny skulle døbes i den lokale folkekirke. Det var 
storebror også blevet fire år tidligere ved en høj-
messe. Denne dåb skulle dog blive noget ander-
ledes. Både fordi det var en dåbsgudstjeneste en 
lørdag, og fordi moderen havde et særligt ønske. 

På engelsk
At det var lørdag, og at ingen andre familier 
havde anmeldt dåb til den dag, gjorde, at jeg i 
et øjebliks kækhed tilbød, at alt kunne foregå 

på engelsk – ligesom dåbssamtalen helt natur-
ligt foregik på engelsk. 

Det syntes så rigtigt i øjeblikket, da især fa-
rens dansk var begrænset. Og af hensyn til fad-
dere, der ikke talte meget dansk. Denne gang 
syntes det altså oplagt at gennemføre alt på 
engelsk, da der ikke skulle »tages hensyn« til 
en øvrig menighed på sådan en lørdag. Men 
i mit øjebliks kækhed og tjenstvillighed pga. 
sproget havde jeg bare glemt, hvor meget mere 
arbejde det giver ved valg af salmer, og når in-
tet kan »køres på rutinen« eller genbruges. 

Men det gik endda. Også selvom jeg ikke 
er så sikker i dåbsritualet på engelsk som på 
dansk. For netop den dag, på det sted, på det 
tidspunkt, bevirkede det, at menigheden blev 
delagtiggjort mest muligt. Det var det rigtige.

Ja, nu vi er ved det, var det faktisk godt, at 
der overhovedet var en menighed til stede. For 
nok har jeg – før jeg blev præst – beskæftiget mig 
meget med det tværkulturelle møde og kender 
alt til forskellige forståelser af mødetid, men det 
overraskede mig alligevel, at der ikke var dukket 
en eneste dåbsgæst op fem minutter før tjene-
sten. Jeg traf en beslutning om at trække guds-
tjenesten lidt, og pludselig sad der mænd, kvin-
der og børn i de smukkeste klæder – pailletter og 
stoftryk – med masser af farver i kirkerummet. 
Det var skønt ... ja, det var Guds menighed, set i 

Af Elisabeth Krarup de Medeiros, 
Brøndby Strand
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sin mangfoldighed. Så da vi endelig kom i gang 
– og både bedeslag og præludium var klinget af 
– var det vidunderligt at høre en skøn blanding 
af både asiatisk, afrikansk og europæisk accent 
stemme i med Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty.

Døbt i den katolske kirke
NÅ! Men det andet, der varmer særligt på den-
ne vinterdag – udover kaffen i mit krus – når jeg 
tænker tilbage på den gudstjeneste en lørdag i 
december, var velsignelsen af dåbsbarnets mor. 
For dåbsmor kom til mig med et inderligt ønske 
om at blive døbt; men under samtalen stod det 
klart, at hun var blevet døbt i den katolske kirke 
i Filippinerne, da hun var spæd. Det ændrede 
ikke på hendes længsel efter at blive døbt i fol-
kekirken. Og den længsel eller det ønske var jeg 
klar over, at jeg måtte tage alvorligt. 

Efterhånden som dåbssamtalen skred frem, 
og jeg prøvede at forstå hende, tilbød jeg at 
velsigne hende ved dåbsgudstjenesten. 

Hun lyste op, da jeg foreslog det. Begrun-
delsen for ikke at døbe hende (igen) kunne let 
komme til at stå tilbage som en afvisning for 
en, der ikke forstår – eller er enig i – teologien 
bag det afslag. På denne måde blev tilbuddet 
om at blive velsignet i kirken ved knæfaldet 
foran familie og venner – i Faderens, Sønnens 
og Helligåndens navn en mulighed, der imø-
dekom sognebarnets længsel. Det var ikke det, 
hun oprindelig havde i tankerne, men hun blev 
taget alvorligt, og vi fik ritualiseret hendes »til-
bagevenden« til kirken, for efterfølgende blev 
hun optaget som medlem i folkekirken – på 
baggrund af sin barnedåb i den katolske kirke. 

Den uventede velsignelse 
Hele menigheden – altså dåbsfølget – var høj-
tideligt og festligt stemt efter dåben af den 
2-årige, men det var som om, højtideligheden 
fik et løft opad, da vi gled over i velsignelsen. 
Dels var den uventet for mange, og dels var 
det en handling på baggrund af et brændende 
ønske, der var groet over tid. 

Man kunne have hørt en knappenål falde til 
jorden – og i øjeblikket troede jeg, at det kun 
var mig, der skulle synke en klump i halsen, 
så jeg kunne få styr på min stemme, men ef-
terfølgende fortalte organisten mig, at både 
hun og sangerne måtte tørre tårerne væk fra 
kinderne inden næste salme. 

Jeg skutter mig lidt denne vintermorgen – og 
konkluderer, at det er så vigtigt, at vi tager men-
neskers livssituationer og behov alvorligt. For 
tænk, om jeg havde holdt fast i, at hun »blot« 
skulle finde sin gamle dåbsattest – udstedt tu-
sindvis af kilometer herfra for mere end fyrre 
år siden – og så lægge vejen forbi kirkekontoret 
en formiddag for at få bragt medlemskabet i or-
den. Det havde ikke dækket hendes behov for 
ritualisering af den erfarede længsel og tro. Det 
havde ikke givet hende det, ritualet, som sker 
offentligt, kan: Nemlig at bringe hende i forhold 
til det guddommelige – foran familie og venner. 

Så den lørdag formiddag rørte mig, bevæge-
de mig og inspirerede mig. Den varmer mig 
på en kold og grå vintermorgen. Den minder 
mig om, at vi altid skal tage udgangspunkt i 
det enkelte sognebarn. Vi skal naturligvis ikke 
indrette det, der står fast, i forhold til indivi-
duelle behov. Dét er vores styrke og tryghed 
i såvel evangelium som sakramenter! Men vi 
skal lytte til, hvad der ligger bag et menneskes 
længsel og der, hvor vi kan, gå det i møde. 

Øjnene falder nu på et krucifiks på min 
væg. Det hang også op væggen i præstegår-
den i Stagstrup i Sydthy, da min salig farfar 
var præst dér. Jeg sender ham en kærlig tan-
ke. Jeg tænker, hans embedsførelse var mere 
»one size fits all« end min i Brøndby Strand 
i 2020’erne. For verden er forandret! Men 
mangfoldigheden og de – til tider – overra-
skende forespørgsler fra mennesker, der sø-
ger kirken af forskellige årsager, er jo dem, 
der udfordrer mig teologisk, menneskeligt og 
personligt. De holder mig i gang som præst!

Så selvom det gjorde forberedelsesarbej-
det større, at jeg tilbød at gennemføre guds-
tjenesten på engelsk, var det det hele værd. 
Og selvom det giver mere arbejde, at præsters 
embedsførelse i dag ikke kan køres efter en 
»one size fits all model«, er det vigtigt at være 
lydhør. For derved forbliver vi en relevant in-
stitution! Og dér gider jeg godt være præst. 

 » Begrundelsen for ikke at døbe 
hende (igen) kunne let komme til 
at stå tilbage som en afvisning 
for en, der ikke forstår – eller er 
enig i – teologien bag det afslag
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A N M E L D E L S E

På rundtur til ALLE  
de københavnske kirker

FORFATTEREN TIL BOGEN, Simon 
Ankjær Andreasen, har kastet sig ud i at 
besøge 87 kirker i Københavns Stift – med 
det spørgsmål: »Hvordan klarer gudstje-
nesten sig egentlig i en sammenhæng, 
hvor kirkegængere ikke kan forventes at 
have hørt om hverken treenighed, kate-
kismen, Grundtvigs mageløse opdagel-
se eller for den sags skyld huske noget 
fra den undervisning i folkeskolen. Hvis 
man nu dumper forudsætningsløs ind fra 
gaden – har den nu noget eksistentielt at 
byde på?« (s. 11). Forfatterens dom er klar: 
det har den. 

Simon Ankjær Andreasen har besøgt 
samtlige kirker to gange – i alfabetisk 
rækkefølge. Bogen begynder med besøget 
i Adventskirken 2. søndag efter trinitatis 

og den slutter med besøget i Timotheus 
Kirke 9. søndag efter trinitatis.

Udfordringer og erfaringer
I bogen fortæller forfatteren om sine per-
sonlige erfaringer med at deltage i sønda-
gens højmesser. Selvom Den Danske Fol-
kekirkes liturgi er nøje fastlagt, belyser 
bogen, hvor forskelligartede højmesser-
ne i virkeligheden er; det vil sige, hvor-
dan præst og kirkemusikere tilrettelæg-
ger højmessen i den enkelte kirke med 
blik for deres menighed. 

Forfatteren påpeger også de udfordrin-
ger, som han har oplevet undervejs; det 
være sig i mødet med nadverens forvalt-
ning, som indimellem foregår på en for 
ham ikke velkendt måde; hvordan han 
oplever det, at præsten opfordrer menig-
heden til at interagere med kirkegæn-
gerne under højmessen, og hvordan han 
oplever mødet med en kirke, som har en 
ekspressiv måde at forkynde Guds ord på. 

En cadeau til forfatteren, som har ka-
stet sig ud i at besøge de mange kirker for 
at give os læsere et indblik i de erfaringer, 
som han har gjort sig! 

Er man vant til at komme søndag efter 
søndag i sin egen kirke, men nysgerrig på at 
besøge andre kirker i Københavns Stift, kan 
man anvende bogen til at få et overordnet 
indblik i kirkernes forskelligartede højmes-
ser eller tilbud til menigheden. Og det er be-
stemt ikke uinteressant at læse om forfatte-
rens syn på mødet med kirke og menighed.

Anmeldt af
Nadine Schmidt,
bachelor i teologi

En kirkemaraton

Simon Ankjær Andreasen
Eksistensen

• En lægmands møde med de københavnske kirker

• En bog om gudstjenestens relevans
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Struktur og metode
Når det er sagt, så lider bogen af en man-
gel på struktur såvel som en mangel på 
metode til at besvare det indledende 
spørgsmål. Simon Ankjær Andreasen be-
tegner sig selv som lægmand, men besid-
der, når man læser bogen, en viden om 
arkitektur, historie og musik; emner, 
som indgår med forskellig vægtning i be-
skrivelsen af de enkelte kirker. Bagsiden 
af bogen lover for meget ved at skrive, at 
bogen »er en tour de force rundt i guds-
tjenestens dogmatik og liturgi«, eftersom 
disse begreber fylder overraskende lidt i 
bogen. 

Som læser kan man savne at få indsigt 
i sammenhængen mellem kirkeåret og 
søndagens prædiketekst. Bogens opbyg-
ning, med angivelse af hvilken søndag i 
kirkeåret vi befinder os på, lægger op til, 
at læseren får denne sammenhæng be-
lyst. Som læser bliver man oplyst, men 
man bliver undertiden også ført på afveje 
i forsøget på at forstå, hvordan det skrev-
ne er relevant i forhold til det spørgsmål, 
som forfatteren til at begynde med stiller 
sig selv: Har folkekirken noget eksisten-

tielt at sige? I så fald, hvad er det da for-
fatteren mener, at kirkens budskab(er) til 
os moderne mennesker er?

En oplevelsesrejse
Simon Ankjær Andreasen befinder sig 
åbenlyst på en rejse ved at opleve kirker-
ne og højmessen i Københavns Stift. Og 
det sidste punktum er endnu ikke sat, 
når man læser bagsiden af bogen:

»Simon Ankjær Andreasen er nu i gang 
med sin 4. runde rundt i Københavns kir-
ker, og det stopper næppe her«. Man kan 
håbe på en version 2.0 af bogen, hvor Si-
mon Ankjær Andreasen transformerer 
bogen fra at være en bog, som giver et 
overordnet indblik i kirkerne, til at blive 
et reelt opslagsværk. For med den viden, 
som forfatteren ligger inde med, har bo-
gen et potentiale til at blive netop dét. 

 » Simon Ankjær Andreasen betegner 
sig selv som lægmand, men besidder, 
når man læser bogen, en viden om 
arkitektur, historie og musik

Bogen begynder med besøget i Adventskirken 2. søndag efter trinitatis og den slutter med 
besøget i Timotheus Kirke (foto) 9. søndag efter trinitatis
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P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

SALMER

 331 Uberørt af byens travlhed
 154 En bondemand går ud at så 
 412 Som vintergrene i afmagt rækker 
 476 Kornet, som dør 
 826 Guds nåde er en vintergæk (i 100 samler)

Livet selv sår sig selv
Jeg slås med denne tekst. Jeg har ikke 
prædiket over den endnu. Den er umulig 
i sin storhed og kendthed. Og Van Gog-
hs maleri af sædemanden har sat sig fast 
på nethinden og lukker af for, at den kan 
lande i nutiden. Teksten har også ele-
mentet af polarisering mellem dem, som 
hører ordet, og de andre. Den kan komme 
til at tale ind i en slags kristelig selvfed-
me. Jeg vil hellere tale ind i vort menne-
skelige rod, vore sjælelige tidsler og men-
tale stengrunde.

Hvad er problemet? 
En eksistentiel vinkel kan være, at vi alle 
har dage og perioder, hvor vi er stengrund 
eller er fyldte med tidsler. Hvor vi er 
uimodtagelige. Det er såre menneskeligt, 

at vi hverken kan se eller høre. Så måske 
kunne det være udgangspunktet for en 
problemstilling eller en lille historie. 

Fragmenter 
– Livet sår sig
Et foto fra år tilbage ved et familiegrav-
sted i Norge. Min søn er fem år, og jeg 
magter ham ikke lige der, med småsnak-
ken og barnlige glæder. Jeg tænker kun 
på, at min mor aldrig mødte ham, og jeg 
indkroges i den sorg på knæ ved gravste-
nen. Jeg famler med en frøpose. Sommer-
blomster skal sås mellem påskeliljer i det 
lille bed foran stenen. 

Men barnet insisterer på at lege lige der, 
og han tager de sidste rester af sne og laver 
en række figurer på toppen af gravstenen. 
Jeg er mildt irriteret, indtil det er umuligt 
at være det mere. Barnets skaberglæde ryk-
ker mig ind i tilstedeværelse. Jeg hører, jeg 
ser, jeg tager imod, og jeg tager billedet.

Fortællingen er et eksempel på en hi-
storie fra mit liv, men alle kender til-
svarende episoder. En tid, hvor du er 
overgroet af smertens tidsler, og intet 
evangelium kunne nå dig, men hvor no-
get eller nogen sker, som åbner dig. En lil-
le åbenbaring. Der kommer lys ind, og frø 
kan begynde at spire. De personlige histo-
rier kan skabe en resonans, en genklang, 
hos dem som lytter, og vække deres egne 
historier til live. Det er min erfaring.

Søndag seksagesima

Markus 4,1-20 /  
Sædemandslignelsen

Sognepræst, ph.d.  
Kristin Falck Saghaug,  
Margrethekirken,  
Aalborg

 »En prædiken, hvori den  
polariserede debat inddrages, er mulig
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– Sår og sår 
Er det en tanke, at et »sår«, en åbning i 
huden eller en smerte indeni, er det sam-
me ord, der bruges om en, som »sår«? 
Måske vor modtagelighed for evangeliet 
hænger sammen med en erkendelse og 
accept af sårbarheden.

Enhver, som har sået, ved, at frø fal-
der stille. Der er intet larmende over 
frø, som lander på jorden. Og de er for 
visses vedkommende nærmest ikke til 
at se. Jeg kan ikke helt forestille mig 
at så frø støjende, med mindre der er 
tale om moderne landbrug. Når vi sår 
i små bede, krukker eller køkkenhaver, 
lægges frø i jorden med en vis andæg-
tig lyttende stilhed. Deri er også en sår-
barhed. 

– Når ingen lytter 
En prædiken, hvori den polariserede de-
bat inddrages, er mulig. Det er en trage-
die i både den lille og den store verden, 
at vi ikke kan tale sammen hen over 
uenigheder, men at SoMe tilsyneladende 
skaber større afstande ikke kun mellem 
holdninger men også mellem menne-
sker. Der er fake news og spørgsmål om 
hvem, som råber højest. Der er udskam-
ning af den, som tænker anderledes end 

en selv. Kommentarfelter ligner til tider 
en ordkloak. 

Hvordan lyder evangeliet derude? Der 
er krig på ord. Der er krig, hvor menne-
sker dør. Men også dér sår Kristus sig selv.

– Fra frø til brød
På frøposer er der noteret procenter i 
bunden, som angiver spireevnen. Den er 
aldrig 100% uanset forholdene. Frø lan-
der i den fineste jord, men nogle vil al-
drig spire, uanset hvor meget omsorg og 
kærlighed de sås med. Sådan er det med 
frø. Men ikke med evangeliet. 

Den største kærlighed er ødsel. Sæde-
kornets falden ned i umuligheder er det 
ødsle evangelium. Det sås overalt. Og det 
sås ikke een gang. Der er en stadig bevæ-
gelse i værensmagten, som kalder på os 
helt fysisk i nadveren. Sædemanden sår 
korn, som bliver til nye korn, som bliver 
til brød. Sædemanden sår sig selv. Kristus 
sår sig selv. Det giver naturens forbindel-
se til nadverens brød.

Dersom vi er afmægtige og erfarer, at 
vi er på en sorgens stengrund eller i tids-
lernes uro, så kan vi dog åbne munden og 
spise ordet. Vi tager imod, som om vi er 
jord. Jord, som vi jo er kommet fra, som 
vi bliver til, og som vi igen opstår fra. 
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D E B AT

KRISTENDOM ELLER KRISTENHED
Svend Andersen mener, at anmeldelsen af hans bog »Kristendom« forbigår 
bogens centrale anliggende. Han giver en kritisk replik til anmeldelsen, og 
anmelderen kvitterer med en duplik 

J akob Brønnums anmeldelse af min bog 
Kristendom (Præsten nr. 45) kræver et 
svar, fordi den rummer en række væ-

sentlige udfordringer. En god anmeldelse er 
jo et bidrag til den dialog, forfatteren åbner 
med sin bog.

Selv om jeg ikke vil påstå, at Brønnum ikke 
har forstået bogen, må jeg konstatere, at han 
forbigår dens centrale anliggende i tavshed. 
Han præsenterer den som en »fremstilling af 
kristendommens lutherske tradition«. Men 
jeg har ikke ønsket at give en fremstilling. 
Tværtimod kritiserer jeg den udbredte ten-
dens til at forholde sig deskriptivt til kristen-
dommen, som vi møder både i teologi og i kir-
ke. Bogen henvender sig heller ikke primært 
til »den danske folkekirkepræst« eller »den 
interesserede offentlighed«. Den henvender 
sig til nutidsmennesker, der ønsker at vide, 
hvordan kristendom kan være andet end et 
interessant historisk og kulturelt fænomen, 
nemlig et overbevisende livsgrundlag. Bogens 
synsvinkel er ikke deskriptiv, men normativ, 
ikke i form af forkyndelse, men som forsøg på 
at vise, hvordan kristendommen kunne være 
en aktuelt vedkommende livsmulighed.

Der er heller ikke tale om at »trække aspek-
ter frem af trosbekendelsen« – jeg havde nær 
sagt tværtimod. Jeg forsøger at komme bag 
om dogmedannelsen til det menneske, Je-
sus, der er kristendommens udgangspunkt. 

Dogmet om hans status som »Guds søn« ser 
jeg som en spekulativ fortolkning af hans tale 
om og til skaberen som far. Og når jeg læg-
ger vægt på Luther, er det ikke for at place-
re mig i en »dansk traditionssammenhæng«, 
endsige som »nationalkristen«. Men Luthers 
retfærdiggørelsestanke er nu engang for mig 
den bedste nøgle til forståelse af kristen tro. 

Jeg forsøger at omformulere Luthers tanke om 
det salige bytte til den enkeltes identifikation 
med den fortalte Jesus. Mit forhold til den lu-
therske tradition har jeg i øvrigt gjort rede for 
i den netop udkomne Bekendelser. En antologi 
om forpligtethed (Eksistensen).

Overvurderet
Brønnum mener, at postmodernismen er et 
motiv, jeg forbigår. Det er rigtigt, for jeg me-
ner simpelthen at postmodernismen – bredt 
forstået – er fuldstændig overvurderet. En 
»fromhedsbølge«, for at tale med Løgstrup, 
på linje med den ødelæggende universitets-
marxisme fra min studietid. Jeg starter bo-
gen med et kapitel om sproget, der antyder 
en realistisk position, idet jeg er så naiv at 
mene, at sproget forholder sig til en virke-
lighed, også når det taler om og til Gud, selv 
om det i den sammenhæng er metaforisk og 
poetisk.

Af Svend Andersen, 
professor emeritus

 » Jeg har ikke ønsket at give en 
fremstilling. Tværtimod 
kritiserer jeg den udbredte 
tendens til at forholde sig 
deskriptivt til kristendommen
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Bortset fra disse enkeltheder spørger jeg 
mig selv, om Brønnums formulering »ramt 
lidt ved siden af« er symptomatisk for en 
mere udbredt tankegang i tidens danske te-
ologi, som jeg vil tillade mig at kalde kristen-
domsfobi. Søren Kierkegaard skelnede som 
bekendt mellem kristendom og kristenhed, 
hvor sidstnævnte var repræsenteret af stats-
kirken og dens gejstlighed. Den var en kri-
stendom, degenereret til almenhedens bor-
gerlige livsform.

I vore dage kan man vel sige, at kristenhe-
den viser sig som en kulturkristendom med 
mange udtryksformer. Den viser sig fx som 
kendte og ukendte danskeres beretning om, 
hvordan de kom til tro eller fandt Gud, men 
også i indbydende publikationer, der gør kri-
stendommen interessant eller ligefrem un-
derholdende. Måske viser nutidens kristen-

hed sig også i præsters og menighedsråds 
forsøg på at markedsføre en spiselig kristen-
dom.

Kristendommens absoluthed
Under alle omstændigheder tyder noget på, at 
man viger uden om det, der traditionelt i te-
ologien kaldtes kristendommens absoluthed. 
Denne ligger i den kristne forkyndelses radi-
kalitet og definitivitet. Forkyndelsen gør krav 
på at tilbyde et menneskes definitive livsmu-
lighed, og den konfronterer os med et radikalt 
krav til vores livsførelse. Man kan også sige 
det enkelt: kristendommen hævder at være 
sandheden. Derfor har jeg også meget svært 
ved at se, at kristendommen kan forstås på 
postmoderne vis, hvor radikalitet, definitivi-
tet og sandhed netop er opløst til fordel for en 
mangfoldighed af små sprogspil. 

OMVERDENSBILLEDER 

T ak til Svend Andersen for replikken 
til min anmeldelse af hans bog med 
den universalistiske titel »Kristen-

dom«. Min anmeldelse falder i to dele, og det 
er der en god grund til. Når en bog anmel-
des i nærværende fagblad for præster, er det 
anmelderens primære opgave at undersøge, 
hvorvidt bladets læsere vil have udbytte af 
bogen. Jeg mener, præsterne vil have endog 
stort udbytte af den, som jeg også gør rede 
for i anmeldelsen. Men jeg undrer mig sam-
tidig også over, hvem bogen egentlig er stilet 
til. Den undren svarer Svend Andersen på i 
replikken med formuleringen, »(Bogen) hen-
vender sig til nutidsmennesker, der ønsker 
at vide, hvordan kristendom kan være andet 
end et interessant historisk og kulturelt fæ-
nomen, nemlig et overbevisende livsgrund-
lag«.

Under læsningen faldt jeg over et par mu-
lige indre modsigelser – og Svend Andersens 
replik rummer, som vi skal se, endnu en. 
Som anmelder vurderede jeg, at det kræve-
de en kommentar, og det blev så anmeldel-
sens 2. del. Det kræver en kommentar, fordi 
en eventuel læser af bogen, der har anskaffet 
den på baggrund af anmeldelsens anbefaling, 
ikke skal opleve, at anmeldelsen kun berører 
et afgrænset perspektiv på læsningen og ikke 
dækker bogens implikationer som helhed. 
Det ville fagligt set være en underlødig an-
meldelse.

Svend Andersen forholder sig ikke i replik-
ken til min første hovedanke, som jeg her 
gentager: »Når man på baggrund af en sprog-
filosofisk hermeneutisk ramme forventer et 
modernitetsbåret perspektiv, skyldes det, at 
den såkaldt sprogfilosofiske vending i årti-
erne omkring 1900-tallets begyndelse netop 
signalerer, at sprogfilosofien og særligt se-
mantikken gennem en synkron synsmåde af-
løste historien som modelvidenskab, hvorfor 
man forlod en diakron synsmåde. Men Svend 
Andersen vælger en mellemløsning – en 

Af Jakob Brønnum, 
forfatter, cand. theol.
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sprogforankring i en historiediskurs«. Alle-
rede i sin monumentale disputats, »Sprog og 
skabelse«, hvis forsvar jeg overværede som 
teologistuderende, var der et sprogfilosofisk- 
fænomenologisk udgangspunkt, men uden 
det diakrone tilbageblik. Lad mig formulere 
min anke lidt tydeligere: Det gør det ikke til 
en ringere bog om kristendom, men det hol-
der ikke videnskabsteoretisk, at man blander 
de to synsmåder, det diakrone og det synkro-
ne, uden at gøre opmærksom på det, endsige 
være bevidst om det i bogens sprogdragt.

Svend Andersen påberåber sig i sit svar på 
min anmeldelse teologiens »absoluthed«. Den 
fritager os ikke som teologer for at opfylde de 
videnskabsteoretiske formalia, der er funda-
mentet for det teologiske fags fortsatte indpla-
cering i en sekulær videnskabstradition.

Min anden hovedanke, der kan siges at 
være en implikation af den første, er, at Svend 
Andersen ikke lader sig udfordre af omverde-
nens virkelighedsopfattelse. Den opmærk-
somme læser kan umiddelbart identificere 
dette som et faremoment ved en forestilling 
om teologiens »absoluthed«. Jeg nævner som 
et centralt eksempel på en moderne omver-
denstydning postmoderniteten og dens ho-
vedteoretiker Lyotard, der forbigås i bogen. 
(Bogen rummer flere opremsninger af navne 
fra den moderne filosofi, og anmeldelsen gør 
opmærksom på, at deres indsigter imidlertid 
ikke rigtig befrugter stoffet).

I sin replik til min anmeldelse bagatellise-
rer Svend Andersen postmodernismen (sic!) 
og afviser den på lige fod med »universitets-
marxismen« (som anmeldelsen eller bogen 
ikke berører),uden at det bliver klart, om der 
dermed menes studiet af Marx som den ene 
af sociologiens tre fædre sammen med Weber 
og Dürkheim, eller den radikale politiske so-
cialisme.

Men anmeldelsen taler ikke om »postmo-
dernismen«, der er en æstetisk betragtnings-
måde, hvis udtryk heller aldrig har sagt mig 
noget  videre. Den taler om at bogen, trods at 
navne fra nyere tænkning opregnes, forbi-
går »postmoderniteten«, der er et samfunds-
mæssigt paradigmeskift, der har omdefine-
ret mennesket fra at være et medlem af det 
samfundsmæssige fællesskab til at være en 
individuel kunde, forbruger og klient. Det, 

der omkring 1980 globalt forskød samfundets 
grundenhed fra fællesskabet til markedet.

Hvordan kan man for en læser fremstille 
noget som »et overbevisende livsgrundlag«, 
der ikke forholder sig til det livsgrundlag, læ-
seren har i forvejen? Svend Andersen antyder, 
jeg ikke har forstået bogen. Jeg mener frimo-
digt og under respektfuld påberåbelse af 1. 
Tim 4,12, at min tidligere universitetsprofes-
sor Svend Andersen ikke har gjort sig tilstræk-
keligt klart, hvem han taler til i den. Sammen-
blandingen af det kunstteoretiske begreb om 
postmodernismen med det samfundsfaglige 
begreb postmoderniteten synes at underbyg-
ge denne påstand.

Uden at forfalde til whataboutisme bør det 
også nævnes, at hvor Svend Andersen i min an-
meldelses betragtningsmåde, ser en svaghed i 
en moderne kristendomsforståelse mener jeg 
som anmelder omvendt, at Svend Andersens 
de facto bagatellisering af »nutidsmenneskets« 
omverdensforståelse afdækker en svaghed i 
den moderne lutherske teologi – og forment-
lig derved en medvirkende sekulariseringsme-
kanisme. Bagsiden af to-regimente-læren er 
nemlig, at samfundskundskabsperspektivet 
meget ofte bliver fremmed for teologien, som 
det åbenlyst er i Svend Andersens udlægning 
af kristendommen. Luther selv havde ikke det 
problem, som det fremgår af hans skrifter om 
handel og politik, og han adskilte i øvrigt hel-
ler ikke regimenterne på samme måde som vi, 
hvad der fremgår af Den lille Katekismus, der 
fordrer et aktivt kristent borgerliv under det 
verdslige regimente; en fordring, der hos os i 
almindelighed er faldet bort.

Jeg vil stædigt fastholde, at selvom Svend 
Andersen ikke mener, bogen er rettet mod 
præster, vil den være til megen trøst og op-
byggelse i netop præstekredse, fordi den rum-
mer den præstelige tradition så nænsomt og 
indfølende fremstillet. 

 » Hvordan kan man for en læser 
fremstille noget som »et over- 
bevisende livsgrundlag«, der ikke 
forholder sig til det livsgrundlag, 
læseren har i forvejen?
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A N M E L D E L S E

Kirken-Sporten 0-1  
(efter forlænget spilletid)

Askesens transformationer i  
relationen mellem kropskultur og religion

PROFESSOR I PÆDAGOGIK Ove Kors-
gaard har udført en kraftpræstation med 
udgivelsen af »Kropskultur: Idræt, reli-
gion og askese fra oldtid til nutid«. Bo-
gen har været mere end 10 år undervejs 
og udkom på Gyldendal sidste forår. Til 
enhver tidsånd hører der »en dermed 
forbundet tidskrop«, citerer Korsgaard 
idrætshistorikeren Hans Bonde for. Det 
er tidskroppen, der er i centrum i bogen, 
der fokuserer på forholdet mellem idræt 
og religion fra oldtiden og til nu. Goethe 
udtrykte, at »den der ikke kan føre sit 
regnskab over 3000 år, lever blot fra hån-
den til munden«. Korsgaard følger med 
sin nye bog Goethes ideal. Og gennem-
går kropskulturen fra den græske bystats 
oprettelse og til det senmoderne. 

Undervejs er askese et undertema. Or-
det stammer fra idrættens verden. Det 
græske ord »áskesis« betyder som be-
kendt »øvelse eller træning«. Ved askese 
vælger man noget fra, for at blive bedre 
til noget andet. Det gør idrætsmanden. 

Den græske og romerske antik var gen-
nemsyret af kampånd. Man ville ikke ale-
ne være god til noget. Man ville være den 
bedste. Det kræver askese. Hos grækerne 
var idræt en del af religionen. Idræt træ-
nede man i Athen på tre gymnasier (hvor 
Sokrates, Platon og Aristoteles holdt til på 
hvert sit) og ved de 4 store fælles religiøse 
festivaler, hvoraf De Olympiske Lege var 
den ene. I Romertiden var det kropskul-
turen på hippodromer og amfiteatre, der 
holdt det multireligiøse rige sammen. 
Gladiatorkampe blev holdt i 700 år og ud-
ryddede flere dyrearter: »Nordafrika blev 
således tømt for elefanter og det sydlige 
Ægypten for flodheste« (s. 55). De kristne 
bekæmpede denne form for kropskultur. 
I år 404 indførte kejser Honorius et for-
bud. De sidste kampe blev afholdt i Co-
losseum omkring år 500 e.Kr. Korsgaard 
støtter sig til Hannah Arendt og Jørgen I. 
Jensen og anfører, at det ikke skete, fordi 
kristendommen var kropsfjendtlig, men 
fordi den romerske idræt ikke identifi-
cerede sig med ofret, men med den, der 
slog andre mennesker ihjel, og idræt-

Anmeldt af
Viggo Ernst Thomsen,
provst emeritus, tidl. Sæby

Kropskultur
Idræt, religion og askese 
fra oldtid til nutid

Ove Korsgaard
(Bog, Lydbog og E-bog). 
Gyldendal, 2022 (464 sider)
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ten var fyldt med suggestion, massehy-
steri og blodrus. 

Et religionsskifte kræver en ny krops-
kultur og en ny askese. »Antikkens un-
dergang og Vesteuropas kristianisering 
betød, at askesen flyttede fra idrætsplad-
sen og ind i klostrene, der blev askesens 
pladsholdere og vogtere i omtrent et år-
tusinde« (s. 96). 

Reformationen og askesen
I tidlig moderne tid (1500-1800) får aske-
sen med reformationen en ny plads. 
Den flytter til arbejdet (jf. Max Weber 
og den protestantiske arbejdsetik). »Ar-
bejdet i kald og stand« blev det hellige, 
der kræver, at man vælger noget fra for 
at blive bedre til noget andet, dvs. aske-
se. Kropskulturen var i denne periode 
standsopdelt. Adelen med dans, dueller 
og ridderturneringer (de sidste 2 ting var 
ritualiseret vold). Og almuen med dens 
legekultur. Kirken og kongen bekæmpe-
de adelens dueller og ligeledes almuens 
julestuer, karneval og majstang i forsøget 
på at få en fælles enhedskultur og »skabe 
det moderne menneskes myndiggørelse« 
(s. 169). Ud af denne kamp mod adelens 
og aristokratiets kropskultur, hvor sær-
ligt pietisterne førte an, skabtes grund-

laget for to nye kropskulturelle stilarter: 
gymnastik og sport, hvor idrætten kunne 
tjene »den fysiske ydedygtighed og nød-
vendige rekreation« (s. 182).

Kropskulturen i moderne tid hæn-
ger sammen med udviklingen af nati-
onalstaten og demokratiets indførelse, 
hvor bondens krop skulle civiliseres med 
gymnastik. I byerne vinder den engel-
ske sport frem sammen med industria-
liseringen. I England og U.S.A. under-
støttet af en strømning inden for kirken 
kaldet »muskulær kristendom«. Det er 
den muskulære kristendom, der er bag-
grunden for bevægelser som Y.M.C.A. 
Y.M.C.A. skylder vi opfindelsen af sports-
grene som basketball og volleyball. De 
nye sportsgrene, herunder fodbold, fik 
regelsæt udarbejdet på de engelske kost-
skoler, hvor sportens karakterdannende 
effekt var i centrum. Målet var dannelsen 
af den kristne gentleman. Sport var hertil 
kun et middel.

I løbet af det 20. århundrede bliver sport 
et mål i sig selv. Alt må underlægge sig 
sportens iboende logik under det olympi-
ske motto: »Citius, Altius, Fortius«. Snart 
bliver det til en kamp om søndagen mel-
lem kirke og sport. Sporten vinder 1-0. Og 
sporten sekulariseres dermed fra kirken 
(samtidig med, at den dialektiske, mini-
malistiske teologi vinder frem). I det mo-
derne er arbejdet derfor ikke alene plads-
holder for askesen. Det er sporten også. 
En elitesportsudøver er først og fremmest 
asket. Sporten overtager i det 20. århund-
rede kristendommens rolle som symbolet 
på et samfunds enhed og helhed. Det er 
godt set og overbevisende beskrevet. 

Samspillet mellem religion og idræt 
Forbilledligt beskriver Korsgaard sam-
spillet mellem religion og idræt. Han 
overskrider i den grad faggrænser og 
skriver om både idrætshistorie, sociologi 
og teologi. Man kan beklage, at han ikke 
skriver mere om det kristne gentlemans-
ideals betydning for sportens oprindel-
se. Og at spejderbevægelsen kun bliver 
nævnt med én sætning (s. 349) som del af 
»den grønne bølge« under det senmoder-

Kropskulturen i moderne tid hænger sammen med 
udviklingen af nationalstaten og demokratiets indførelse 
(fra bogens omslag)
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Rubrikken erstatter ikke konkret juridisk 
rådgivning. Har du spørgsmål, anbefaler vi,  
at du kontakter sekretariatet. Alle spørgsmål  
og svar fra Præsteforeningens Blad  
er samlet på hjemmesiden.

HVAD GÆLDER, NÅR MAN ER SYG 

Jeg er sognepræst og sygemeldt. Jeg 
ved ikke, om det bliver langvarigt.
Er der regler for, at jeg skal til 
samtale med provsten, og er der 
andet, jeg skal være opmærksom på?

Ifølge reglerne skal der afholdes en 
sygefraværssamtale med provsten. 
Samtalen skal handle om, hvornår 
og hvordan du kan vende tilbage til 
arbejdet.
Det kan f.eks. være en ændring af 
arbejdstidens længde eller specielle 
skånehensyn i form af ændrede 
arbejdsopgaver, hvilemuligheder 
eller hjemmearbejde.
Samtalen skal afholdes senest 4 
uger efter første sygedag.
Sygefraværssamtalen skal som 
udgangspunkt afholdes som en 
personlig samtale, men kan også 
afholdes telefonisk. Præsteforenin-
gen anbefaler, at du har din tillids-
repræsentant med til samtalen.
Du er velkommen til at kontakte 
sekretariatet, så vi kan vende din 
konkrete situation.

Med venlig hilsen Sekretariatet

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

ne. Men det er af mindre betydning, når 
man nu kan lære så meget andet. Hvem 
vidste f.eks., at YOGA (der dyrkes af flere 
danskere end fodbold) er et »globalt fu-
sionsfænomen«, der er langt mindre af-
hængig af hinduismen end af Y.M.C.A.s 
udbredelse af Niels Bukhs danske højsko-
legymnastik i 1930ernes Indien? (s. 350ff.) 

På bogens sidste sider bliver underte-
maet om askese til hovedtemaet, og bo-
gen afslører sig som en elegant og sær-
deles velargumenteret sportskritik. For 
sportens iboende logik passer i den grad 
til ekspansions- og accelerationssam-
fundet, der har taget kvælertag på både 
kloden og hin enkelte. Og når nu sport 
internationalt, særligt fodbold, samti-
dig er fyldt med korruption, bestikkelse 
og svindel, må man spørge, hvilken ny 
kropskultur, der passer til en bæredygtig 
grøn omstilling? Teknologiske løsninger 

og politiske initiativer er ikke nok. Der 
er også brug for personlige ændringer i 
livsstilen, der kan formindske trækket på 
jordens ressourcer. Der er brug for en ny 
transformation af askesen som et muligt 
bidrag til de nødvendige ændringer. For 
askese kan frigøre fra uønskede lyster i 
kroppen (s. 395). Men askese er forsvun-
det som tema i de danske kirker. Hvilket 
»muligvis er en postgang for tidligt«. For 
askese kan give en rigere og mere sand-
færdig form for liv. Det viser historien. 
Der er i dag brug for en ny asketisk im-
puls, der ikke udspringer af sportens ide-
aler eller af at se arbejdet som helligt. 
Hvad kan folkekirken bidrage med? Det 
er et yderst relevant spørgsmål. Kors-
gaard peger selv på pilgrimsvandring, 
meditationsgudstjenester og en visdoms-
teologi, hvor man øver sig på at gøre 
sandheden. En grøn tidsånd kræver en 
grøn tidskrop. 

 » Kropskulturen var i denne periode 
standsopdelt. Adelen med dans, 
dueller og ridderturneringer (de 
sidste 2 ting var ritualiseret vold).  
Og almuen med dens legekultur
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SEKRETARIAT
PRÆSTEFORENINGENS KALENDER 2023

Kalenderen for 2023 
er udsendt sammen 
med Præsteforeningens 
Blad 18.

Er du medlem af Præ-
steforeningen koster en 
ekstra kalender 50 kr.

Er du ikke medlem af 
Præsteforeningen koster 
en ekstra kalender 75 kr. 
+ porto.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres på 
ddp@praesteforening.dk eller på 35 26 05 55.

VIDSTE DU, AT »PRÆSTEN« ER 
TILGÆNGELIG FREDAG MORGEN PÅ 
FORENINGENS HJEMMESIDE?
Vil du være med til at støtte den grønne dags orden og 
spare på papiret, så skriv til ddp@praesteforening.dk 
og afmeld den fysiske levering af bladet.

I stedet kan du læse »Præsten« på din tablet, hvor 
og hvornår du vil.

PERSONALIA

DØDSFALD
Verner Tranholm-Mikkelsen
provst, tidl. sp. Vester Hassing. Født den 21. august 
1932, død januar 2023. 

UDNÆVNELSER
Marianne Elneff Bertelsen
er ansat som sp. (kbf) i Vadehavs Pastorat i Ribe Stift 
fra den 1. februar 2023. 

Amanda Brunbech Norsker
er ansat som sp. (oa) ved Flintholm Kirke i Køben-
havns Stift fra den 1. februar 2023.

Michael Berghof
er ansat som sp. i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat 
i Ribe Stift fra den 1. februar 2023 med en kvote på 25%. 

Cecilie Ahlmann Raaberg
er ansat som sp. (oa) i Vipperød Pastorat i Roskilde 
Stift fra den 1. februar 2023. 

Ingrid Nakagawa Salinas
sp. (kbf) i Store Heddinge Pastorat i Roskilde Stift er ansat 
som stiftsvikar i Roskilde Stift fra den 1. februar 2023. 

LEDIGE STILLINGER
Hvem skal have ansøgningen?
Ansøgninger til stillinger som tjenestemandsansat-, 
overenskomstansat sogne-, og institutionspræster 
eller vikariater stiles til Kirkeministeriet og sendes  
til biskoppen i det stift, hvor stillingen er op- 
slået.

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

Ansøgninger til vikariater, præste- og provsteem-
beder skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.

Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra 
www.borger.dk

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

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

Ønsker du ansøgningen retur?
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
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LÆS PRÆSTEFORENINGENS TJEKLISTE, NÅR DU SØGER EMBEDE

Præsteforeningen har udarbejdet en tjekliste med 
informationer om, hvad du skal være opmærksom på, 
når du søger præsteembede.

Vær især opmærksom på, at din nuværende løn ikke 
automatisk følger med, hvis du får nyt embede.

Især, hvis du overvejer at søge en oa-stilling med 
boligpligt og evt. kbf-funktion, anbefales det, at du 
læser tjeklisten, som du finder på hjemmesiden under 
»Rådgivning« og får rådgivning i sekretariatet.

Præsteforeningen

PROVSTESTILLINGER – TJENESTEMANDSANSAT

Greve-Solrød Provsti  
og Greve Pastorat

G E N O P S L A G

S tillingen som provst for Greve-Solrød Provsti og 
sp. i Greve Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Stillin-

gen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjeneste-
mandslønninger m.m. Til stillingen ydes 1 provstetil-
læg – et på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 
31. marts 2012). Den administrative/ledelses-mæssige 
del af stillingen udgør 75%. Ansættelsesproceduren 
foregår efter reglerne i § 14 b i Bekendtgørelse af 
lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Der 
tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet 
i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 
15. august 1975 med tjenestemændenes centralorga-
nisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd 
i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet en 
midlertidig tjenestebolig til stillingen beliggende på 
Hundigevænget 11, 2670 Greve. Provstiudvalget er i 
gang med at anskaffe en egnet tjenestebolig i provsti-
et. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering. For 
ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspa-
pirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både 
mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Stillingsbeskrivelse vedrørende provstestillingen er 
vedhæftet dette opslag. Ansøgninger stiles til Dron-
ningen og sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, 
Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@
km.dk Ansøgninger skal være stiftet i hænde senest 
opslagets udløbsdag kl. 15.00. Såfremt ansøgningen 
fremsendes pr. mail kan ansøgeren ved henvendelse 
til stiftet sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modta-
get. Udløber den 13. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Stillingen som provst i Greve-Solrød Provsti er ledig 
den 1. januar 2023 til besættelse snarest muligt. 

Der bor ca. 75.000 personer i provstiet, og procen-
ten for medlemskab af folkekirken varierer fra 59% i 
provstiets nordlige del til over 80% i provstiets vestlige 
og sydlige del. 

I provstiet er der 11 sogne, 10 menighedsråd og 14 
kirker. 

Der er 26 præster i provstiet fordelt på 16 tjeneste-
mænd, 10 OK-ansatte. 

Heraf har én en særlig opgave med at varetage sorg-
gruppe og være tovholder på fællesprojekter i provstiet. 

1 præst i Løngruppe 3 er særligt knyttet til tværgå-
ende opgaver i samarbejde med provsten. 

Der er kirke-kulturmedarbejdere i 9 sogne. 
Der er kirkegårde ved 9 af kirkerne. 
Se i øvrigt provstehåndbog. 
Provstiet er sammenfaldende med Greve og Solrød 

kommuner. 
Det samlede ligningsbeløb til provstiets sogne og 

provstiudvalgskassen, udgjorde i 2022 72.022.000 kr. 
inkl. 5%-midler. 

Til provstiet og provstiudvalgets administration er 
tilknyttet en kompetent provstisekretær på fuld tid. 

Provstikontoret har hidtil været i kontorfællesskab 
med provstisekretæren, som dog primært arbejder 
hjemmefra. Provstiudvalget arbejder på ny placering 
af provstikontoret. 

Karakteristik af provstiet 
Provstiet består af 2 kommuner med selvstændig 
økonomi. Det er geografisk et lille provsti beliggende 
ved Køge bugt, mellem Københavns Vestegn og 
Midtsjælland. 

Provstiet er kendetegnet ved sammenhængende be-
byggelse langs vandet gennem begge kommuner, og 
et landområde med to større sogne Havdrup og Tune. 

Befolkningstallet er voksende. Mange er pendlere, 
fortrinsvis til Københavnsområdet. 

Der er i den nordlige del af provstiet en del beboere 
med anden etnisk baggrund. 
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Greve–Solrød Provsti indgår i skoletjenesten Skibet 
sammen med Lejre Provsti og Roskilde Domprovsti. 

Provstiet er medlem af Folkekirkernes Migrantsam-
arbejde. 

Provstiets sogne har et samarbejde med nabo-
provstiet Køge om en HR-konsulent. 

Der er anlægs- og aktivitetspuljer i de respektive 
kommuner. 

Der er kontaktpræster til demenssamarbejdet og 
migrantarbejdet. Desuden har provstiet 2 gymnasie-
præster – (1 i hver kommune). 

Provstiet har flere udvalg bl.a. et diakoniudvalg. 
Der er tradition for en årlig provstidag for alle 

menighedsråd og medarbejdere, og der er jævnligt 
formandsmøder. 

Der er både stor teologisk spændvidde og et godt 
kollegialt fællesskab blandt provstiets sogne og 
præster. 

Greve-Solrød Provsti er et veldrevet provsti med 
en sund økonomisk politik, der bevæger sig i feltet 
mellem frihed og styring. Der er et kompetent bredt 
sammensat provstiudvalg. 

Der lægges vægt på et åbent og tillidsfuldt samar-
bejde mellem provst, provstisekretær, provstiudvalg 
og menighedsråd, hvor der gennem dialog skabes 
fælles linje og retning i arbejdet for folkekirken.
 
Provstiudvalgets ønsker til provsten: 

 ¼ Teologi 
Provsten skal være teologisk velfunderet og litur-
gisk nysgerrig. Provsten skal fremme og igang-
sætte en tværgående samtale på alle niveauer 
i provstiet, og hvor præsters læring/refleksion/
fællesskab bliver prioriteret og understøttet. 

 ¼ Stor spændvidde i typer af sogne og befolknings-
sammensætning 
Provsten skal have øje for de enkelte sognes 
særkende og støtte samarbejdet og de mange 
muligheder, så der kan rummes forskellighed i 
respekt for hinanden.

Provsten skal inspirere og understøtte menig-
hedsråd og præster i at indgå og videreudvikle 
de diakonale, sociale og kirkeligt-kulturelle 
samarbejder, der arbejdes med i provsti og 
stift, så kirken opleves som nærværende for alle 
indbyggere i de to kommuner. 

 ¼ Nytænkning om opgaveløsning og organisering 
Provsten skal have øje for de administrative udfordrin-
ger og være med til at udarbejde nye måder at lette 
dem på, så menighedsrådsmedlemmernes engage-
ment i det lokale kirkeliv kan beholdes og styrkes. 

 ¼ Leder 
Provsten skal sammen med provstiudvalget 
styrke arbejdet med åbne og klare prioriteringer 
for kirkens liv og vækst. 
Provsten skal have ledelsesmæssig erfaring og ud 
fra en anerkendende tilgang støtte de igangvæ-
rende processer med at forbedre arbejdsmiljøet 
og minimere fremtidige konflikter. 

 ¼ Økonomi 
Provsten skal have indsigt i folkekirkens økonomi 
og skal sammen med provstiudvalget være med 
til at sikre en økonomi, hvor der bliver plads til 
nødvendige investeringer bl.a. i forhold til klima, 
men også sikre visioner, så det bliver muligt at 
udvikle kirkelivet lokalt.

Greve Sogn er et stort sogn i en omegnskommune 25 
km syd for København. 

Der bor knap 10. 984 mennesker – hvoraf 8.119 er 
medlemmer af folkekirken (1.jan 22). Indbyggertallet 
er voksende 

Middelalderkirken, Greve Kirke, beliggende i 
landsbyen var indtil indvielsen (1995) af Johanneskir-
ken i Greve Midtby eneste ramme om livet i sognet, 
der i dag blandt andet er kendetegnet ved et stort 
antal dåbshandlinger, mange konfirmander samt et 
anseeligt antal kirkelige handlinger. 

Livet i sognet er endvidere præget af et varieret 
tilbud af kulturelle aktiviteter, korarbejde, tilbud til 
børn og unge samt en aktiv menighedspleje. 

Den præst, vi søger, må gerne have erfaring fra 
kirkeligt arbejde og lyst og evne til at indgå i et 
forpligtende samarbejde med vores erfarne præster. 
Ligeledes vægtes samarbejdet med en dedikeret 
medarbejderstab, gruppen af frivillige og menigheds-
rådet, valgt på en fællesliste, højt. 

Du skal med udgangspunkt i det kristne budskab 
have »noget på hjerte« og evne at forkynde evangeliet 
på en måde, der relaterer sig til den tid, vi lever i og til 
alle aldersgrupper. 



SIDE 73PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Sognet har ikke et særligt retningspræg. Vi holder 
af den klassiske højmesse, hvilket ikke står i vejen for 
nytænkning og udvikling på området. 

Læs mere på sognets hjemmeside: www.grevesogn.dk 

Kirker
Greve Kirke, middelalder, ca. 80 siddepladser. God stand. 
Beliggende ved præstegård, omgivet af stor, særdeles 
velholdt kirkegård. 
Orgel bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, 14 
stemmer, god stand. 
Johanneskirken fra 1995, op til 350 siddepladser. 
Beliggende centralt i Greve Midtby. 
Rummer kontorer, undervisnings- og mødelokaler. 
Orglet, 25 stemmer, er bygget af P. G. Andersen. 
Fin stand. 
Kirkegang: Middel med variation. 
Menighedsrådet 13 medlemmer, valgt på fællesliste. 

Arbejdsforhold 
3 store folkeskoler, heldagsskole, specialskole, mange 
børneinstitutioner samt 2 plejehjem. 

Gymnasium. Erhvervsuddannelse. 
Højmesser i begge kirker de fleste søn- og helligdage. 
Dåbsgudstjenester 2 lørdage/måned. 
Gudstjenester på plejehjem (2 x md) 3 erfarne præster 
ansat i sognet 
Ligelig fordeling af tjenester og konfirmandundervis-
ning (7-8 hold). Det forventes ikke, at den kommende 
provst har konfirmandundervisning. 
2 kordegne, sognemedhjælper (børne- og ung-
domsarbejde), 2 kirkesangere samt pigekor. 
I alt 19 ansatte inkl. personale på kirkegården. 
Kirkeblad redigeres af udvalg med deltagelse af 
MR-medlemmer. 

Skat Kommune: 24.32% 
Kirke: 0.73% 

▶ Kontakt:
Menighedsrådsformand Niels Saaby Høst, tlf. 21 74 
33 47 
Sognepræst Kjeld-Ole Munk, kbf., tlf. 43 90 23 86 
Sognepræst Christel Frederiksen, tlf. 43 69 93 13 
Sognepræst Anne Mia Lykner tlf. 41 56 71 32

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – TJENESTEMANDSANSAT

Rådighedstillæg
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg 
med grundbeløb 43.000 kr. Der tages forbehold om 
udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse 

med Finansministeriets aftale af 30. juni 2008 med 
tjenestemændenes centralorganisationer om ansæt-
telsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen 
og folkekirken.

Holsted Pastorat

S tillingen som sp. i Holsted Pastorat i Roskilde Stift 
er ledig fra 1. april 2023. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i 
aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet 
og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Det er en forudsætning for 
indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, 
har gennemført den obligatoriske efteruddannelse. 
Ansøgere, der ikke opfylder betingelsen, kan ansættes 
i løngruppe 1 indtil betingelsen er opfyldt. Der er knyt-
tet tjenestebolig til stillingen, beliggende: Mejerivej 2, 
4700 Næstved. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved 
vurdering. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 

vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge 
stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Fre-
deriksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes 
direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertor-
vet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøg-
ninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Såfremt ansøgningen fremsendes 
pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde 
Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget. 
Udløber den 13. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vi søger en ny kirkebogsførende sognepræst på fuld 
tid til Holsted Sogn i Næstved Provsti. Da vi er et 
stort og travlt sogn, ser vi gerne erfarne ansøgere, 
men nye præster er selvfølgelig også velkomne til 
at søge.
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Til stillingen medfølger embedsbolig beliggende på 
Mejerivej 2, 4700 Næstved i gåafstand til kirken. Bo-
ligen ligger i et attraktivt område tæt på institutioner, 
skoler, indkøbscenter samt rekreativt område.

Boligen er bygget i 1969 og er på 192 m² med en 
grund på 1396 m². Ejendommen er løbende renoveret 
– senest i 2016 – og fremstår derfor velholdt og i god 
stand. Der er indrettet præstekontor i boligen, men 
der står også et kontor til rådighed i sognegården.

Kirken er opført i 2001 og består af kirkerum og sog-
negård under samme tag. Sognegården indeholder 
bl.a. kontor til præsterne og kirkens personale. Der 
er ligeledes i sognegården to store mødesale samt to 
mindre mødelokaler. Herudover er der ved kirken et 
udendørs amfiteater med mulighed for friluftsguds-
tjenester.

Holsted Sogn er det største og yngste sogn i Næst-
ved Provsti. En sogneanalyse af Holsted Sogn fra 2022 
viser, at der er over 9.700 indbyggere og af dem er ca. 
7.500 medlemmer af folkekirken svarende til 77,2%.

Området er præget af nybyggerier med mange 
børnefamilier samt ældre, og det er et område i stadig 
vækst.

I kirken er der udover søndagens højmesser mange 
kirkelige handlinger samt børnegudstjenester. Det er 
desuden under udvikling at opstarte aftengudstje-
nester. Herudover afholdes der gudstjeneste på det 
nærliggende plejehjem en gang om måneden.

Der er sædvanligvis fem til seks konfirmandhold fra 
to forskellige skoler, et specialklassehold samt et stort 
hold minikonfirmander.

Af øvrige aktiviteter i sognet kan nævnes: Baby-
salmesang, børnekor, kirkekor (der deltager ved 
højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger), 
morgensang, seniorsang, sangaftener, koncerter, 
foredrag, »Flittige Hænder«, Den lille sorg-café – alle 
med aktiv deltagelse af menigheden.

I sognet er der udover den vakante stilling ansat 
to sognepræster. Den ene sognepræst er ansat i en 
kvoteret stilling, 75% sognepræst i Holsted Sogn og 25% 
provstivikar. Præsterne planlægger gudstjenester og kir-
kelige handlinger m.m. i tæt samarbejde med hinanden 
ved ugentlige præstemøder. Kirkens personale består af 
en kordegn, to organister samt to kirketjenere.

Vi tilbyder
 ¼ en engageret menighed med stor deltagelse i 

gudstjenester såvel som kirkens arrangementer.
 ¼ et godt samarbejde med kirkens øvrige medar-

bejdere.
 ¼ en stor gruppe frivillige, som blandt andet hjæl-

per ved aktiviteter og søndagens kirkekaffe.
 ¼ et aktivt menighedsråd, der vægter et godt 

samarbejde med medarbejdere og præster.
 ¼ et nyt, lyst og indbydende kirkerum udsmykket af 

kunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Vi søger en sognepræst, der:
 ¼ tager del i præsternes kerneopgaver sammen 

med kirkens to øvrige sognepræster.
 ¼ er samarbejdsorienteret og formår at arbejde 

tæt sammen med kollegapræster, kirkens øvrige 
personalegrupper og menighedsråd.

 ¼ er en dygtig prædikant, der kan forkynde Ordet 
på en relevant og vedkommende måde.

 ¼ er en god konfirmandunderviser, så ungdommen 
med kristendommen som grundlag rustes til et liv 
i den moderne verden.

 ¼ vil tage del i et aktivt menighedsliv og vil drage 
omsorg for sine sognebørn.

Som præst i Holsted Kirke bliver du en del af det 
kollegiale fællesskab i Næstved Provsti. Præsterne 
mødes en gang om måneden til morgenmøde eller 
konvent og lægger stor vægt på faglig sparring og 
efteruddannelse. Samarbejde om dækning af ferie 
og fridage sikrer muligheden for sammenhængende 
studiedage hvert år. Det interne nyhedsbrev holder 
præsterne orienterede om nyheder i provsti, stift og 
folkekirken som helhed.

En pulje til nye kirkelige aktiviteter på tværs af 
sognene i provstiet betyder, at det er let at arbejde 
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med kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænser og 
muligt at afprøve nye ideer.

▶ Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen og 
sognet, er du velkommen til at kontakte menighedsrå-
dets formand Lise Antonsen, tlf. 51 54 77 60 eller mail: 
formand@holstedkirke.dk, og provst Anna Helleberg 
Kluge, Ostenfeldtsvej 16, tlf. 31 36 21 05 eller mail: 
ahe@km.dk 

Læs mere om sognet på kirkens hjemmeside.

Bælum-Solbjerg-Skibsted 
Pastorat

En stilling som sp. i Bælum-Solbjerg-Skibsted 
Pastorat i Rebild Provsti, Aalborg Stift er ledig. Til 

stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret 
i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem 
Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af 
tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er 
knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen 
er beliggende på Smidievej 1, 9574 Bælum. Kopi af 
eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede 
bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra 
Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til 
Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg 
Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, via e-mail til: 
kmaal-ansoegning@km.dk Ansøgningen skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 13. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vores tidligere præst er netop gået på pension efter 16 
år i embedet.

Vi er et 3-sogns pastorat med hver sin middelal-
derkirke. Selvom vi er tre menighedsråd, behøver en 
ny præst ikke at frygte mange møder. Vi holder ca. 4 
møder pr. råd om året samt et eller to fællesmøder. 
Der er et fortrinligt samarbejde i og imellem rådene, 
og vi har ry for at være gode arbejdsgivere for vores 
personale samt gode samarbejdspartnere for vores 
sognepræst. Vi har et meget dygtigt personale – både 
kirkemusikere og gravere. Der er sjældent udskiftning 
blandt personale og menighedsråd – primært pga. det 
gode samarbejde og den gode stemning.

Præsteboligen er beliggende i Bælum i umiddelbar 
nærhed af kirke og sognegård, men dog ugeneret af 
livet omkring kirken. Der er en kæmpe parklignen-

de have – der passes af havefirma – og to dejlige 
terrasser. Præstegården fremstår totalt nyrenoveret 
med bl.a. nye egetræsgulve i hele huset, nyt lækkert 
Svane-køkken, tre stuer samt to badeværelser og 4 
værelser. Herudover separat afdeling med kontor og 
tilhørende gæstetoilet. Endvidere er der en dejlig 
dobbeltgarage med el-hejseporte.

Bælum er en meget velfungerende landsby, hvor 
man i modsætning til mange andre mindre byer har 
det meste lige ved hånden, ligesom der bor rigtig 
mange yngre mennesker i den aktive landsby. Bælum 
har en rigtig god og velfungerende købmandsforret-
ning, som i 2016 er udvidet kraftigt, idet et nyt stort 
butikshus er opført – dette er i høj grad en væsentlig 
fremtidssikring af byen. Desuden er der i byen bl.a. 
benzintank, motionscenter, frisører, pizzeria, dagpleje, 
børnehave, folkeskole, efterskole, plejehjem/ældre-
center og idrætshal samt et meget aktivt foreningsliv, 
som byder på bl.a. fodbold, håndbold, badminton, 
bordtennis, dart, billard, gymnastik, tabata, løb og 
tennis. Tillige er der både Borgerforening, Øl-laug og 
en meget aktiv kulturforening – Kulturmøllen Bælum 
– som hen over året afholder en række koncert-arran-
gementer, primært i den smukke Bælum Skovpavillon, 
beliggende et stenkast fra den idylliske Kildesø.

Ydermere er Bælum omkranset af den smukkest 
tænkelige og alsidige natur – bakket terræn og masser 
af skov og stier, som indbyder til gå-, løbe- og cykelture.

Bælum er i øvrigt centralt beliggende med ca. en 
halv times kørsel til både Aalborg, Hobro og Randers 
– fx kun 15-20 minutters kørsel til Aalborgs syd- og 
østlige erhvervs- og vidensområder, hvor man bl.a. 
også finder det nye Super-Sygehus.

Vi har naturreservatet Lille Vildmose beliggende i 
»baghaven«, og der er kun 12 km til Øster Hurup med 
dejlig børnevenlig badestrand.

Skibsted og Solbjerg er 2 mindre landsbyer med et 
stærkt lokalt sammenhold. Her er ingen butikker, men 
et aktivt foreningsliv centreret omkring de lokale for-
samlings- og kulturhuse. Solbjerg og Skibsted ligger 
hhv. ca. 3 og 6 km fra Bælum.



SIDE 76 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Vi søger en samarbejdsvillig, udadvendt, nytæn-
kende præst med humor og menneskelighed. Vi vil 
gerne have en præst, som vil være i øjenhøjde med 
menigheden, og ikke skeler til køn, alder og seksuel 
orientering, men møder alle, hvor de er.

Ring blot og aftal besøg med formand for præstegårds-
udvalget, Erik Lassen, tlf. 25 27 10 07 eller mail ela@km.dk

▶ Det forventes, at der rettes kontakt til konst. provst i 
Rebild Provsti, Carsten Bøgh Pedersen tlf. 30 52 62 65 
eller mail: cabp@km.dk

Vi henviser endvidere til vores hjemmeside: www.
bælumkirke.dk samt byens hjemmeside: www.9574.dk  
Vi har også vores egen facebookside: »Bælum, 
Solbjerg og Skibsted Kirker«.

Farup og Sankt Katharine-
Kalvslund-Obbekær pastorater

G E N O P S L A G 

S tillingen som sp. i Farup og Sankt Katharine-Kalv-
slund-Obbekær pastorater i Ribe Stift er ledig 

til besættelse pr. 1. maj 2023. Til stillingen er knyttet 
forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed i Farup Pastorat. Stillingen er lønindplaceret i 
løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig 
til stillingen beliggende Farup Kirkevej 6, 6760 Ribe. 
Boligbidraget fastsættes ved nyvurdering. 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 
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 inden kl. 15.00. Udløber den 13. 
februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Sognepræsten arbejder sammen med Sankt Katharine- 
Kalvslund-Obbekær Pastorats 2 fuldtidsansatte præster. 

Sankt Katharine Kirke ligger i Ribe og var oprindelig 
klosterkirke for Sortebroderklosteret, mens Kalvslund 
og Obbekær kirker ligger i to af omegnens landsbyer.

Folketallet i Sankt Katharine-Kalvslund-Obbekær 
Pastorat udgør 6841 personer, mens tallet for Farup 
Sogn pr. 1/1-2021 er opgjort til 741. 

Farup Kirke er en middelalderkirke bygget i slutning 
af 1100-tallet. Skibet blev forlænget ca. 100 år senere, 
og kan rumme omkring 200 personer. I 2004-05 blev 
kirken gennemgribende renoveret, bl.a. med helt nyt 
alterparti.

Orglet fra 1988 er leveret af Bruhn & Søn, og har 14 
stemmer, 2 manualer og pedal. Kirkegangen er middel 
med variation mellem 10-25 personer.

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer, fundet 
ved fredsvalg, og rådet afholder ca. 10 møder årligt.

Kirken ligger, omkranset af kirkegård, i Farup Kirke-
by, en placering stort set i centrum af sognet og med 
en afstand til Ribe på ca. 5 km. 

Præget af landbrugserhverv, som tidligere beskæf- 
tigede hovedparten af indbyggerne, står den nyre-
noverede præstegård fra 1712, som et minde over en 
svunden tid. Præstegården ligger små 400 meter fra 
kirken, på en ca. 1 ha stor grund med mark, skov og 
have; kort sagt en ejendom med »luft« omkring.

Efterhånden er der mange, som kan se værdien i 
»lys og luft« og flere unge familier, som pendler til 
arbejde i de større byer, har slået sig ned i sognet.

Traditionerne om sammenhold og »højskoleånd« le-
ver i bedste velgående, og er med til at binde vort lille 
samfund sammen, hvor både præst og menighedsråd 
har en vigtig rolle.

Vi søger:
 ¼ En præst der er synlig, og har valgt lokalsamfun-

det aktivt til.
 ¼ En præst, som er fortrolig med og har respekt for 

gudstjenestens tradition; med sans for og lyst til 
fornyelse.

 ¼ En præst, som er rummelig i sit kirkesyn og bredt 
folkekirkeligt funderet.

 ¼ En præst, som vil prioritere samarbejdet højt med 
menighedsråd, ansatte og kolleger. 

 ¼ En præst, der tager initiativer og byder ind med 
muligheder i samarbejdet.

Vi kan tilbyde:
 ¼ Menighedsråd, der glæder sig til at møde den nye 

præst og som vil tage godt imod vedkommende. 
 ¼ God opbakning til gudstjenesterne, og hvor man 

værdsætter præstens teologiske faglighed og 
prædiken.

 ¼ Dygtige og fastansatte organister, gravere og 
sangere.

 ¼ Et sted hvor præsten aldrig står alene med guds-
tjenester og arrangementerne. Menighedsråd og 
frivillige tager medansvar for kirkens liv.



SIDE 77PRÆSTEFORENINGENS BLAD

 ¼ Et sted, hvor man vil prioritere, at der er tid til, at 
præsten falder til og lærer sognet at kende. 

 ¼ Et sted, hvor man er åben overfor, at præsten har 
nye ideer, og hvor der er interesse i at samarbejde 
om dem. 

 ¼ Levende og engagerede landsbysamfund og et 
spændende bysamfund i Ribe med masser af 
historie og kultur.

 ¼ Flot og nyistandsat præstebolig og stor have 
med frugttræer. Et sted med lys og luft, hvor der 
ganske enkelt er rart at bo. 

 ¼ En stilling, hvor præsten har to dygtige kollegaer 
samt et provsti, hvor man har socialt og teologisk 
fællesskab. 

Embedsbolig:
Stillingen indbefatter bopælspligt i den nyrenoverede 
præstegård. 

Beboelsen udgør ca. 265 m² omfattende bl.a. 5 
værelser. Herudover er der kontorfaciliteter på ca. 50 
m². Desuden er der tilknyttet konfirmandstue på ca. 
60 m² som separat bygning på grunden. 

Vedligehold af plæner og hække og træer, varetages 
af kirkens graver.

Aktiviteter i sognet:
Aktiviteter i sognet foregår dels i kirke, konfir-
mandstue og »Kirkehuset«, som er tidligere kro og 

missionshus. Huset grænser op til kirkegården, og 
indeholder nu en mødesal m. køkken samt faciliteter 
for kirkegårdspersonale. Ligeledes foregår aktiviteter 
på »Farup Fælled« – et nyt aktivitetshus opført af 
sognets beboere.

Blandt aktiviteter i pastoraterne kan 
nævnes:

 ¼ Babysalmesang
 ¼ Kirkekoncerter og musikgudstjenester
 ¼ Børne- og konfirmandgudstjenester
 ¼ Minikonfirmandundervisning
 ¼ Kirkefrokoster/middage
 ¼ Sangaftener m. højskolesang
 ¼ Sogneeftermiddage (tirsdagsklub) 
 ¼ Årlige sogneudflugter
 ¼ Medvirken ved landsbyens fællesaktiviteter, f.eks. 

den årlige landsbyfest i Farup
 ¼ Samarbejde med sognets foreninger om udgivel-

se af sognebladet »Marsk og Muld«.

▶ Øvrige oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsfor-
mændene.
Farup: Mona Vejlgaard, mobil 22 30 77 17,  
mail: gertmona@msn.com.
Sankt Katharine: Jette Lundahl Jeppesen, mobil 40 17 
07 53, mail: jettelundahl@stofanet.dk

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – OVERENSKOMSTANSAT

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

Der kan ydes et rådighedstillæg med grundbeløb 
43.000 kr. og et præstetillæg grundbeløb 11.100 kr., 
svarende til kvoten.

Dagpenge
Vær opmærksom på, at fuldtidsforsikrede, der 
ansættes i kvoterede stillinger, kun kan oppebære 
supplerende dagpenge fra a-kassen, såfremt der kan 
fremvises frigørelsesattest.

Frigørelsesattest
Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt ansøgningen 
er betinget heraf. Efterfølgende anmodning imøde-
kommes ikke.

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

Frigørelsesattest udstedes for den første ansættel-
sesperiode på 1 år. Er betingelserne for oppebærelse 
af frigørelsesattest ikke opfyldt, opsiges den med 
sædvanligt opsigelsesvarsel.

Returnering af ansøgning
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det anført, om 
man ønsker ansøgningen retur. I modsat fald tilintet-
gøres ansøgningen med bilag 1 måned efter stillingens 
besættelse.
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Astrup-Rostrup, Rold-
Vebbestrup, Oue-Valsgaard  

og Storarden pastorater

En stilling som overenskomstansat sp. i Astrup-Ro-
strup, Rold-Vebbestrup, Oue-Valsgaard og 

Storarden pastorater i Hadsund Provsti, Aalborg Stift 
er ledig. 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 stillingen. Ansøgninger stiles til 
Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg 
Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, via e-mail: 
kmaal-ansoegning@km.dk Ansøgningerne skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 13. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Syv homogene sogne på nordsiden af Danmarks 
smukkeste fjord i Mariagerfjord Kommune udgør 4 
selvstændige pastorater med hver sin sognepræst. 
Kort afstand til motorvejen gør det nemt at komme til 
både Aalborg, Randers og Aarhus.

Større skoledistrikter og ændringer i demografien 
stiller nye krav til folkekirken i landsognene, hvorfor 
et stigende samarbejde mellem de 4 pastorater er 
påkrævet. Vores ekstra resurse præstestilling indgår 
i samarbejde med de fire sognepræster. I Hadsund 
Provsti er der oprettet to lignende præstestillinger, 
som er tilknyttet hver sit team samarbejde i provstiet. 

Fokus i stillingen har hidtil været børn/unge 
området, men med det sigte, at stillingen gør det 
muligt for alle 5 præster i et tæt samarbejde at forøge 
indsatsen på børn/unge-området. Et stigende antal 
børn med særlige udfordringer har i de senere år 
krævet et særligt fokus vedr. konfirmandforberedelse, 
og området har været tilknyttet stillingen som et 
særligt fokusområde. Men aktiviteter som eksempelvis 
diakoni, undervisning, foredrag og kulturaktiviteter for 
unge familier, midaldrende og ældre, vil også være en 
naturlig del af stillingen. Samlet set mener vi derfor at 
kunne tilbyde en bred præstestilling, der indeholder 
alle områder af en præstestilling med mulighed for – i 
bedste pionerånd – at opdyrke et, for både de fire pa-
storater og de 5 præster, berigende samarbejde. Der 
er rig mulighed for månedlige prædikefrie søndage i 
teamet og der udfærdiges regulativ for stillingen.

Vi kan tilbyde et fuldt udstyret kontor i Arden Menig-
hedscenter som fast arbejdsplads, ligesom stillingen 

er tilknyttet Arden Sogns menighedsråd vedr. menig-
hedsrådsmøder. 

Der ikke tilknyttet tjenestebolig, men vi kan anbefale 
Himmerland og Mariagerfjord Kommune som et 
dejligt sted at bo. Her er et rigt kulturliv med gode 
børnepasningsmuligheder, gode indkøbsmuligheder, 
biografer, restauranter, sportshaller og ikke mindst en 
fantastisk smuk natur omkring fjord, hav og Rold Skov. 
Mariagerfjord Gymnasium forefindes i Hobro. 

Ansøgere bedes henvende sig personligt og aftale 
besøg med formand for Astrup-Rostrup menigheds-
råd, Rita Rydborg på tlf. 23 33 50 80, ligesom det for-
ventes, at der aftales møde med provst Carsten Bøgh 
Pedersen tlf. 30 52 62 65 eller mail: cabp@km.dk

▶ Se yderligere: http://hadsundprovsti.dk

Rødding-Lem-Lihme-Vejby 
Pastorat

G E N O P S L A G

S tillingen som overenskomstansat sp. i Rød-
ding-Lem-Lihme-Vejby Pastorat, Salling Provsti 

er ledig til besættelse pr. 1. april 2023. Stillingen er en 
deltidsstilling på 50%. Som ny sognepræst får du et 
introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider 
dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig 
nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er 
for en præst. I Præsteforeningens medlemsblad kan 
du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. 
Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, 
menighedsrådet gør sig om det ledige embede. Har 
du lyst til at læse mere om Rødding-Lem-Lihme-Vej-
by sogne og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, 
kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes 
fælles hjemmeside: https://www.roeddingkirke.dk/ 
Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Viborg 
Stifts hjemmeside https://viborgstift.dk/aktuelt/
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ledige-praestestillinger-i-viborg-stift og via Stiftets 
Facebook-side. Stillingen er omfattet af reglerne om 
Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhand-
ling. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjene-
steboligen ligger på adressen Hostrupvej 24, Lem, 
7860 Spøttrup. Boligbidraget for tjenesteboligen excl. 
udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende 
tidspunkt kr. 3.039. Tjenesteboligen vil blive vurderet 
inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat 
ud fra denne vurdering. Er du endnu ikke ordineret, 
bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest 
fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 
Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet 
børneattest. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Er du interesseret i stillingen og ønsker 
at sende en ansøgning, bedes du kontakte både me-
nighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et 
besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 
Er det første gang du søger embede, bedes du kontak-
te biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en 
samtale med biskop Henrik Stubkjær, ligeledes inden 
ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet 
afholder orienteringsmøde. Ansøgningen skal stiles til 
Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over 
Viborg Stift pr. mail til: kmvib@km.dk og ansøgnin-
gen skal være biskoppen i hænde senest mandag 
den 13. februar 2023 kl. 15.00. Tidligere indsendte 
ansøgninger vil blive taget i betragtning i forbindelse 
med genopslaget, medmindre der gives besked om, 
at ansøgningen trækkes tilbage. Kontaktoplysninger 
MR-formand Margit Bisgaard Simonsen, Rød-
ding-Lem-Lihme-Vejby Sogne: Tlf. 21 61 24 55, e-mail: 
8549@sogn.dk Kontaktoplysninger provst Susan 
Aaen, Salling Provsti: Tlf. 29 12 54 40, e-mail: saa@
km.dk Kontaktoplysninger Viborg Stift: Tlf. 86 62 09 
11, e-mail: meni@km.dk Kontaktoplysninger biskop 
Henrik Stubkjær v/bispesekretær Mette Nielsen: Tlf. 24 
25 27 58, e-mail: meni@km.dk Udløber den 13. februar 
2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Rødding, Lem, Lihme, Vejby sogne søger en 50% over-
enskomstansat sognepræst med bopæl i Lem Sogn. 

Vi glæder os til at byde en ny præst velkommen 
og er fire sogne med fælles menighedsråd, 1½ præst 
og 2902 indbyggere, hvoraf de 2570 er medlemmer 
af folkekirken. Vestsalling er et naturskønt område 
med åbne vidder, fjorden tæt på og en del turister i 
sommermånederne. 

Vi kan tilbyde et solidt kirkeliv, hvor mange føler 
sig hjemme i kirken. Der er fornuftig tilslutning til 

søndagens gudstjenester, ligesom der er tradition for 
forskelligartede kirkelige aktiviteter såsom højskoleef-
termiddage, børnegudstjenester med fællesspisning, 
foredrag, babysalmesang, sangaftener og koncerter. Vi 
holder af traditioner og kan godt lide noget nyt. 

Stillingen kan evt. kombineres med en ph.d. eller 
lign. Vi er meget fleksible mht. arbejdstid. Indenfor 
en radius af 40 km. er der gode jobmuligheder for 
en evt. partner. Der er flere store virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner i området, fx. energiparken 
GreenLab, der er førende indenfor grøn omstilling og 
energiproduktion. 

Den fuldtidsansatte sognepræst bor i Rødding, og 
der er et nært kollegialt samarbejde, ligesom der også 
er godt samarbejde med nabopræsterne. Der er to 
skoler (6. klasse) og to plejehjem i pastoratet, tre bør-
nehaver (i Lihme og Lem integreret institution) og nor-
malt ét konfirmandhold og ét hold børnekonfirmander 
pr. præst. Endvidere er der pr. 1. januar 2023 ansat en 
kirke-kulturmedarbejder i en nyoprettet stilling. 

I sognene er der et godt foreningsliv med borgerfor-
eninger, KFUM, og KFUM-spejdere i Rødding, en ny-
startet FDF-kreds i Lem, idrætsforeninger, pensionist-
foreninger, kajakklub, vinterbadeklub, kunstforening 
foruden i Rødding foreningen Æblets by, der står bag 
byens æblefestival. 

Der er et godt samarbejde foreningerne imellem og 
god tradition for fælles arrangementer. 

Vi ønsker en præst, der har lyst til at bo i en landsby, 
og som holder af kirken og det, der sker i den, og har 
mod på at være præst hos os og lyst til de forskelligar-
tede opgaver, som embedet kræver. 

Præsteboligen er beliggende Hostrupvej 24, Lem, 
7860 Spøttrup – lige overfor kirken, 4 km fra en af 
Limfjordens bedste badestrande og med traveture i 
baghaven. Boligen er på ca. 340 m², hvoraf ca. 120 m² 
er konfirmandstue og kontor. Den er velholdt og godt 
indrettet med nyere køkken, badeværelse, 2 stuer, hall 
samt 5 værelser. Der er en stor lukket have og dobbelt 
carport til boligen. 

Kirkegårdspersonalet klarer græsslåning og klipning 
af hække samt vedligehold af arealer foran tjenstlige 
lokaler. 

Menighedsrådet består af vore to præster, 9 folke-
valgte medlemmer og en medarbejderrepræsentant. 

De folkevalgte medlemmer er valgt fra alle 4 sogne 
efter en fordelingsnøgle, rådet er velfungerende, og der 
er et godt samarbejde med præster og øvrige ansatte. 

Der er ansat 1 organist og 2 kirkesangere, disse 
betjener alle 4 kirker. Organisten er tillige leder af vort 
kirkekor. 
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Kirkegårdene har fælles ledelse og ansatte, 1 
kirkegårdsleder og 4 gartnerimedarbejdere samt en 
deltidsansat kordegn. 

Se hjemmeside: www.Roeddingkirke.dk 
eller www.viborgstift.dk 
Link til video: https://youtu.be/6bcN0yUTQqQ 

▶ Yderligere oplysninger om stillingen 
kan fås ved henvendelse til 
Formand Margit Bisgård, tlf. 21 61 24 55,  
mail: storstenen3a@gmail.com 
Eller sognepræst Anne Røndal, tlf. 21 74 53 34,  
mail: akj@km.dk 
Tiltrædelse: Snarest og senest den 1. marts 2023. 

Lyng Pastorat

Overenskomstansat sognepræst i Lyng, Fredericia 
Provsti, Haderslev Stift. Stillingen omfatter en 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed. Læs mere om, hvad det betyder på dette 
link https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/
hvem-arbejder-i-kirken/praesten Stillingen vil kunne 
omdannes til en tjenestemandsstilling efter den 1. 
september 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi 
ønsker, at vores nye præst tiltræder stillingen pr. 1. 
maj 2023 eller snarest derefter. Som ny sognepræst 
får du et introduktionsforløb på 20 måneder, hvor du 
får en mentor, der guider dig igennem i den første tid 
i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige 
arbejdsopgaver, der er for en præst. Du kan læse mere 
herom på FUV's hjemmeside. Lyng menighedsråd har 
i en embedsbeskrivelse beskrevet mere om sognene, 
og hvad der forventes af dig som præst i deres sogn. 
Du kan læse Haderslev Stifts hjemmeside https://
www.haderslevstift.dk/ og via stiftets Facebook-side. 
Har du lyst til at læse mere omkring Lyng Sogn og 
hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbe-
fale, at du checker sognets hjemmeside og/eller 
Facebook-side. Link til sognets hjemmeside: www.
lyngkirke.dk Stillingen er omfattet af reglerne om Ny 
Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenestebo-
ligen ligger på adressen Blåhøj 82, 7000 Fredericia. 
Boligbidraget for præsteboligen excl. udgifter til el, 
vand og varme er p.t. kr. 5.149. Tjenesteboligen vil 
blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget 
vil blive fastsat ud fra denne vurdering. Er du ikke 
ordineret, er det nødvendigt, at du vedlægger din 

ansøgning en kopi af dine eksamenspapirer og din 
attest fra Pastoralseminariet. Hvis du indstilles til 
stillingen, vil der blive indhentet børneattest. Vi 
opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen. 
Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en 
ansøgning, opfordrer vi til, at du kontakter både 
menighedsrådet og provsten for at aftale et tidspunkt 
for et besøg og en samtale omkring stillingen, inden 
menighedsrådet afholder orienteringsmøde. Er det 
første gang du søger embede, opfordrer vi på samme 
måde til, at du også kontakter biskoppens sekretær 
for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop 
Marianne Christiansen inden orienteringsmødet. Det 
er en stor fordel for alle, hvis der har været et fysisk 
møde, og man har haft lejlighed til at drøfte stillingen 
og de gensidige forventninger, inden ansøgningerne 
skal behandles på det kommende orienteringsmøde 
mellem biskop, provst og menighedsråd. Ansøgnin-
gen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til 
Biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@
km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde 
senest mandag den 13. februar 2023 kl. 15.00. Kon-
taktoplysninger MR-formand Carsten Kjær Jørgensen, 
Lyng Sogn, tlf. 30 27 63 82, e-mail: c.kj@profibermail.
dk Kontaktoplysninger provst Børge M. Povlsen, 
Fredericia Provsti: Tlf. 23 44 38 98, e-mail: bmp@
km.dk Kontaktoplysninger Haderslev Stift: Tlf. 74 52 
25 25, e-mail: kmhad@km.dk Kontaktoplysninger 
biskop Marianne Christiansen v/bispesekretær Heidi 
Hinrichsen: Tlf. 73 52 45 84, e-mail: hj@km.dk Udløber 
den 13. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Lyng Kirke er en moderne kirke, hvilket man allerede 
kan se udefra i den utraditionelle arkitektur. Kirken er 
tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Den 
er bygget som et kirkecenter og er indviet i 1994. Det 
lyse kirkerum har en meget fleksibel indretning, hvor 
bænke og stole kan flyttes. I de øvrige lokaler er der 
konfirmandstue, dåbsværelse, køkken og kontorer 
samt et torv, der fungerer som sognehus. Der er ikke 
kirkegård ved kirken. Det er karakteristisk for kirken, 
at den forbinder fortiden og historien med nutiden, 
hvilket konkret giver sig udslag i, at døbefonten, der 
stammer fra 1400-tallet, naturligt indgår i indretnin-
gen af kirkerummet.

Kirken ligger i den sydlige del af Fredericia Kom-
mune ud mod Lillebælt. I Lyng Sogn er der ca. 5300 
indbyggere, hvoraf knap 4500 er medlem af folkekir-
ken. Der er flere daginstitutioner i området, og vi deler 
skoledistrikt med nabosognet. Konfirmanderne deles, 



så de elever, der bor i Lyng Sogn også konfirmeres 
i Lyng Kirke. De bliver normalt konfirmeret i 3 hold. 
Der er et plejehjem, hvor der på skift med nabokirken 
holdes en månedlig andagt. 

Menighedslivet er præget af rummelighed og 
kreativitet, og menigheden repræsenterer bredden 
i det folkekirkelige landskab. Aktiviteterne spænder 
fra foredrag, stolegymnastik, strikkefællesskab og 
madlavning for mænd til udflugter og kunstudstillin-
ger. Alt sammen med udgangspunkt i det helt centrale 
omdrejningspunkt i kirkens liv, nemlig højmessen. 

Lyng Kirke er Grøn Kirke. Det centrale udgangspunkt 
er den biodiversitet, som skaberværket afspejler, og vi 
arbejder i den forbindelse med flere tiltag i de grønne 
områder omkring kirken såsom etablering af kvashegn 
og en blomstereng. Vi har for nylig startet et alterbu-
ketlaug, der består af frivillige, som binder alterbuket-
ter af planter fra lokalområdet. At Lyng Kirke er Grøn 
Kirke hænger naturligt sammen med, at det centrale 
symbol i kirkerummets arkitektur er livstræet.

Det er vigtigt, at Lyng Kirke dagligt er åben, og at 
der er fokus på samarbejdet med skoler og andre 
institutioner i nærområdet, fx i forbindelse med arbej-
det med minikonfirmander. Kirken skal være et sted, 
hvor mennesker trods forskelligheder kan mødes. Vi 
lægger desuden vægt på, at musik er en væsentlig del 
af kirkelivet, herunder korsang og gospel, og vi gør tit 
brug af de nyere salmer. 

Der er 2 præster i sognet, hvoraf den ene stilling er 
0,75. Der er desuden ansat kirketjener, organist samt 
kirke- og kulturmedarbejder. Vi har et velfungerende 
samarbejde mellem alle personalegrupper, der er 
gode til at støtte og supplere hinanden. I Fredericia 
Provsti arbejder kirkerne sammen i Kirkernes Hus om 
bl.a. regnskabsføring og personregistrering.

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer 
og afholder ca. 10 årlige møder. Det er tale om et 
menighedsråd, der er bredt sammensat både mht. 
arbejdsopgaver og kirkelig orientering, og som lægger 
stor vægt på et godt samarbejde med alle. På kirkens 
hjemmeside, Lyngkirke.dk, kan man læse menigheds-
rådets visioner.

Vi forventer en præst, der kan formidle det kristne 
budskab i et sprog, der taler til alle aldersgrupper. 
Vi ønsker en præst med nye ideer til såvel kirkelige 
handlinger som andre arrangementer samtidig med, 
at vi holder traditionerne i hævd.

Præsteboligen ligger godt 1 km fra kirken direkte ud 
til Lillebælt på adressen Blåhøj 82. Boligen er på 180 
m² i 2 plan.

KONSTITUTION

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

Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat

En stilling som sp. i Svostrup-Voel-Dallerup Pasto-
rat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved 

konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, 
sker i perioden fra den 31. marts 2023 til og med den 
20. juli 2023 (begge dage inkl.) med mulighed for for-
længelse. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet 
grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. 
Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet 
grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. Der 
er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. 
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Biskoppen over Aarhus Stift, 
Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk 
og skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 13. februar 2023. 

Boligbytte
Tre-barns familie (alder 8, 10 og 10 med 2 voksen) 
er interessert i hus bytte i Danmark i perioden  
7.-20. august. Vårt hus befinner seg på ei øy langs 
kysten i vakre Sunnmøre. Det er bare 50 m fra  
sjøen med nydelig havutsikt og sein solnedgang 
sett fra stuevinduet. Det er 5 minutter fra flyplassen  
(AES) og 10 minutter med bil til Ålesund, som er 
en sjarmerende by omringet av flotte fjell. Det er 
mange turmuligheter i nærområde for de som  
er interessert i det, og gode offentlig transport 
muligheter. Huset er en enebolig på ca. 170 kvm 
med 4 soverom og 2 bad. Det er et eldre gårds-
hus (ca. 140 år gammel) men de fleste rom er 
nylig renovert. Det finnes både lam og høner 
på tunet, men det er ingen behov for pass siden  
naboen tar seg av dette når vi er borte. Vennligst 
meld interesse ved e-post: gunnhild.bremer@ 
giske.kommune.no, prest i Møre bispedømme.
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Baggers Alterbog 1688

Forhistorie, indledning og  
tekstudgave

af Holger Villadsen

Books on Demand 2022
ISBN: 978-87-4304-987-6
Indbundet, 446 s., 390 kr. 

Andre bøger om liturgi af Holger Villadsen: 
Perikoper og kirkeår i oldkirken (2010),  
Folkekirkens gudstjenestereform 1992 (2011), 
Ordet og Nadveren (2020).

Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter vaskes.

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

Præstekraver
Vaskes og pibes og Poignetter vaskes.

Anni Kant
Skovgårdsvej 16, 3., 2, 
7500 Holstebro
Mobil 2087 9525


