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NYE BØGER

Mennesker tæt på demenssygdom 
Hver dag er der et menneske, som bliver 
pårørende til én med en demenssygdom. 

Kirken kan tilbyde samtalegrupper og kan 
give de pårørende et rum og et sprog til at 
tale sammen med andre, så de kan mestre 
livet sammen med den, der er “på vej væk”.

Bogen På vej væk præsenterer viden om 
arbejdet med mennesker tæt på en 
demenssygdom. Ud over teoretiske kapitler 
rummer bogen også en række praktiske 
anvisninger til arbejdet med pårørende-
grupper.

På vej væk
Pårørendegrupper til demensramte  
i kirken
Af Lilian Jordan Nielsen
Hæftet | 138 sider | 229,95 kr.

Sjælesorg og diakoni
Møde og dialog giver en indføring i arbejds-
feltet sjælesorg og diakoni. Forfatteren 
Johannes Nissen peger på, at i mødet med 
mennesker i nød er den nødvendige hjælp 
sjældent enten den diakonale omsorg eller 
den sjælesørgeriske samtale, men oftest 
begge dele.

Bogen henvender sig til studerende på de 
diakonale uddannelser, medarbejdere i dia-
konale institutioner, og til alle andre som er 
optaget af sjælesorgens rolle i samfundet.

Møde og dialog
Sjælesorg i diakonal kontekst
Af Johannes Nissen 
Hæftet | 314 sider | 319,95 kr.
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Forsidefoto: 
»Lad vreden få plads i gudsbilledet« 
(se s. 86)

»Kirkeklokkerne ringer, men hvor er præsten? Helt så galt står 
det ikke til endnu, men sådan kan det blive i en nær fremtid. 
Præstemanglen er et stigende problem, som kræver politisk 
handling nu, hvis folkekirkens virke skal opretholdes«.  
Læs Præsteforeningens pressemeddelelse s. 83.

Vrede er i dag ikke en følelse, der er tilladt og naturlig, som den 
var for blot halvanden generation siden. Men er gudsbilledet 
ukomplet uden vrede, og kan man forstå sig selv bedre, hvis 
man også giver vreden plads i sit eget liv? De to spørgsmål tager 
Jørgen Paakjær Moeslund op. Og han spejler dem i hinanden i en 
aktuel og måske også  provokerende teologisk artikel.

Slap af i kirken! Det er opfordringen i Annette Molin Brautschʹs 
bog om børn og kristen meditation. »Der serveres et skræddersyet  
forløb for undervisning af børnekonfirmander, hvor børnene får 
plads til både ro, undren og  fordybelse«, skriver Irene K. Linde-
gaard i sin anmeldelse.

Jakob Brønnum 
Redaktør

Ole Bjerglund Thomsen træder ud af hovedbestyrelsen (s. 82).
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N Y T  F R A  H B

FORENINGEN MÅ 
HØRES INDEN 
LOVGIVNING
Præsten og årsberetningen i digital 
udgave blev drøftet på hovedbe- 
styrelsens møde den 23. januar 2023. 
Folkekirkens styre var også på dags- 
ordenen aktualiseret af regeringens 
beslutning om afskaffelse af bededag 
som en helligdag og fridag

TEKST: SIGNE ETTRUP

Papirløse udgivelser 
Hovedbestyrelsen glædede sig over, at be-
slutningen om, at Præsten udsendes digitalt 
til medlemmer, der ønsker at læse bladet på 
IPad, mobil eller PC fremfor papirud gaven, 
foreløbig tegner rigtig godt. Medlemmer, der 
har tilmeldt sig ordningen, får fredag formid-
dag en mail med link til Præsten. Ordningen 
er blevet taget rigtig godt imod. Meldingerne 
er, at det er utrolig nemt og bekvemt. 

Hovedbestyrelsen har også truffet beslut-
ning om, at årsberetningen i år skal udkom-
me i en digital version, hvor tekst, billeder og 
 videoer supplerer hinanden. Hovedbestyrel-
sen arbejder med at skabe nye veje til at kom-
munikere og præsentere det politiske arbejde. 
Med en digital løsning åbnes nye muligheder 
for at præsentere beretningen. Den digitale 
vej er også favorabel i forhold til økonomien. 

På hovedbestyrelsesmødet drøftede man 
formen og indholdet. Årsberetningen ud-
kommer medio april. Regnskab og indkal-
delse til repræsentantskabsmødet vil for-
sat kunne findes i papirudgaven af Præsten.  
Hovedbestyrelsen vil også udarbejde en  

A K T U E LT

SKRIV I  
PRÆSTEN!
Alle medlemmer er velkomne til at 
bidrage til bladet – med idéer eller 
tekster 

Debatindlæg bringer normalt indenfor 10-14 
dage.

Ønsker du at bidrage som boganmelder i 
bladet, kan du maile redaktøren og blive op-
taget på listen over skribenter, der får tilbudt 
bøger til anmeldelse.

Artikler kan indsendes uopfordret, ligesom 
man kan maile idéer eller udkast – alt sam-
men til red@praesteforening.dk

Forslag til prædikenvejledere modtages ger-
ne – prædikenvejledere skriver et halvt år ad 
gangen. 

Red.
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A K T U E LT

PRÆSTEMANGEL KALDER PÅ 
TREPARTSFORHANDLINGER 
Kirkeklokkerne ringer, men hvor er præsten? Helt så galt står det ikke til endnu, 
men sådan kan det blive i en nær fremtid. Præstemanglen er et stigende problem,  
som kræver politisk handling nu, hvis folkekirkens virke skal opretholdes. Realiteten 
er, at alt for mange kirker har udfordringer med at rekruttere præster. Der er ikke 
nok ledige teologer på arbejdsmarkedet, og der bliver ikke uddannet nok teologer 
til at tage over

P ræstemanglen er en realitet, og den 
brændende platform er allerede sun-
ket i havet. Mange steder kommer 

der ingen eller kun få ansøgere til præste-
stillinger, og der bliver uddannet for få teo-
logiske kandidater«, siger Præsteforeningens 

formand, Pernille Vigsø Bagge, om præste-
manglen. »Folkekirken har mere end 4 mil-
lioner medlemmer. Gør vi ikke noget nu, vil 
det ramme det kirkelige arbejde for ensom-
me, demente, sorgramte, familier, skoler og 
syge huse«. 

papirudgave af årsberetningen, så medlemmer, 
der ikke har mulighed for at læse den digitale 
udgave, kan få beretningen i en papirudgave.

Samtaledag om folkekirkens styre
Præsteforeningen, Landsforeningen af Me-
nighedsråd og Provsteforeningen har som tid-
ligere omtalt planlagt en samtaledag i løbet 
af foråret, hvor folkekirkens udfordringer og 
muligheder skal drøftes. Gerne med inddra-
gelse af biskopperne. 

Samtaledagen skal belyse, hvad deltagerne 
kan samarbejde om, og hvor de ser forskelligt 
på forholdene for folkekirken. Regeringens 
håndtering og manglende inddragelse af fol-
kekirkens parter i sagen om afskaffelse af Be-
dedag har aktualiseret drøftelsen.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne er enige om, 
at når der skal lovgives på folkekirkens område, 
er det afgørende, at Præsteforeningen og andre 
relevante folkekirkelige aktører høres, også in-
den der fremsættes lovforslag. Hovedbestyrel-
sen konstaterer også, at overvejelserne om fol-
kekirkens styre er et omfattende emne, som den 
fortsætter drøftelsen af i den kommende tid. 

Hovedbestyrelsen vil på samtaledagen også 
tage den geografiske og demografiske struk-
tur op og drøfte, hvordan præsteembeder kan 
være bæredygtige og attraktive. Det omfatter 
blandt andet en drøftelse af Marianne Gaar-
dens nye udgivelse, »Urbaniseringens konse-
kvenser for folkekirken«, som ser på konse-
kvenserne af vidt forskellige sognestørrelser 
og flytning af opgaver mellem sogn, pastorat, 
provsti og stift. 

Afsked med Ole Bjerglund Thomsen
Under punktet Eventuelt oplyste provst Ole 
Bjerglund Thomsen, at han desværre så sig 
nødsaget til af personlige årsager at trække 
sig fra hovedbestyrelsesarbejdet med udgan-
gen af februar 2023. Ole understregede, at det 
er med stort vemod, han forlader HB, da han 
har været glad for det politiske arbejde, sam-
arbejdet i hovedbestyrelsen og med sekretari-
atet, men at arbejdet som provst betyder, at 
han må prioritere sin tid.

Pernille Vigsø Bagge takkede på vegne af 
hovedbestyrelsen Ole Bjerglund Thomsen for 
hans store indsats i hovedbestyrelsen. 

»
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A N M E L D E L S E

Kirken skal netop  
være det sted, hvor  
børn kan undre sig

HVOR SIDDER TROEN EGENTLIG? Det 
er et af de spørgsmål, der stilles og over-
vejes i dette helstøbte og meget smukke 
materiale.

Der serveres et skræddersyet forløb 
for undervisning af børnekonfirmander, 
hvor børnene får plads til både ro, undren 
og fordybelse. Eller man kan anvende 
materialet til åben meditation for børn, 
altså uafhængigt af børnekonfirmandun-
dervisningen.

Forfatteren sammenfatter formålet: 
Kirken skal netop være det sted, hvor børn kan 
undre sig, filosofere over livet, få åndelig dan-
nelse, stille store spørgsmål, blive klogere på 
deres tro og få ny viden.

Anmeldt af
Irene K. Lindegaard,
Mejdal

Slap af i kirken

Annette Molin Brautsch
Illustrator Josephine Kyhn
Eksistensen

• Et smukt og helstøbt materiale til børn i kirken

• Elevbog og vejledning

Optaget til det teologiske studie har aldrig 
været lavere. Der er en faldende tilgang af ba-
chelorer. Den teologiske uddannelse er fra 
politisk hånd blevet dimensioneret. Uddan-
nelsen frygtes at blive ramt ekstra hårdt, når 
universiteterne skal leve op til den politiske 
aftale om udflytning af uddannelser. 

Antallet af færdiguddannede cand.theolʹer 
er lavere end antallet af præster, der pensio-
neres. Ledigheden blandt teologer er historisk 
lav. Præsteforeningen har i 2022 analyseret 
antallet af ansøgere til præstestillinger i fol-
kekirken. Ud af 179 opslåede stillinger var 1/3 
genopslag. Antallet af ansøgere var på 5 i gen-
nemsnit med en faldende tendens. To opslag 
fik ingen ansøgere overhovedet. 

Uden en politisk indsats vil manglen på 
præster blive stadig større i de kommende år. 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 
har beregnet, at afgangen af præster fra fol-
kekirken vil blive særligt mærkbar fra 2029 
og frem. Med en studietid på over 5 år ha-
ster det med at få sat indsatser i gang, der 
modvirker et markant fald af præster i folke-
kirken. 

Regeringen har i sit regeringsgrundlag er-
klæret, at den vil bevare folkekirkens særsta-
tus. Hvis det skal opnås, haster det med at 
komme i arbejdstøjet. Præsteforeningen vil 
derfor på det kraftigste opfordre regeringen 
til snarest muligt at invitere til forhandlinger 
med kirkens gejstlige for at få sat gang i de 
helt nødvendige tiltag for at vende den kata-
strofale udvikling. 

Under overskriften »trepartsforhandlinger« 
opfordrer vi bl.a. til, at der bliver afsat kr. 20 
millioner årligt uden for kirkens nuværen-
de bevillinger til en pulje til rekruttering og 
fastholdelse af præster. At der bliver set på til-
synet og indsatsen for arbejdsmiljøet blandt 
præster og provster. At optaget til de teologi-
ske uddannelser bliver øget og styrket, og at 
studerende på Pastoralseminariet får mulig-
hed for at få løn. 

Pressemeddelelse fra Præsteforeningen

 » Uden en politisk indsats vil 
manglen på præster blive stadig 
større i de kommende år
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Materialet består af to bøger: Elevbog og 
Vejledning. 

Vejledningen indledes med betragt-
ninger omkring teologien i materialet 
samt overvejelser, der er gjort omkring 
metode og opbygning. Det Gudsbillede, 
der præsenteres, er nytestamentligt. 
Det er Gud, som er blevet menneske, 
Gud i øjenhøjde, Gud som kærligheds-
magt.

Og netop den teologiske tilgang frem-
står som et bevidst valg ud fra kendskab 
til og teorier om børns udvikling. Der-
for er der også overvejelser omkring al-
dersgruppen, den såkaldte betweenager. 
Hvad er vigtigt i den alder? Hvad rører 
sig? Hvad bliver hørt og modtaget hos en 
10-12-årig? 

Hvis man nu ikke er så erfaren udi 
meditationer eller vil være klogere på 
børnekonfirmander, så er det rigtig gode 
sider, der åbner for en masse overvejel-
ser.

Herefter får man serveret det færdige 
forløb inddelt i ti emner: Tro, Godt/ondt, 
Påske, At flyve (bekymringsløshed), At 
gro, Pinse, Taknemmelighed, Kærlighed, 
Alle helgen og Jul.

Oplæg og meditation
Til hvert tema hører en meditation (som 
også findes på bornikirken.dk), oplæg til 
samtale og såkaldte fordybelsesopgaver. 
Det kan være kreative opgaver, hvor der 
skal klippes og klistres, en samtale eller 
måske en tillidsleg.

Så overskriften Slap af i kirken handler 
ikke kun om at ligge på en kirkebænk og 
lade roen falde på sig. Det gør det også, 
men det understreges flere gange i ma-
terialet, at fordybelse ikke er det samme 
som stilhed. 

Det at slappe af handler om at geare 
ned og blive tilbudt rum til tanker, at 
tage børnene alvorligt og give plads til 

deres refleksioner, også som en modvægt 
til det, der ellers fylder i børnenes hver-
dag, hvor det ofte skal gå lidt stærkt; man 
skal præstere og være på. 

Fordybelse er at have fokus på en opgave, 
som skaber mulighed for tro og undren.

Slap af i kirken er et imponerende styk-
ke arbejde. Josephine Kyhns billeder er 
smukke og gør det til en oplevelse at blad-
re i bogen.

Jeg må dog indrømme, at jeg i første 
omgang læste bøgerne med en vis skep-
sis. Dels er jeg vant til meget store hold, 
og dels har vi børnekonfirmander i 3. 
klasse, og selvom materialet er lavet til 
aldersgruppen 9-12 år, så tror jeg, det er 
mere brugbart til den 12-årige end til den 
9-årige.

Man har valgt at gengive alle medita-
tioner i Elevbogen, og det gør den meget 
skrift-tung. Til gengæld er der med gav-
mild hånd strøet en masse fine illustra-
tioner ud over siderne. Det gør den smuk 
og spændende. Der er også rig mulighed 
for, at børnene kan gøre bogen til deres 
egen ved at skrive eller farvelægge under-
vejs; men alt det kan (for nogle) drukne 
lidt i de mange sider fyldt med ord.

Det er et materiale, som gør mig nys-
gerrig efter at afprøve ideerne, og det 
får mig til at tænke videre og ønske mig 
mere: Jeg ønsker mig selvsamme materi-
ale tilpasset aldersgruppen 13-14 år. Med 
få ændringer kunne det være et smukt og 
solidt konfirmand-forløb. Og egentlig øn-
sker jeg mig også samme forløb tilpasset 
de 8-9-årige.

Uanset om man vil have fingrene i et 
færdigt forløb, eller man vil inspireres og 
bare plukke lidt ud, så er Slap af i kirken et 
stykke solidt og smukt arbejde, der varmt 
kan anbefales. 

 » Den teologiske tilgang fremstår 
som et bevidst valg ud fra kendskab 
til og teorier om børns udvikling

 » Hvis man nu ikke er så erfaren udi 
meditationer eller vil være klogere 
på børnekonfirmander, så er det 
rigtig gode sider, der åbner for en 
masse overvejelser
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Lad vreden få plads i gudsbilledet
Vrede og kærlighed: »En psykoterapeut sagde engang lidt kækt til  

mig, at vrede er den næstbedste følelse, kun overgået af kærlighed«. 
Jørgen Paakjær Moeslund om vrede som en naturlig del af gudsbilledet 

– at lade den menneskelige vrede spejles i Guds vrede. Men er det 
overhovedet tilladt i dag at være vred?

G ud er kærlighed«. De ord hører vi i 
Første Johannesbrev, og jeg er ret 
sikker på, at de udgør et gudsbil-

lede, der står meget stærkt blandt mange 
af os folkekirkepræster. Vores gudsbille-
de får naturligvis betydning for hele vo-
res teologi. Det viser sig mange steder, 
eksempelvis i den vedvarende debat om 
Guds endelige dom: Tilhængerne af læ-
ren om alles frelse afviser tanken om den 
dobbelte udgang, fordi den umuligt kan 
rummes inden for det gudsbillede, hvor 
Gud er kærlighed. Med udgangspunkt i 
gudsbilledet nægter man enhver tale om 
Guds straf eller vrede. 

Jeg vil imidlertid argumentere for, at 
Guds vrede er en nødvendig og naturlig 
del af billedet af Gud som kærlighed. Jeg 
vil forsøge at kaste lys over forholdet mel-
lem kærlighed og vrede ud fra tre vinkler: 
en almenmenneskelig, en sjælesørgerisk 
og en bibelsk. Til sidst vil jeg igen sætte 
vreden i forbindelse med diskussionen 
om Guds endelige dom.

Vrede hører uløseligt sammen med 
kærlighed. Men mange har det i dag 
svært med vreden. Det gælder ikke kun 
blandt os teologer, men i samfundet i det 
hele taget. Gud må ikke være vred, og det 
må vi mennesker faktisk heller ikke. Vi 
forbinder vrede med kontroltab og svag-
hed, mens vi i stedet stræber efter ende-
løs positivitet og rummelighed. 

Den sunde vrede
Det har blandt andre psykologen Frej 
Prahl reageret imod i sin bog »Argh! Den 
sunde vrede i familielivet«. Her tillader 
han sig at skrive til forældre, at de gerne 
må vise vrede over for deres børn – ja, at 
det måske ligefrem er nødvendigt for at 
give børnene et sundt forhold til vrede.

Og det er vigtigt at have et sundt for-
hold til vrede. Som menneske kommer 
man nemlig ikke uden om vreden. Den 
bobler flittigt frem hos børn, hvor den 
kan udtrykke sig som et spektakulært op-
trin af lyd, mimik og kropssprog. 

Som vi bliver ældre, lærer vi at kontrol-
lere vreden, fordi den jo alt andet lige kan 
være en farlig og uregerlig størrelse. Hvis 
den får frit løb, kan den skabe afstand til 
andre og i værste fald skade vores omgi-
velser. Derfor må vi naturligvis lære at 

P R Æ S T E N S  1 0  B U D

Af Jørgen Paakjær Moeslund
Ringkøbing
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tøjle den, mens vi vokser op. Problemet 
opstår, hvis vreden bliver kontrolleret 
så stramt, at vi slet ikke tør føle den eller 
sætte ord på den. For den er, ligesom alle 
de andre følelser, en uomgængelig del af 
menneskelivet.

Og faktisk er det en god følelse. En psyko-
terapeut sagde engang lidt kækt til mig, at 
vrede er den næstbedste følelse, kun over-
gået af kærlighed. Det lyder måske van-
vittigt, men det giver i virkeligheden god 
mening. Vrede er nemlig en forsvarsfølel-
se. Når jeg bliver vred, skyldes det, at mine 
grænser bliver overtrådt. Hvis jeg ellers er 
nogenlunde psykisk stabil, vil vreden opstå 
som en helt naturlig reaktion på grænse-
overskridende adfærd. Det er derfor vigtigt, 
at jeg kan blive vred, så jeg med vreden kan 
forsvare mig mod angreb fra andre.

Vreden over andres krænkelse
Det gælder ikke mindst også, når vi ser 
vreden i sammenhæng med kærlighed: 
Når jeg elsker nogen, bliver jeg ikke kun 
vred på egne vegne, men især også, når 
mine kære bliver angrebet. Hvis min dat-
ter for eksempel fortæller, at hun blev 
slået i børnehaven, bliver jeg vred på det 
barn, der slog hende. Kun lidt selvfølge-
lig, for jeg ved jo godt, at børn er børn. 

Men hvis nogen udsatte mine børn for 
alvorlige overgreb, kan jeg garantere, at jeg 

ville blive splitter-rasende på vedkommen-
de. Og burde jeg ikke også det? Ville det 
ikke være et svigt, hvis min søn forgæves 
måtte spejde efter min vrede, når han var 
blevet krænket? Ville min kærlighed ikke 
virke falsk og hul, hvis jeg var upåvirket af 
den lidelse, der ramte mit barn?

På samme måde med Gud: Når vreden 
udspaltes fra billedet af den kærlige Gud, 
kommer man til at stå tilbage med en Gud, 
der måske nok kaldes kærlig, men som er 
det på en underligt uengageret måde. Uden 
vreden må vi forestille os en Gud, der er 
upåvirket af, at en magtsyg russisk dikta-
tor smadrer menneskeliv, familier og na-
tioner. En Gud, der ser til med ophøjet ro, 
mens et barn bliver svigtet og misbrugt.

Det billede af Gud kan jeg i hvert fald 
ikke leve med. For mig er det vigtigt at tro 
på, at ondskab og overgreb mod Guds el-
skede mennesker vækker hans vrede. For 
jeg tror på en levende Gud.

En pointe i sjælesorgen
Jeg tror videre, at det er en vigtig pointe 
for sjælesørgeren, at der er plads til vre-
den i gudsbilledet. Ja, Guds vrede er li-
gefrem en sjælesørgerisk nødvendighed. 
Når mennesker kommer til mig med 
smerte over de svigt, de har oplevet, for-
midler jeg ofte, at Gud står bag dem og 
føler med dem. Det indebærer for mig 

»Uden vreden må vi 
forestille os en Gud, 
der er upåvirket af, at 
en magtsyg russisk 
diktator smadrer 
menneskeliv, familier 
og nationer«. (Foto fra 
Det sixtinske kapel)
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at se både medynk og vrede. Når vi sidder 
med et offer for vold eller overgreb, er vi 
i mine øjne nødt til at italesætte, at Gud 
reagerer med vrede mod ondskaben.

Den krænkede vil formentlig selv være 
fyldt af vrede, og den følelse kan være 
svær at håndtere inden for et pænt dansk 
og kristent mindset. 

For må man godt være vred? Må en kri-
sten være vred? Kan vores milde og kærlige 
Gud leve med vrede? Ja, det tror jeg bestemt. 
Og jeg vil mene, at det er en vigtig opgave 
for sjælesørgeren at give rum for vreden, 
blandt andet ved at spejle den i Guds vrede. 

Guds bibelske vrede
Det er i øvrigt ret nemt. Man behøver 
ikke at lede ret meget i vores bibelske 
tekster for at finde beskrivelser af Guds 
vrede. Vi ser den blusse op hos Jesus, for 
eksempel i Markusevangeliets beretning 
om tempelrensningen: »Og han gik ind 
på tempelpladsen, og han begyndte at 
jage dem ud, som solgte og købte der, og 
han væltede vekselerernes borde og due-
handlernes bænke …« (Mark 11,15b). 

Eller vi kan tænke på den lange seance, 
hvor Jesus skælder ud på de skriftkloge og 
farisæerne og afslutter med de meget vrede 
ord: »Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I und-
gå at blive dømt til Helvede?« (Matt 23,33).

I begge tilfælde bliver Jesus rasende, 
fordi det, der skulle være godt, er blevet 
ødelagt og misbrugt. Templet er blevet 
forvandlet fra bedehus til røverkule. Og de 
skriftkloge bruger Skriften til at underkue 
folket og hævde sig selv. Jesu voldsomme 
vrede er et forsvar mod synd og ondskab.

Jeg kunne fortsætte med gammeltesta-
mentlige passager om Guds vrede, men 
jeg går ud fra, at de fleste er bekendt med, 
at Guds vrede jævnligt dukker op i det 
gammeltestamentlige gudsbillede. Hvis 
ikke, kan man jo lave et lille forsøg og slå 
op et tilfældigt sted i Salmernes Bog. Der 

er der en god chance for, at man finder en 
from bøn, der handler om Gud som kriger 
eller om hævn over fjenderne.

Begrebet hævn
Begrebet »hævn« vil jeg i øvrigt gerne 
opholde mig lidt mere ved. Hævn er pri-
mitiv, nyttesløs og fører kun mere øde-
læggelse med sig. Sådan forholder det sig 
ganske åbenlyst, og derfor skal vi altid af-
stå fra at hævne os.

Udfordringen er, at lysten til hævn føl-
ger helt automatisk, når man selv eller ens 
kære er blevet krænket. Af samme grund 
fylder hævntørsten som nævnt en del, ikke 
kun i Salmernes Bog, men også andre ste-
der i Bibelen. Vi kan for eksempel tænke på 
Romerbrevet, hvor Paulus opfordrer me-
nigheden til at overlade hævnen til Gud:

Hold fred med alle mennesker, om det 
er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke 
retten i egen hånd, mine kære, men giv 
plads for Guds vrede, for som der står 
skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil 
gengælde,« siger Herren. (Rom 12,18-19)

Her henviser Paulus meget tydeligt til 
Guds vrede og hævn, og det gør han fak-
tisk som sjælesørger for menigheden i 
Rom. Vi kan forestille os, at de kender til 
chikane og forfølgelse, fordi de er krist-
ne. Så Paulus forventer tilsyneladende, at 
hævnlysten ulmer i menigheden. Derfor 
bruger han Guds vrede og hævn som et 
spejl og en trøst for de kristne. Kun fordi 
Gud er vred på deres vegne, kan de hvile i, 
at de til sidst vil få oprejsning for den uret, 
de nu er underlagt. Ja, det er netop med 
henvisning til, at Gud er vred og vil hæv-
ne, at Paulus kan formane menigheden 
tydeligt: »Hold fred med alle mennesker«.

Paulus kunne også have gået en anden 
vej og skrevet noget i retning af: »Tag 
ikke retten i egen hånd, mine kære, men 
giv plads for Guds kærlighed, for som der 
står skrevet: Gud er kærlighed«. Hvor vil-
le det dog have klinget hult for de træng-
te kristne. En kærlighed, der ikke bliver 
vred over uretten mod den elskede, er en 
underlig, abstrakt kærlighed.

 » Vi forbinder vrede med kontroltab og 
svaghed, mens vi i stedet stræber efter 
endeløs positivitet og rummelighed
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Fastelavns søndag

Sl. 2; 1. Pet.3,18-22; Matt.3,13-17 / Jesu dåb

Solvej Paabøl  
Andersen,
sognepræst i  
Grene

P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

 »Hvad er det for  
en retfærdighed,  
der skal opfyldes?

Bulder og brag
Der er meget larm i Salme 2. Det er en ag-
gressiv konge, vi hører om. Der er ikke me-
get ydmyghed og sagtmodighed dér. Op-
rør imod ham er oprør imod Gud, som har 
indsat ham. Det slås der hårdt ned på! 

Ordene »Du er min søn, jeg har født dig 
i dag« skaber forbindelsen til Jesu dåb. 
Også han er himlens kongesøn, indsat 
af Gud. Med tilføjelsen »elskede« og det 
uddybende: »I ham har jeg fundet velbe-
hag« (jf. Es. 42,1) Bibelen 2020 har: »Det er 
ham, jeg har valgt«.

Vedkendelse
Gud vedkender sig altså Jesus som sin søn, 
sin udvalgte, og denne kan nu tiltræde sit 
»embede« som sådan. Den vedkendelse, 
som nok er der i forvejen, proklameres i då-
ben – i Jesu dåb og i vores dåb – så alle kan 
høre det. Men ord er ikke altid nok.

Fra litteraturen
Om vedkendelse og om sakramenter: 
Læs Tove Ditlevsens novelle »En ægge-
snaps«. Det er hurtigt gjort. Den er et ek-
sempel på, at når det kommer til kærlig-
hed, så har ord størst overbevisning, når 
de knytter sig til tegn. Til handling, til 

Debatten om Guds endelig dom
Spørgsmålet er så til sidst, hvad alt det-
te betyder for debatten om Guds endelige 
dom? Fører bevidstheden om Guds vrede 
nødvendigvis til læren om den dobbel-
te udgang? Sådan forstået, at ofrene får 
oprejsning i himlen, mens de skyldi-
ge straffes i helvede? Nej, det mener jeg 
ikke. Vi kan ikke uden videre slutte fra en 
sjælesørgeriske pointe til en systematisk. 

Det siger nemlig sig selv, at det bliver 
en meget kompliceret affære ved den en-
delige dom. Er alle ikke ofre? Og samtidig 
skyldige i krænkelser af andre? 

Og er det i øvrigt ikke troen på Jesus 
Kristus, der er afgørende for frelsen? Jo, så-
dan er det. Vi er alle i samme båd på dom-
mens dag. Vi er alle både ofre for og skyldi-
ge i alt muligt. Og vi er alle helt afhængige 
af, at Kristus skænker os sit evige liv. 

Ikke desto mindre har det betydning 
for spørgsmålet om dommen, hvis man 
godtager, at Guds vrede er en legitim, ja, 
måske endda værdifuld, del af gudsbille-
det. Så kan man heller ikke uden videre 
affeje tanken om den dobbelte udgang. 
For vreden korresponderer så at sige med 
tanken om den dobbelte udgang. Det er 
en helt reel risiko, at vi kan blive ramt 
af Guds vredes dom, og den risiko står vi 
alle i. Det er det, der bliver gjort klart for 
os i de mange passager, hvor evangelier-
ne forkynder en klar adskillelse mellem 
tro og vantro, godt og ondt, liv og død. 

Man kan også sige, at vreden korre-
sponderer med Guds retfærdighed. Det er 
den dimension i gudsbilledet, der fortæl-
ler os, at retfærdigheden vil ske fyldest: 
Gud vil sørge for en retfærdig oprejsning 
for de endeløst mange glemte og under-
kuede ofre i vores verden.

Samtidig kan man sammenkæde Guds 
kærlighed med hans nåde. Det er den 
meget vigtige dimension af gudsbilledet, 
der korresponderer med håbet om alles 
frelse. Så talen om Guds vrede bibrin-
ger ikke en klar løsning på spørgsmålet 
om dommen. Uanset hvad må man dog i 
mine øjne gøre plads til Guds vrede i sin 
teologi. Hvis man fraspalter Guds vrede, 
bliver hans kærlighed abstrakt og hul. 
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gestus, til blik. Til inkarnation, til vand, 
brød og vin. Eller æggesnaps. 

I det ordløse drama mellem mor og 
datter er der mistro, skam, rædsel, vrede, 
trods, usikkerhed, forfærdelse, forlegen-
hed og irritation. Ville hun stjæle? Troe-
de hun, jeg ville stjæle? Og hvad gør man 
så, når man ikke har lært at give udtryk, 
ikke har lært at sige det nødvendige? 
Hvordan får man rettet op på det, som 
er gået skævt, løsnet op for det, som er 
gået i hårdknude? Moderen løfter blikket 
og møder barnets, rømmer sig og siger 
stille: »Du kan jo røre dig en æggesnaps«. 

Og den æggesnaps har jo intet med no-
get at gøre; men barnets bekymring bli-
ver til befrielse. Hun springer op, og si-
ger: »Du skal da osse have, mor, jeg skal 

nok røre dem begge to«. For hvad ligger 
der i den æggesnaps ud over æg og suk-
ker? Der ligger en vedkendelse. Mode-
ren kan ikke vide, om datteren havde til 
hensigt at stjæle eller ej. Om så datte-
ren aldrig så meget havde bedyret, at det 
havde hun ikke, så ville det stadig være 
et spørgsmål om tillid. Men med ægge-
snapsen svarer moderen på barnets bøn: 
»Kære Gud, lad alting være som før!« 

Dér sker det på det rent menneskelige 
plan, at retfærdigheden sker fyldest i kær-
lighedens forstand: »Jeg giver dig, hvad 
jeg ikke ved, om du fortjener, for jeg vil ikke 
være dig foruden, og jeg vil ikke, at du skal 
være i nød og i tvivl om, at jeg kommer 
hjem, og at jeg vil kendes ved dig«.

Ligesom æggesnapsen ikke kun inde-
holder æg og sukker, men nok så vigtigt 
genoprettelse af det, som var ved at brase 
sammen mellem mor og datter, sådan er 
det også med dåben og nadveren. En ke-
misk analyse vil sige H2O og mel og drue 
og gær osv. Men der er mere. Og det er 
dette »mere«, der fylder vores verden med 
lys, når vi har syn og hørelse for det. Det 
er dette »mere«, der gør, at alting igen og 
igen kan blive som før. Ikke bare mellem 
mennesker. Men også mellem menne-
sker og Gud.

Guds retfærdighed 
Det giver slet ikke mening for Johannes 
at døbe Jesus. Jesus var jo uden synd. 
Der var ingen logik i, at han lod sig døbe 
til den bod og omvendelse, som Johan-
nes-dåben består i. Hvilket formål skulle 

SALMER

Fastetiden er den tid på kirkeåret, som fører os hen mod 
påsken. Vi er på vej mod korset og kunne derfor 
glimrende begynde med at synge 172, 176 eller 192. Og/
eller slutte med 206, 208 eller 217. 441 er en fornem 
dåbssalme, som har hele frelseshistorien med sig – og et 
helt vers til vedkendelsen (v. 3). Man kan i det hele taget 
orientere sig lidt i dåbssalmerne. 141 (obs! melodisam-
menfald med 206) og 142 er gendigtninger af evangelie-
teksten. Den første gør meget ud af Johannes’ vægring 
ved at døbe Jesus og slutter ved vores dåb. Det tema var 
dog allerede slået an i vers 1, som hentyder til epistlens 
tale om en pagt. Den anden betoner mere overgangen 
mellem den gamle og den nye pagt og forskellen mellem 
Johannes’ dåb, som kun er i vand, og vor Herres dåb med 
Helligånd (vand OG ild). Den har refrænet: »Her ser du 
over dåben Guds-husets dør stå åben«. 70 eller 826, hvis 
det skal være lidt nyere. Sidstnævnte meget apropos det 
med, at man ikke altid behøver at forstå alting. Efter 
nadver: 476.
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SEKRETARIAT
STUDERENDE 
Når du er studerende eller går på Pastoralseminariet, så 
kan du stå som studerende i Præsteforeningen. 

Husk derfor at give os besked, når du f.eks. har afsluttet 
Pastoralseminariet. 

TILLIDSREPRÆSENTANT 
Else Kaag Bjerg
er valgt i Sydthy Provsti i Aalborg Stift. 

PERSONALIA

DØDSFALD
Per Rysgaard Jensen
provst, tidl. sp. Sankt Olai. Født den 21. november 1934, død 
den 11. januar 2023. 

AFSKED
Kaj Bollmann
sp. (kbf) i Jyllinge Pastorat i Roskilde Stift er afskediget 
med pension efter ansøgning fra den 31. juli 2023. 

Karin Hasling
sp. (oa) i Overlade Pastorat i Viborg Stift er afskediget efter 
ansøgning fra den 30. juni 2023. 

Vidste du, at du må tage din tillids- 
repræsentant med til boligsyn? Det 
anbefaler Præsteforeningen, at du gør.det dog have? »Lad det nu ske! For såle-

des bør vi opfylde al retfærdighed«. Hvad 
er det for en retfærdighed, der skal op-
fyldes? Det lyder i hvert fald ikke, som 
om Jesus selv vælger at blive døbt, for-
di han lissom føler, at det vil være rigtigt 
for ham selv. Det lyder slet ikke, som om 
han har et valg. Det skal bare ske.

Bibelen 2020 har: »Det er sådan, vi gør 
dét, Gud vil have«. Det er grund nok. Då-
ben kræver ikke, at vi forstår det eller fø-
ler det. Som præster skal vi måske ikke 
have så travlt med at forklare dåbens be-
tydning, men bare forkynde den?

Solidariteten
Ved at lade sig døbe knytter Jesus sig helt 
og fuldt til os. Der er ikke noget menne-
skeligt, som forbliver ham fremmed. At 
han lader sig dykke ned i det vand, som 
er plumret af menneskers synd, det si-
ger mindst lige så tydeligt som ord, hvad 
der er på færde. Og det er kun begyn-
delsen. Med sin dåb tiltræder Jesus den 
vandring, som fører til korset på Golgata. 
Hvor det kommer til at stå helt klart, at 
heller ikke kampen, ensomheden, ang-
sten, smerten, gudsforladtheden eller 
døden er ham fremmed. 

Den korsfæstede og hvorfor ikke også 
opstandne?
Jeg forstår ikke, hvorfor korstegnelsen 
i dåben ledsages af ordene om at tilhøre 
den korsfæstede – men ikke den opstand-
ne? Epistlen tolker dåben i lyset af Kristi 
opstandelse, jf. Rom. 6. 

»Tove Ditlevsens 
novelle 'En 
æggesnaps' er et 
eksempel på, at 
når det kommer 
til kærlighed, så 
har ord størst 
overbevisning, 
når de knytter 
sig til tegn«
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Anette Jensen
sp. (oa) i Løjt og Genner Pastorat i Haderslev Stift er 
afskediget efter ansøgning fra den 30. april 2023. 

Solveig Refsgaard
hospitalspræst på Odense Universitetshospital i Fyens 
Stift er afskediget med pension efter ansøgning fra 
den 30. april 2023. 

UDNÆVNELSE
Nanne Mølhave
provst for Lolland Vestre Provsti og sp. i Skt. Nikolai Pa-
storat i Lolland-Falsters Stift er ansat som sp. (kbf) i Nørre 
Søby-Heden Pastorat i Fyens Stift fra den 1. februar 2023. 

LEGAT

PASTOR JACOB EMIL BAHTS OG 
HUSTRU HENDRIKKE JACOBINE BAHT, 
FØDT JOHANSENS MINDELEGAT
I ovennævnte legat er der ledige legatportioner
til uddeling i maj 2023. Ansøgningsperioden
er fra den 1. til den 28. februar 2023.

Der henvises til www.legatbogen.dk og til  
www.advokatkirstein.dk (under legater) om formåls-
bestemmelse, der er ændret, og om fremgangsmåde.

På bestyrelsens vegne, Advokat Carsten Kirstein 
ApS, Adelgade 15, 5. sal, 1304 København K

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

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

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.
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Christians Kirke, København

Stillingen som tjenestemandsansat sp. i Christians 
Kirke, Amagerbro Provsti er ledig til besættelse 

snarest muligt. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som 
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Hvis du er ny 
sognepræst, indgår du i det to-årige uddannelsesforløb 
»NY PRÆST«, som ledes af stiftets uddannelseskonsulent. 
Du vil også få tilknyttet en mentor. 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. Vil du læse mere om Christians Pastorat, kan det 
anbefales, at du orienterer dig på pastoratets hjemme-
side: Velkommen i Christians Kirke | Christians Kirke 
Stillingen aflønnes efter løngruppe 2 i aftale om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Det er en 
forudsætning for indplacering i LG 2, at den, der ansæt-
tes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse 
eller NY PRÆST. Stillingen er omfattet af reglerne om Ny 
Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 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 menighedsråd og 
provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samta-
le, inden ansøgningsfristen udløber. Er det første gang du 
søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær 
for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop 

Peter Skov-Jakobsen, inden menighedsrådet afholder 
orienteringsmøde. Ansøgningen skal stiles til Kirkemini-
steriet, men skal sendes til Biskoppen over Københavns 
Stift pr. mail til: kmkbh@km.dk og ansøgningen skal være 
biskoppen i hænde senest mandag den 20. februar 2023 
kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand Ole Christian 
Lund, Christians Sogn, tlf. 29 99 07 80, e-mail: olelund@
gmail.com Kontaktoplysninger provst Michael Krogstrup 
Nissen, Amagerbro Provsti, tlf. 51 17 47 27, e-mail: mkni@
km.dk Kontakt oplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen 
v/bispe sekretær Anne-Marie Hansen, tlf. 33 47 65 03, 
e-mail: amh@km.dk Udløber den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Christians Kirke søger en præst, der vil 
være med til at udvikle kirken – og 
bidrage til en rummelig og uhøjtidelig 
atmosfære 
Vil du være med til at udvikle en kirke, der vægter 
rummelighed, nytænkning og en uhøjtidelig atmosfære 
højt? Christians Kirke er en kirke midt i byen, som slår 
dørene op for mangt og meget. På vores kirkegulv er 
der både plads til prædikener, musikalske optrædener 
og andre aktiviteter. Vi søger en engageret præst, der 
vil være med til at bidrage til alt det og meget mere. 

Hvis du er den præst, vi søger, skal du 
 ¼ have en vis erfaring og en solid teologisk ballast, 
 ¼ være åben over for variationer og muligheder i 

gudstjeneste- og kirkelivet, 
 ¼ være rummelig i samarbejdet med alle kirkens og 

sognets interessenter, 



SIDE 94 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

 ¼ have et højt ambitionsniveau og tilstræbe kvalitet 
i kirkens virksomhed og 

 ¼ være en samlende figur, som med energi og en-
gagement vil være med til at udvikle kirkens liv og 
trivsel sammen med personale, menighedsråd og 
frivillige i et samarbejde præget af en uformel om-
gangstone, men med høj grad af gensidig respekt. 

Mere end blot gudstjenester og kirkelige 
handlinger
Der er 1½ præstestilling knyttet til Christians Kirke. 
Præsterne deler gudstjenester og kirkelige handlin-
ger mellem sig efter normering. Derudover holder 
præsterne hos os forskellige former for kurser for 
voksne i form af saloner, foredrag og lignende – alle 
velbesøgte. Der er også babysalmesang ved særlig 
underviser. Christians Kirke driver, sammen med Vor 
Frelsers Kirke, en menighedspleje med foredrag og 
socialt samvær. Vi har desuden et kirkepartnerskab 
med Kirkens Korshærs familiestøttende arbejde på 
Christianshavn. Kirkens sociale og diakonale arbejde 
er noget, vi forventer, at den nye præst indgår i. 

Du vil have et tæt samarbejde med kirkens persona-
le, menighedsråd og frivillige. Kirkens personale består 
af organist, kor, to kirketjenere, kordegn (25 timer, 
uden kirketjeneste), kirke- og kulturmedarbejder (27 
timer) og regnskabsmedarbejder (15 timer). Kirke- og 
kulturmedarbejderen medvirker også ved konfirmand-
undervisningen. Menighedsrådet består af ni valgte 
medlemmer, fire suppleanter, de to præster samt en 
medarbejderrepræsentant (organisten). Alle deltager i 
de 8-9 menighedsrådsmøder, vi har om året. Christians 
Kirke har en velholdt hjemmeside, men intet kirkeblad. 

Sognegården er Stanleys Gaard, Store Sønder-
voldstræde 2. Den deler kirken med Vor Frelsers 
Kirke. Bygningen rummer mødelokaler og kontorer 
for begge kirker. I kælderen driver Kirkens Korshær 
et diakonalt arbejde (Fedtekælderen). Bygningens 2. 
sal rummer den kommende præstebolig for Christians 
Kirke. Den nye præstebolig er på 285 m2 og bliver 
i øjeblikket istandsat. Den står klar til indflytning i 
2024, og indtil da stiller vi den tidligere præstebolig til 
rådighed – en velholdt lejlighed på 160 m2, beliggende 
ved Christians Kirkes hovedindgang, Strandgade 1. 

Lidt om Christians Kirke – en citykirke 
med stabil kirkegang og et blomstrende 
musikliv 
Christians Kirke er en stor citykirke bygget i 1750’erne 
ved Nicolai Eigtved. Et stort tværskib, flankeret med 
loger på de tre sider, giver vores unikke kirkerum ka-

rakter af et teater med omkring 600 pladser. Prædike-
stolen og orgelet er placeret oven over alteret, men vi 
kan godt lide at være i øjenhøjde med kirkens gæster. 
Derfor er der tradition for, at vi holder prædikener fra 
gulvet, at koret primært synger fra gulvet, og at orglet 
ligeledes primært spiller fra gulvet. Under kirken har 
vi en krypt, som vi fortsat bruger til urnegrave. På den 
anden side af kirkens mure ligger en stor kirkehave, 
der særligt i sommerhalvåret er et populært uderum. 
Kirkens smukke indre og ydre tiltrækker naturligvis 
mange turister. 

Kirkerummets gode akustik gør det indbydende for 
musikere, og det afspejler vores blomstrende musikliv 
da også. Vi har ca. 60 koncerter om året – alle af høj kva-
litet og med stor variation. Gæstesolister deltager ofte 
i gudstjenesterne, som kan rumme spontane indslag. 
Vores mange frivillige understøtter kirkens koncertliv. 

Kirkegangen hos os er god og stabil. Vi har fast 
30-40 kirkegængere med en tydelig kernemenighed, 
hvoraf en del er sognebåndsløsere. Sognegrænser 
spiller en underordnet rolle i en storby som Køben-
havn, og det er ambitionen at være åben over for alle, 
som søger Christians Kirke, uanset om de er bosat i 
sognet. Kirken tiltrækker da også mange udensogns 
kirkegængere, hvilket bl.a. afspejler sig i de mange kir-
kelige handlinger og den store deltagelse i musiklivet. 

Ansøgningsfrist og kontakt 
Ansøgningsfristen er senest 20. februar 2023. Op-
slaget kan ses i Præsteforeningens Blad af 27. januar 
2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
formand Ole Lund på tlf. 29 99 07 80 eller mail ol.tk@
mail.tele.dk

Fakta om Christians Kirke og sognet 
 ¼ Christians Kirke ligger på Christianshavn, Strand-

gade 1. 
 ¼ Sognet har 7.333 indbyggere, hvor knap 60% er 

medlemmer af folkekirken. 
 ¼ Der er hverken skole eller plejehjem i sognet. 
 ¼ Christians Kirke har op til ca. 75 dåb om året, 

fordelt mellem højmesse og en månedlig 
lørdagsdåb. 

 ¼ Der er ca. 25 vielser og ca. 20 begravelser/bisæt-
telser om året. 

 ¼ Vi har ét konfirmandhold, som har undervis-
ning i den gamle kirketjenerbolig ved kirkens 
hovedindgang. De samme lokaler bruger vi til 
møder, anden undervisning og som øvelokale for 
musikerne. 
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Ny Kirke, Bornholm

Stillingen som tjenestemandsansat sp. i Ny Kirke, 
Bornholms Provsti er ledig til besættelse snarest mu-

ligt. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogs-
fører og begravelsesmyndighed. Som ny sognepræst 
indgår du i det to-årige uddannelsesforløb »NY PRÆST«, 
som ledes af stiftets uddannelseskonsulent. Du vil også få 
tilknyttet en mentor. I Præsteforeningens medlemsblad 
kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. 
Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menig-
hedsrådet gør sig om det ledige embede. Har du lyst til at 
læse mere om Nyker Sogn, og hvordan kirkelivet m.v. er 
i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets 
hjemmeside: www.ny-kirke.dk Tjenestemand LG1. Stillin-
gen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse 
i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013). 
Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Stillingen 
er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt 
at ønske en lønforhandling. Der er knyttet tjenestebolig 
til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Ellebyvej 
2, Nyker, 3700 Rønne. Er du endnu ikke ordineret, bedes 
du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoral-
seminariet 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 menighedsråd 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 kontakte biskoppens sekretær for 
at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter 
Skov-Jakobsen inden menighedsrådet afholder oriente-
ringsmøde. Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, 
men skal sendes til Biskoppen over Københavns Stift 
pr. mail til: kmkbh@km.dk og ansøgningen skal være 
biskoppen i hænde senest mandag den 20. februar 2023 
kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand Hanne Land-
berg, Nyker Sogn, tlf. 21 42 26 42, e-mail: ha.landberg@
gmail.com Kontaktoplysninger provst Frank Kærgaard, 
Bornholms Provsti, tlf. 22 81 60 00, e-mail: frk@km.dk 
Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen v/ 
bispesekretær Anne-Marie Hansen, tlf. 33 47 65 03, 
e-mail: amh@km.dk Udløber den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Ny Kirke er en smuk middelalderkirke med ca. 120 
siddepladser og er beliggende i udkanten af Nyker by. 
Sognet har ca. 1.600 indbyggere, heraf er 1295 med-

lemmer af folkekirken. Sognets beboere er en blanding 
af alle aldersklasser, men med en stor andel af børne-
familier. Ca. halvdelen af indbyggerne er bosiddende 
i Nyker by, de øvrige i Sorthat-Muleby beliggende ved 
skov og strand ca. 4 km fra kirken samt et opland. 

Præstegården har adresse Ellebyvej 2, Nyker og er 
beliggende ca. 50 m. fra kirken. Den er nyrenoveret i 
2023 og rummer, foruden beboelse, tjenstlige lokaler: 
kirkekontor, konfirmandlokale, tekøkken og toilet. 
Lokalerne har direkte adgang adskilt fra beboelse. 
Den tilhørende parklignende have vedligeholdes af 
menighedsrådet eller efter aftale.

Sognepræsten i Nyker samarbejder med de 4 andre 
præster i Nordteamet vedr. afløsning under ferie mv. 
Desuden er der samarbejde om sogneaftener og 
koncerter/lovsangsaftener. Sognepræsten har i en 
periode haft tjeneste ved plejehjemmet i Hasle, som 
sognepræsten i Hasle varetager.

Menighedsrådet har 6 medlemmer, valgt ved 
valgforsamling.

Menighedsrådet holder årligt 10-11 møder. Præsten 
har også holdt møder med personalegruppen.

Vi ønsker, at præsten indgår i kommunikations-
udvalget med input til kirkeblad og digitale medier 
(hjemmeside).

Ud over præsten er ansat en graver, to kirkesangere 
på deltid, en organist på deltid (vakant) og en sog-
nemedhjælper 8 timer/uge (vakant). Desuden er der 
sammen med flere sogne ansat en præstesekretær. 

Kirken har været præget af en stabil menighed bestå-
ende af både sognebeboere og udensogns beboere. 

Kirken besøges over sommeren af mange turister.
Ved højmessen kl. 10.30 er der tilbud om børnekirke, 

som dog p.t. er på pause. Af øvrige tilbud kan nævnes 
fællesbøn, fællesskabsaftener, ungkirke, seniortræf, 
spaghettigudstjeneste, besøg i sognet ved runde 
fødselsdage og øvrige besøg. Øvrige besøg kan desuden 
varetages af sognemedhjælper/anden besøgstjeneste. 
Sognepræsten deltager i forbindelse med juletræstæn-
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ding, som borgerforeningen arrangerer. Desuden 
deltager præst og menighedsrådsformand i halvårlige 
fællesrådsmøder, som Nyker Borgerforening inviterer til.

Byen Nyker er oprindelig opstået/udbygget i forbin-
delse med en tidligere gennemgående jernbane. Der 
er nu cykelsti til Rønne, hvor den tidligere jernbane lå. 

Indre Missions hus i byen blev i 2021 solgt til en bur-
mesisk baptistmenighed. I byen er der forsamlingshus, 
Idræts Friskole med elever fra 0.-9. klasse. Skolen 
har desuden børnehave og snart også vuggestue. 
Ligeledes er der kommunal børnehave og vuggestue. 
Desuden findes en kristen friskole i det nordlige 
Rønne, 4 km fra Nyker.

Skolen har tradition for at deltage i julegudstjene-
ste/juleafslutning i kirken. Konfirmandholdet er på 
12-20 konfirmander. Opbakning til undervisning af 
minikonfirmander har været svingende. 

Nyker har en aktiv borgerforening, som indbyder til 
diverse arrangementer for familier og til fællesspisning. 
Sankt Hans aften inviterer borgerforeningen til bål ved 
Præstegårdsdammen, som er et offentligt område.

Der er ligeledes en aktiv idrætsforening i byen samt 
flere andre lokale foreninger. 

I Rønne er der et alment gymnasium og en erhvervs-
skole, samlet i Campus. Der er busforbindelser til Rønne.

Hvis man vil vide mere om Bornholm og diverse job-
muligheder kan Tilflytterservice kontaktes: tilflytter@
bornholm.biz 

Vi kan tilbyde
 ¼ Et positivt og engageret menighedsråd og godt 

arbejdsfællesskab
 ¼ En nyrenoveret præstegård med tilhørende 

parklignende have
 ¼ Mulighed for selv at udfylde stillingen med nye/

ændrede tiltag
 ¼ En medlevende menighed

Vi ønsker en præst, der
 ¼ Har et fast ståsted i den evangelisk lutherske tro 

og har en klar forkyndelse af Guds ord
 ¼ Vil arbejde for menighedsrådets målsætning: at 

nå ud til børnefamilierne i sognet
 ¼ Er udadvendt og har let ved at komme i kontakt 

med mennesker
 ¼ Ønsker fællesskab med menigheden og tager 

aktivt del i menighed og sogn
 ¼ Vil være med til at genopbygge kirkens børne-

arbejde evt. i samarbejde med bl.a. sognemed-
hjælper

 ¼ Vi lægger vægt på dialog og gensidig respekt

▶ Nærmere oplysninger:
Menighedsrådets formand Hanne Landberg, Nyker 
Hovedgade 27, 3700 Rønne, tlf. 21 42 26 42, mail: 
ha.landberg@gmail.com

Holeby-Bursø Pastorat

En stilling som kirkebogsførende sp. i Holeby-Bursø 
Pastorat, Maribo Domprovsti, Lolland-Falsters 

Stift er ledig til besættelse pr. 1. april 2023. Stillingen 
er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er 
knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive 
fastsat ved vurdering. Eksamenspapirer og attest fra 
Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen. 
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, men sendes 
til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 
4800 Nykøbing F. pr. mail til lfstift@km.dk, og skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato 
kl. 15.00. Udløber den 20. februar 2023.

Der oplyses flg. om embedet:
Er du vores nye kirkebogsførende 
sognepræst?
En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Hole-
by-Bursø Pastorat i Maribo Domprovsti med tjeneste i 
Holeby-Bursø Sogn er ledig. I pastoratet er der to kir-
ker: Holeby Kirke og Bursø Kirke, der er lejlighedskirke.

Tjenesteboligen er fra 1950 og nyrenoveret. Boligen er 
på 320 m2 og indrettet med flere gode værelser. I stue-
etagen er der tre stuer, kontor, køkken og konfirmandstue 
med tilhørende køkken og toilet. På førstesalen er der tre 
store værelser. Boligen har to toiletter samt fuld kælder.

I Holeby, hvor præstegården ligger, er der skole, 
børnehave, sportshal, plejehjem, et velfungerende 
medborgerhus og dagligvarebutikker. Holeby ligger 
tæt på Maribo, som er en større handelsby med et 
unikt naturområde ved Maribosøerne. Den kommende 
togstation, som bygges i forbindelse med Femernfor-
bindelsen, placeres tæt på Holeby.
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Menighedsrådet er velfungerende, og i fællesskab med 
sognepræsten ønsker vi at skabe fundament for en leven-
de menighed. Der er i provstiet en udstrakt vilje til samar-
bejde og fælles udvikling blandt præst og menighedsråd. 
Pastoratet har et tæt samarbejde med Errindlev-Fuglse 
Pastorat omkring menighedsplejen. En gruppe fra menig-
heden mødes to gang om måneden i konfirmandstuen, 
hvor der strikkes til forskellige organisationer.

Til embedet er der desuden knyttet en forpligtelse til 
pastoral betjening af plejecenteret »Margrethegården« i 
Maribo en dag om ugen og sammen med præsterne i de 
omkringliggende sogne at deltage i gudstjenesteturnus 
dér. På plejecenteret er der mange velfungerende borge-
re, der i høj grad har brug for sjælesørgeriske samtaler. 
Den nye præst kommer også til at indgå i stiftets de-
mensnetværk, som ledes af sognepræst og gerontokon-
sulent Lisbeth Mannerup Nielsen i Aastrup Sogn.

Som udgangspunkt forestiller vi os en præst, der kan 
formidle det kristne budskab i et nutidigt sprog og ind 
i forskelligartede sammenhænge. En præst, som har 
lyst til at arbejde aktivt og opsøgende for både børn, 
unge og ældre. En præst, der sammen med kirkens 
medarbejdere og menighedsråd vil indgå aktivt i 
udviklingen af kirkens arbejde.

▶ Yderligere oplysninger fås ved menighedsrådets 
formand Vivi Henningsen på tlf. 21 36 20 75, e-mail 
Vivi2331@yahoo.dk eller ved domprovst Anne Birgitte 
Reiter på tlf. 54 78 06 86, e-mail abre@km.dk

Business Lolland-Falster, en erhvervsorganisation 
med 400 medlemsvirksomheder, hjælper gerne med 
at finde relevant beskæftigelse til ægtefælle/partner, 
hvis det ønskes. For yderligere information kan Lise 
Damsbo Savic kontaktes på ld@businesslf.dk

Egernsund Pastorat med 
forpligtelse i Bov Pastorat

G E N O P S L A G

S tillingen som sp. i Egernsund Pastorat i Haderslev 
Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelses-
myndighed. Der er til stillingen knyttet en bistands-
forpligtigelse til Bov Pastorat på 30%. Stillingen er 
lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af 
tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er 
knyttet tjenestebolig til stillingen. Embedsboligen er 
beliggende Strandvej 8, 6320 Egernsund. Boligbidra-
get for embedsboligen er p.t. 4.272 kr. 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 Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 
eller til Haderslev Stifts mailadresse kmhad@km.dk 
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. Udløber den 20. 
februar 2023. 

Den tyske del af menigheden i 
Haderslev Domprovsti

G E N O P S L A G

S tillingen som sp. for den tyske del af menighe-
den i Haderslev Domprovsti i Haderslev Stift 

er ledig til besættelse. Stillingen er lønindplaceret i 
løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemands-
ansatte præster i folkekirken. Som biskoppens og 
stiftets kontaktperson til Tyskland varetager præsten 
kontakten til Nordkirche og øvrige kirker og aktører i 
Tyskland samt ikke mindst stiftets venskabsforbindel-
se til Wittenberg. Haderslev by er også venskabsby 
med Wittenberg, så denne relation vedrører både stift 
og by. I disse forhold refererer præsten til biskoppen. 
Opgaven indebærer bl.a. forberedelse til og deltagelse 
i dansk–tysk præstestævne, »Gesprächsforum« (det 
faste mødested mellem Ribe, Haderslev og Schleswig- 
Holsteins stifter), møder med biskopper og provster. 
Der arbejdes for at etablere et reformationens hus 
i Haderslev og præsten forventes også at få en 
tilknytning til dette. Der er knyttet tjenestebolig til stil-
lingen. Boligen er beliggende Klostervænget 1, 6100 
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Haderslev. Boligbidraget for præsteboligen er p.t. 
4.732,31 kr. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte 
blive nyvurderet. Både mænd og kvinder opfordres til 
at søge stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes 
kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, 
men sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe 
Landevej 37, 6100 Haderslev eller til Haderslev Stifts 
mailadresse kmhad@km.dk Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag 
inden kl. 15.00. Udover præster med dansk teologisk 
embedseksamen kan stillingen søges af kandidater, 
der opfylder betingelserne for at søge præstestilling 
i Tysklands evangeliske Kirke. Der er aftale med 
Nordelbische Kirche om, at der fortrinsvis ansættes 
tyske kandidater med tilknytning til denne kirke. Den 
nordelbiske Kirke tilbyder ansøgere fra denne kirke 
orlov, således at pensionsrettighederne i denne kirke 
bevares. Udløber den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Als Kontaktperson des Bischofs und des Bistums 
in Hadersleben kümmert sich der/die Pastor/in um 
Kontakte nach Deutschland, zur Nordkirche und 
zu anderen Kirchen und Akteuren in Deutschland. 
Besondere Bedeutung hat dabei die freundschaftliche 
Verbindung des Bistums zu Wittenberg. Haderslev hat 
eine Städtepartnerschaft mit Wittenberg, daher betrifft 
diese Beziehung die Stadt und das Bistum. In diesen 
Angelegenheiten wendet sich der/die Pastor/in an den 
Bischof. Die Aufgabe umfasst unter anderem Vorberei-
tung und Teilnahme am dänisch-deutschen Konvent, 
dem „Gesprächsforum“, den jährlichen Treffen der 
Bischöfe von Ripen, Hadersleben und Schleswig-Hol-
stein und den Treffen mit Bischof und Propst.

Es wird derzeit die Errichtung eines „Reformations-
hauses“ in Haderslev geplant und es wird erwartet, 
dass sich der/die Pastor/in daran beteiligt.

Die kirchlichen Amtshandlungen werden überwie-
gend in deutscher Sprache und nach deutscher 
Liturgie durchgeführt. Der/Die Amtsinhaberin ist aber 
zugleich auch Teil der dänischen Volkskirche. Gesucht 
wird also eine Person mit Erfahrung und Fingerspit-
zengefühl in kultureller Vielfalt.

Die regelmäßigen Gottesdienste in den deutschen 
Gemeindeteilen bilden den Mittelpunkt des Geme-
indelebens. Diese sollten weiterentwickelt und mit 
neuen Ideen auch gerne attraktiver werden für andere 
Gruppen über die bisherige Gottesdienstgemeinde 
hinaus. Gesucht wird also ein/e gute/r Prediger/in und 
Liturg/in.

Weitere kirchliche Veranstaltungen sind Gesprächs- 
und Themenabende, sowie weitere Veranstaltungen 
mit den anderen Einrichtungen der deutschen Minder-
heit in Hadersleben und Nordschleswig. Deutschspra-
chige kirchliche Arbeit ist auch Arbeit in und für die 
deutsche Minderheit. Gesucht wird also ein/e gute/r 
Kommunikator/in und Moderator/in.

Der Seelsorgebedarf ist durch Corona und die ta-
gespolitischen Sorgen und Ängste - auch bei Kindern 
und Jugendlichen - eher gestiegen als gesunken. 
Gesucht wird also ein/e gute/r Seelsorger/in und 
Gesprächspartner/in.

In den beiden Kirchgemeinderäten gibt es zurzeit je 
einen Vertreter der deutschsprachigen Gemeindeteile. 
Diese sind vorrangige Ansprech- und Zusammenar-
beitspartner für den/die deutschsprachige/n Pastor/
in in Belangen der deutschsprachigen Gemeindeteile. 
Gesucht wird also ein/e gute/r Teamplayer/in.

Besonders zu betonen ist die Zusammenarbeit im 
gemeinsamen Konvent mit den anderen deutschspra-
chigen Pastoren in Apenrade (Aabenraa), Sonderburg 
(Sønderborg) und Tondern (Tønder) sowie den 
deutschsprachigen Pastoren der mit der Nordkirche 
verbundenen Nordschleswigschen Gemeinde (kirche.
dk). Darüber hinaus ist eine gute Zusammenarbeit 
mit beiden Kirchgemeinderäten in ihrer Gesamtheit 
und mit den Pastoren der dänischen Gemeindete-
ile in dänischer Sprache erforderlich. Sollten keine 
ausreichenden Sprachkenntnisse vorhanden sein, wird 
die Teilnahme an Sprachkursen erwartet. Gesucht wird 
also ein/e Bewerber/in mit sehr guten Deutsch-Kennt-
nissen und guten Grundlagen für die vielfältige 
zukünftige Kommunikation auch in dänischer Sprache. 

Kein Mensch kann alles und muss alles können, 
denn als Christen sind wir zur Gemeinschaft berufen. 
Gesucht wird also ein/e Bewerber/in mit Einsicht in 
eigene Begrenzungen, Mut zur Weiterentwicklung und 
Fähigkeit zum konstruktiv-kritischen Dialog.

Wir bieten eine abwechslungsreiche und vielfäl-
tige Pastorenstelle mit Platz zur Eigeninitiative in 
einer lebendigen Stadt mit reizvollem Umland in 
der deutsch-dänischen Grenzregion. Die Gemeinden 
beschäftigen Verwaltungsdiakone, Kirchendiener, 
Organisten und Chöre, die viele Aufgaben selbststän-
dig ausführen und das Gemeindeleben bereichern. 
Einrichtungen wie der deutsche Kindergarten und 
die deutsche Schule erleichtern auch mitziehenden 
Familienangehörigen den Einstieg in den Alltag. 
Geboten wird eine vielfältige Stelle in einem guten 
Team in einer abwechslungsreichen Umgebung mit 
hoher Lebensqualität.
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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.

Simon Peters Kirke, Kbh

S tillingen som overenskomstansat sp. 50% i Simon 
Peters Kirke, Amagerbro Provsti er ledig til 

besættelse snarest muligt. Som ny sognepræst indgår 
du i det to-årige uddannelsesforløb »NY PRÆST«, 
som ledes af stiftets uddannelseskonsulent. Du vil 
også få tilknyttet en mentor. I Præsteforeningens 
medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra 
menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, 
hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige 
embede. Har du lyst til at læse mere om Simon Peters 
Sogn, og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi 
anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: 
www.simon-peters-kirke.dk Stillingen er omfattet af 
reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske 
en lønforhandling. Der er ikke knyttet tjenestebolig til 
stillingen. Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende 
kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet 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 menighedsråd 
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 kontakte biskoppens 
sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med 
biskop Peter Skov-Jakobsen. Ansøgningen skal stiles 

til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over 
Københavns Stift pr. mail til: kmkbh@km.dk og ansøg-
ningen skal være biskoppen i hænde senest mandag 
den 20. februar 2023 kl. 15.00. Kontaktoplysninger 
MR-formand Winnie Deichmann Ebert, Simon Peters 
Sogn, tlf. 60 80 52 35, e-mail: clausebert@privat.dk 
Kontaktoplysninger provst Michael Krogstrup Nissen, 
Amagerbro Provsti, tlf. 51 17 47 27, e-mail: mkni@
km.dk Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen 
v/bispesekretær Anne-Marie Hansen, tlf. 33 47 65 03, 
e-mail: amh@km.dk Udløber den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Simon Peters Sogn ligger i den sydøstligste del af 
Københavns Kommune ud til Øresund. Sognet har ca. 
10.100 indbyggere, hvoraf ca. 6.300 er medlemmer af 
folkekirken. Hovedparten af sognet er bebygget med 
énfamiliehuse. Omkring halvdelen af indbyggerne bor 
i etageejendomme. 

Kirkebygningen, der blev indviet i 1944, har ca. 180 
pladser. Kirken er sammenbygget med det rumme-
lige menighedshus med menighedssal, møde- og 
undervisningslokaler, kontorer mv. Menighedshuset 
er sammenbygget med tjenestebolig for kbf-sog-
nepræst. Menighedshus og embedsboligen er fra 
begyndelsen af 1930’erne og sammen med kirken 
løbende vedligeholdt og i god stand. 

Der er i øjeblikket 1½ præstestilling i pastoratet. 
Menighedsrådet arbejder på at få den halve stilling 
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udvidet med 50% lokalfinansieret. Perspektiverne og 
mulighederne for dette ønske kendes dog ikke.

Uanset om ansøger ønsker en 50% eller en 100% 
stilling, vil man blive vurderet efter de samme 
kriterier.

Det skal tilføjes, at menighedsrådet vil lade vakante 
stillinger som konfirmandmedhjælper og kirkelig 
underviser, der i budgettet for 2023 svarer til omkring 
37% af løn til en fuldtidssognepræst, stå ubesatte til 
den opslåede 50% stilling er besat. 

Sammenlignet med resten af København, der er 
blevet en by med mange unge, bor der forholdsvis få 
20-29 årige under uddannelse mv. i sognet, men mar-
kant flere børnefamilier og børn, hvor en forholdsvis 
stor del er medlemmer af folkekirken. 

Vi har et mangfoldigt menighedsliv i Simon Peters  
Sogn. Den mindre del af menigheden, der er regel-
mæssige kirkegængere, værdsætter indholdsrige 
teologisk velfunderede prædikener. 

Der er mange, der deltager i babysalmesang, små- 
børnsrytmik, musikalsk legestue, spire-, børne- og 
juniorkor. Undervisningen sker ved musikpædagoger 
bistået af organisten. Deltagerne danner basis for 
velbesøgte børne- og familiegudstjenester.

En stor del af sognets mange unge lader sig konfir-
mere. Der er knyttet en stor, aktiv og voksende FDF 
kreds til kirken. 

Menighedsplejen uddeler sociale midler og 
julehjælp, afholder julebasar, to årlige ekskursioner, 
møder hver anden fredag med foredrag og foretager 
hjemmebesøg og på hospitalerne. Menighedsplejen er 
økonomisk selvbærende.

Der er et aktivt musikliv med koncerter i kirke og 
menighedshus, der understøttes af koncertflygel og 
andre instrumenter betalt af fondsmidler og kirkens 
egen opsparing.

Der er andre aktiviteter, der henvender sig til 
forskellige aldersklasser og interesser.

Vi forventer, at den nye sognepræst kan bidrage til 
at fastholde det nuværende kirkelige liv, videreud-
bygge de arbejder, der er lagt spirer til eller er i vækst 
samt foretage den nyudvikling af nye tilbud, der kan 
supplere klassiske gudstjenester, således at kirkens 
budskab forkyndes i en form, der er meningsgivende 
også for ikke-kirkevante.

Kandidaten forventes at have solide teologiske 
kundskaber, der kan omsættes i vedkommende og 
tankevækkende forkyndelse. Vi ser gerne en stærk 
personlighed, der i respektfuldt samarbejde med 
kollega, råd og ansatte med arbejdsglæde og -evner 
ønsker at tage udfordringerne op.

▶ Yderligere oplysninger kan fås hos sognepræst Jens 
Frederik Olsen tlf. 51 44 34 59, jefo@km.dk , formand 
og kontaktperson Winnie Deichmann Ebert tlf. 60 80 
52 35, winnieebert@mail.dk, næstformand Christian 
Kuhnt tlf. 60 82 54 98, lindholm.kuhnt@gmail.dk og 
på kirkens hjemmeside simon-peters-kirke.dk

Asminderød-Grønholt Pastorat

En stilling som overenskomstansat sp. i Asminde-
rød-Grønholt Pastorat i Helsingør Stift er ledig. 

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100% 
af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 50% af stillingens 
beskæftigelsesgrad er finansieret af lokale midler. Der 
er knyttet tjenestebolig til stillingen. Aflønning vil ske 
med 100% af lønnen efter overenskomsten. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgnin-
ger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen 
over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Hel-
singør, eller pr. e-mail til kmhel@km.dk og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 
15.00. Kuverten bedes mærket »Ansøgning«. Udløber 
den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vi søger en ny kollega, som er teologisk velfunderet 
med flair for prædiken- og taleskrivning. Du ser det 
som en selvfølge, at du er sognepræst for alle i sognet. 
Du har humor og møder hverdagens travlhed og 
mennesker med et smil. 

Vi håber, at du har en særlig interesse for børn og 
unge, for du skal være primus motor for sognets tilbud 
for minikonfirmander. Og desuden i samarbejde med 
de to øvrige sognepræster, organister og korledere vil 
videreudvikle vores tilbud til børn og børnefamilier. 
Derudover har vi mange konfirmander. 

Du har lyst til at arbejde i en flad struktur, hvor du 
ikke blot er kollega med de andre sognepræster, men 
med alle ansatte ved kirkerne. Vi arbejder sammen og 
løfter i flok for at skabe den bedst mulige kirke i godt 
fællesskab med vores menighedsråd. 

Vi tilbyder et sogn af grundtvigsk præg med højt til 
loftet og rum til initiativer. Gudstjenesterne bliver holdt 
i sognets tre smukke kirker: Asminderød Kirke, Grøn-
holt Kirke og Fredensborg Slotskirke. Vi har den glæde 
at huse Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som synger 
ved vores gudstjenester, og desuden har vi i provsti-re-
gi et veludbygget børne- og unge-korsamarbejde for 
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alle aldersgrupper. Vi prioriterer musikken højt med 
mange koncerter, men har i øvrigt også foredrag og 
studiekredse af højskolepræg. Både det kirkelige og 
det folkelige hos os er velbesøgt og værdsat, og der 
er et godt samarbejde imellem kirken og byens øvrige 
institutioner (skoler, børnehaver, foreninger). 

Kort sagt: 
Vi forventer: 

 ¼ Åbenhed og humor 
 ¼ Teologisk tæft og homiletisk og liturgisk interesse 
 ¼ Evne til at tage fra i en travl hverdag med mange 

kirkelige handlinger 
 ¼ Lyst til arbejde med børn og unge 
 ¼ En god og loyal kollega 

Vi tilbyder: 
 ¼ Tre smukke og velfungerende kirker 
 ¼ Et sogn med velvilje og interesse 
 ¼ Gode kolleger 
 ¼ God bolig 
 ¼ Et lydhørt og medvirkende menighedsråd 

Boligens adresse er Kirkevangen 51, 3480 Fredens-
borg. Boligen er på 180 m2, i ét plan og opført i 2018. 
Den indeholder stue, 3 soveværelser, stort køkken med 
spiseplads, præstekontor, 2 badeværelser. 

▶ Kontaktpersoner:
Menighedsrådsformand Svend B. Jensen, sognepræst 
Simon A. Drigsdahl og sognepræst Hedda Salomon-
sen. For fremvisning af boligen kontakt kirkeværge 
Bjarne Sørensen. Kontakt-info fremgår af kirkernes 
hjemmeside www.fredensborgkirkerne.dk

Lynge-Vester Broby Pastorat

En stilling som overenskomstansat sp. i Lynge og 
Vester Broby Pastorat i Ringsted-Sorø Provsti, 

Roskilde Stift er ledig. Der er ikke knyttet tjenestebolig 
til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge 
stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sen-
des til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 
4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøgningen skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail kan autosvaret 
fra stiftet betragtes som kvittering for modtagelse af 
ansøgningen. Udløber den 20. februar 2023.

Der oplyses flg. om embedet:
Præstestillingen er en fuldtidsstilling uden bopælspligt.

Pastoratet dækker over to sogne: Lynge Sogn og Ve-
ster Broby Sogn. Samlet har pastoratet knap 5300 ind-
byggere, hvoraf knap 80% er medlem af folkekirken. 
I Lynge Sogn er der 3.759 folkekirkemedl. og i Vester 
Broby Sogn er der 303 folkekirkemedl. Begge sogne 
har en middelalderkirke med tilhørende kirkegård. 

Hovedparten af indbyggerne i Lynge Sogn bor i 
bydelen Frederiksberg, der er opstået omkring Sorø 
Station, og som er en reelt voksende forstad til Sorø. 
Vester Broby Sogn er et landsogn. 

Lynge Kirke ligger 2 km fra Sorø Station, hvor der er 
½ timesdrift mod både København og Odense. Vester 
Broby Kirke ligger 7 km fra stationen. Der er 5 km 
mellem de to kirker. 

Der er 2 præster i pastoratet: En kirkebogsførende 
sognepræst og en o/a sognepræst (100%). Den kirke-
bogsførende præst er bosiddende i Lynge præstegård. 
Der er i forbindelse med Lynge Kirke tilknyttet selv-
stændige kontorer for kordegn og de to præster.

Pastoratets to præster fordeler indbyrdes gudstje-
nester og kirkelige handlinger 50/50. Pastoratet har 3 
konfirmandhold, der afvikles indenfor skoletiden. Den 
kirkebogsførende præst varetager to af konfirmand-
holdene, hvor o/a præsten varetager et. Derudover er 
o/a præsten forpligtet på at varetage et konfirmand-
hold i Sorø by.

Kirkegangen er stor, og pastoratet har mange aktivi-
teter for alle aldre. Vi gør en dyd ud af at favne bredt på 
tværs af generationer og tilbyde forskellige aktiviteter.

Et udsnit af vores forskellige aktiviteter er ulve-
timegudstjenester, babysalmesang, Børn-, Baby-& 
Brunchgudstjenester, Fastelavn, Jagtgudstjenester, 
Sognecafé, minikonfirmander og meget mere.

Der er desuden et godt samarbejde med pastora-
tets folkeskole, 3 børnehaver/vuggestuer og en del 
dagplejere, efterskole, institutioner og det levende 
lokale foreningsliv.

I Lynge ligger desuden et plejehjem for demensram-
te, hvor der holdes gudstjeneste en gang om måneden, 
og der er yderligere et plejehjem under etablering.
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Vi har en stabil medarbejderstab, der består af en 
organist, der betjener begge kirker, to kirkesangere, 
der har et aktivt samarbejde med organisten om 
afholdelse af koncerter og musikalske arrangementer. 
Der er desuden ansat yderligere en organist i Lynge, 
der arbejder med både babysalmesang, børnekor og 
pigekor, der deltager i en række gudstjenester hen 
over året.

I Lynge Sogn har vi tre gravere, og i Vester Broby er 
der en graver. 

I Lynge Sogn har vi en oldfrue, som varetager 
alle praktikaliteter i vores sognelade ved de mange 
arrangementer. Der er tilknyttet en præstesekretær/
kordegn, som ugentligt har to dages fysisk fremmøde.

Vi ønsker os:
 ¼ At du som præst er interesseret i alle facetter af 

præstegerningens fulde bredde.
 ¼ At du er åben, rummelig, lyttende og nærværen-

de i alle livets forskelligheder, og i mødet med 
enkelte menneske.

 ¼ At du har gode samarbejdsevner og fokus på det 
gode arbejdsmiljø.

 ¼ At du evner god og tydelig kommunikation og 
arbejder struktureret. 

 ¼ At du har interesse for brugen af ChurchDesk, 
hjemmeside, PR-arbejde og kommunikation ud til 
sognet fx via Kirkeblad og nyhedsbreve.

Hvad får du:
 ¼ Vi er en folkelig kirke, og vi bestræber os på at 

være en kirke for ALLE.
 ¼ Vi har en aktiv kirke med velfungerende arran-

gementer.
 ¼ Der er stor tilslutning af kirkegængere til alle 

slags tjenester.
 ¼ To aktive og engagerede menighedsråd kirkerne.
 ¼ Veluddannede og engagerede medarbejdere.

▶ For yderligere information er du meget 
velkommen til at kontakte:
Fmd. Lynge menighedsråd Tue Ringsmose Madsen, tlf. 
60 55 56 77
Fmd. Vester Broby menighedsråd Tove Christensen, tlf. 
40 83 64 84
Kbf. sognepræst Andreas Laurens Kristensen, tlf. 21 
22 48 47 
Provst Lars Poulsen, tlf. 24 89 05 34

Hjemmeside: www.lynge-kirke.dk / www.vester-broby.
dk / www.facebook.com/lyngebrobysogne 

Odder-Tunø Pastorat

En stilling som overenskomstansat sp. i Odder-Tunø 
Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har 

en beskæftigelsesgrad på 50%. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra 
Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning 
stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen 
over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C 
eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 20. 
februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Deltidsstilling med plads til dig i Odder
Kom og bliv en del af vores aktive kirkeliv!

Odder By har i disse år en markant befolkningstil-
vækst og vi har fået endnu flere kirkelige handlinger 
og aktiviteter i vores velbesøgte kirke. Derfor søger 
vi en halvtidsansat sognepræst, som vil indgå i vores 
dynamiske samarbejde, primært i Odder Kirke.

Odder ligger tæt ved skov og strand mellem Aarhus, 
Skanderborg og Horsens. Her bor 13.000 mennesker, 
og her er kultur, idræt og foreninger, handelsliv og 
skoleliv i udvikling. En times sejlads fra fastlandet 
ligger Tunø.

Vi kan tilbyde vores kommende 
sognepræst:

 ¼ At blive en del af et præstekollegie, med plads til 
grin og alvor.

 ¼ Dygtige og engagerede medarbejdere med højt 
fagligt niveau.

 ¼ Et velfungerende og engageret menighedsråd, 
der prioriterer det gode samarbejde.

Vores ønsker til vores kommende 
sognepræst:

 ¼ Du kan formidle kristendommen nutidigt og 
relevant. Du har noget på hjerte, både på prædi-
kestolen og i dit virke i hverdagen.

 ¼ Du vil bidrage til det gode samarbejde, hvor vi 
sammen søger at få alt til at gå op i en højere 
enhed.

 ¼ Du kan tage fra; stillingen rummer en del klassisk 
præstearbejde: Kirkelige handlinger, undervisning 
af to konfirmandhold (Odder Provsti har årligt 
14 hold konfirmander), og gudstjenester i en 
velbesøgt kirke.
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Det vil du møde:
Vi er en lang række af kompetente medarbejdere og 
faggrupper, som ledes af hhv kirkegårdslederen og 
den daglige leder i Kirkecenteret. Derudover er vi så 
priviligerede, at vi har en trofast flok af frivillige.

Vi har en stærk musisk profil med et væld af kor og 
arrangementer. Endvidere tilbyder vi alle alders-
grupper aktuelle og relevante aktiviteter i kirken, i 
Kirkecenteret, på kirkegårdene og i biografen. 

Der er fire fuldtidspræster i Odder Sogn, hvoraf den 
ene også er provst. Vi har en række mødefora, som 
hver især understøtter planlægningen og det gode 
samarbejde.

I Odder Sogns Menighedsråd er der 15 valgte med-
lemmer. Her er ikke et bestemt retningspræg, men 
åbenhed og ønske om dialog, særligt om hvilken kirke 
vi gerne vil være.

Hvis du har fået lyst til at besøge os eller er blevet 
nysgerrig på at vide mere så kontakt sognepræster-
ne, Kasper Bøtker (20 31 80 50), Vibeke Døssing 
Rudebeck (21 44 61 22, Sussie Foged (24 59 50 60) og 
provst Dorte Sørensen (20 46 93 71) – vi vil glæde os 
til at fortælle om vores fantastiske arbejdsplads.

Vi glæder os til at kunne byde vores kommende 
kollega og sognepræst velkommen!

Odder-Tunø Pastorat

En stilling som overenskomstansat sp. i Odder-Tunø 
Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en be-

skæftigelsesgrad på 20%. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralse-
minariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til 
Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus 
Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@
km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 20. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Præst på Tunø 
Tunø er en lille, bilfri ø mellem Samsø og Odder med 
skøn natur, badestrande og lystbådehavn. På Tunø er 
vi ildsjæle, som ved godt sammenhold i foreninger 
driver bl.a. forsamlingshus og købmandsbutik, cam-
pingplads og vikingeboplads. 

Om sommeren mangedobles øens befolkning, når 
sommerhusgæster og sejlere gæster øen. Der er lige 
nu 67 fastboende på Tunø, men vi arbejder målrettet 
på at øge bosætningen. 

Gennem hele året spiller kirken en vigtig rolle på 
Tunø. Der er god deltagelse i gudstjenester og arran-
gementer hele året rundt. Kirketårnet er også øens 
fyrtårn og mange dagturister besøger tårnet, kirken 
og kirkegården sommeren igennem. 

Da vores præst går på pension, søger vi en ny deltids 
sognepræst (20%), som vil være øens præst. Der er 
hverken konfirmander eller minikonfirmander lige nu, 
men vi er mange ældre. Vi holder ca 20 gudstjene-
ster årligt, og vi ønsker, at du vil bestræbe dig på at 
anerkende øens traditioner og bidrage til det gode 
samarbejde med menighedsråd og øens befolkning 
om at fremme det gode liv på øen. 

Sejlturen mellem Hou og Tunø tager ca 1 time. Der er 
gode muligheder for at bo i præstegården og tage fa-
milien med, når du opholder dig på Tunø i forbindelse 
med embedet. Har du lyst, kan du dyrke grøntsager i 
haven, surfe langs kysten eller bruge fritiden på øen til 
andre rekreative aktiviteter. 

Tunø Sogn er en del af Odder-Tunø Pastorat. I præ-
stens ferie varetages embedet af de øvrige præster i 
pastoratet. 

Det er muligt at søge både denne stilling og den 
lokalfinansierede stilling med tilknytning til Odder 
Sogn, som er opslået samtidig med denne stilling. 

▶ Ring gerne og få mere at vide hos: 
Tunø Sogns menighedsrådsformand, Anne Grethe 
Brønning tlf. 86 15 91 92 / agbroenning@hotmail.com 
Provst Dorte R. Sørensen, Odder Provsti, tlf. 20 46 93 
71 /drs@km.dk

Anholt Pastorat

En stilling som overenskomstansat sp. i Anholt 
Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har  

en beskæftigelsesgrad på 50%. Til stillingen er 
knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og be-
gravelsesmyndighed. Der er knyttet tjenestebolig  
til stillingen. Boligen er beliggende Østervej 12,  
8592 Anholt. Boligbidrag vil blive fastsat efter 
vurdering. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemina-
riet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til 
Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over 
Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller 
kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 
20. februar 2023. 
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Der oplyses flg. om embedet:
Arbejdsforhold: Stillingen som sognepræst på  
Anholt opslås nu som 50% stilling med bopæls-
pligt på Anholt. Stilling vil være oplagt til den 
sognepræst, som vil have tid til andre opgaver eller 
interesser. Der er god internetforbindelse på øen og 
ro og storslået natur til inspiration. En interesseret 
menighed forventer tilstedeværelse på øen året 
rundt. Anholt har en kort, men meget velbesøgt 
turistsæson med god søgning til kirken. Anholt er 
en del af Norddjurs Provsti, som kan tilbyde et godt 
og stærkt kollegialt sammenhold. Spørgsmål om 
stillingens praktik rettes til provst Lars Seeberg, tlf. 
21 76 11 69. 

Om embedet: Anholt: indbyggertal pr. oktober 
2022 er 147, medlemmer af folkekirken 108. Anholt 
er Danmarks mest isolerede ø uden mulighed for at 
pendle til et fast arbejde på fastlandet. Denne isolation 
er med til at sætte sit præg på præstens arbejde, da 
præsten er tættere på sin menighed end andre steder. 
Præsten forventes at indgå i mange af øens aktiviteter, 
og der vil være forventning om, at præsten vil sætte 
sit præg på øens sociale liv og kirkens rolle i øens lille 
samfund. Præsteboligens loftrum er hjemsted for øens 
nye filmforevisninger. 

Vi tilbyder: Anholt byder på noget af Danmarks 
smukkeste natur og er kendetegnet ved et rigt 
foreningsliv. 

Ud over den faste menighed er der mange turister, 
som besøger øen omkring sommer, påske og jul; de 
har også en tilknytning til kirken og skal ses som en 
del af menigheden. 

På Anholt er der faste traditioner i kirken som en 
dragefestival, julefest og en spireklub for børn. 

Anholt har sine egne nære traditioner ved dødsfald 
og begravelser, hvor præsten deltager, også i at tage 
imod kisten og følge den til kapellet. 

Anholt Kirke er bygget for 201 år siden, har 80 
siddepladser. Orglet er fra Marcussen & Søn og er med 
8 udtræk og 7 stemmer. 

Præstegården er bygget i 1911 og har gennemgået 
en restaurering, så den ved indflytning fremstår i fin 
stand. 

Selve huset er 156 m2 i grundplan med delvist 
brugbar loftetage. I huset ligger kirkekontoret på  
26 m2. Adgang til kontoret er gennem haven. Haven 
er stor og består primært af græsplæne med  
enkelte frugttræer. Haven vedligeholdes af menig-
hedsrådet. 

Vi håber at finde en præst 
 ¼ Som deltager aktivt i livet på Anholt og vil enga-

gere sin menighed, ved sommer og vinter. 
 ¼ Som kan skabe nogle rammer omkring 

gudstjenesten, som både kan favne de trofaste 
kirkegængere og invitere nye kirkegængere. 

 ¼ Som kan lide at have med børn at gøre og som 
gerne laver aktiviteter for børn og unge. 

 ¼ Som kan formulere det kristne budskab i et sprog, 
som alle på øen kan forstå. 

 ¼ Som vil gøre kirken til et levende sted, der er 
relevant for menigheden. 

▶ Yderligere spørgsmål kan rettes til formand for 
menighedsrådet Torben Zimmer, tlf. 40 26 42 16. 
Desuden til de to sognepræster, som har turnus i 
vakancen på Anholt: Christina Philipstatt, tlf. 29 10 32 
37 og Peter Danielsen, tlf. 27 24 44 72.

Vorgod Pastorat

S tillingen som deltidsbeskæftiget overenskomst-
ansat sp. i Vorgod Pastorat i Ribe Stift er ledig 

til besættelse. Vorgod Pastorat udgør Vorgod og 
Fjelstervang sogne. Stillingen er lokalfinansieret. 
Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 25% 
af fuldtidsbeskæftigelse. Der er ikke knyttet tjeneste-
bolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes 
kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt ansøgningen. 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 kl. 
15.00. For ansøgninger, der modtages pr. e-post, 
fremsendes pr. e-post kvittering for modtagelse. 
Udløber den 20. februar 2023.



Der oplyses flg. om embedet:
Sognebeskrivelse for Vorgod og 
Fjelstervang 
Vi ønsker en præst som vil: 

 ¼ Formidle det kristne budskab, så det favner alle. 
 ¼ Være rummelig, åben og give plads til forskellig-

hed i mødet med mennesker. 
 ¼ Samarbejde med alle i sognene herunder menig-

hedsråd, ansatte, menigheden, lokale institutio-
ner og vores mange foreninger i udviklingen af 
sognenes kirkeliv. 

Vi kan tilbyde: 
 ¼ To forskellige landsogne med et godt samarbejde 

mellem menighedsrådene, hvor vi prioriterer god 
dialog om kirkernes aktiviteter. 

 ¼ Velfungerende medarbejderstab, der vægter 
samarbejde og godt arbejdsmiljø. 

 ¼ Mange børnefamilier bosat i sognene, aktivt 
foreningsliv for alle aldre og smuk natur. 

 ¼ En åben dialog om arbejdsopgaver/arbejdstid. 

Vorgod og Fjelstervang – to skønne byer i 
det midt og vestjyske 
Vorgod Kirke er en middelalderkirke med flere histori-
ske og bevaringsværdige elementer. Der er planlagt en 
større indvendig renovering af kirken. Kirkehuset fra 
2012 rummer kontor til præsterne samt fælles kontor 
for de øvrige ansatte. 

Fjelstervang Kirke er lys og nyrenoveret med en god 
akustik. Der er en ny tilbygning til kirken på tegne-
brættet. Kirken er placeret tæt ved Landsbycenteret/
skolen, hvor kirkekontoret også er. 

Øvrige ansatte: En sognepræst. En fuldtidsansat 
organist, der betjener begge kirker. En multimedarbej-
der, der bl.a. varetager minikonfirmander og Fredags-
Café. En musikalsk medarbejder, kirkesangere, gravere 
og gravermedhjælper. En konfirmandunderviser, der 
bistår sognepræsten i konfirmandundervisningen 
samt en kordegn fælles med Videbæk. 

Vi har et aktivt kirkeliv med ugentlige gudstjenester 
i begge kirker. Vi har jævnligt rytmiske gudstjenester 
med band på skift i kirkerne. Der er to månedlige 
gudstjenester på plejehjemmet i Vorgod, og vi har 
tradition for alternative gudstjenester ved særlige lej-
ligheder. Der er god opbakning til kirkens gudstjene-
ster og arrangementer også fra missionsforeningerne 
i byerne: Luthersk Mission og Indre Mission. Byernes 
kirkelige børne- og ungdomsarbejde er ligeledes 
engagerede i fx BUSK-gudstjenester. 

Eksempler på aktiviteter ved kirkerne: Babysalme-
sang, Minikonfirmander, Kirkekor, Konfirmander, Alpha 
Kursus, FredagsCafé. Vi har generelt en god tilslutning 
til de nævnte aktiviteter. 

Nærmere information om sognene kan fås ved hen-
vendelse til formændene, der også gerne viser kirken 
og dens omgivelser frem for interesserede ansøgere. 

▶ Kontakt formændene: 
John Axelsen, Vorgod 25 54 09 87, formanden@
vorgodkirke.dk 
Finn Boel, Fjelstervang 20 40 06 92, hefiboel@live.dk

VIKARIAT

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

Sankt Lukas Pastorat

En stilling som sp. i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus 
Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til 

stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed. Stillingen er tidsbegrænset til pe-
rioden den 1. marts 2023 til og med den 28. februar 2024. 
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 Aar-
hus 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 20. februar 2023. 
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Præsteforeningens Blad udkommer om fredagen, men 
må uddeles til og med mandag.

Får du ikke bladet senest om mandagen, venligst skriv til 
ddp@praesteforening.dk – angiv dit navn og din adresse.

Reklamerer vi senest om onsdagen, så betaler  
Bladkompagniet for en ny udsendelse – ellers er det 
Præsteforeningen, som skal betale.

Modtager du ikke bladet rettidigt, 
så kontakt sekretariatet straks


