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Kære præst i Folkekirken 

Vi henvender os til dig, da vi har brug for din hjælp i forbindelse med et forskningsprojekt på 

religionsvidenskab og teologi ved Aarhus Universitet. Under vejledning af lektor i Praktisk Teologi, 

Kirstine Helboe Johansen, undersøger Anne Agersnap i sit ph.d.-projekt centrale indholdsdimensioner 

i nutidige prædikener. 

Folkekirkens prædikener udgør et vigtigt stykke kulturhistorie i Danmark, som fortjener at blive 

belyst og bevaret for eftertiden. Derfor søger vi din og dine kollegers støtte til at opbygge en database 

bestående af prædikener i tusindvis fra hele landet. Denne indholdsrige samling vil således kunne give 

helt ny indsigt i, hvordan kristendom aktualiseres og formidles i kirken i dag. 

Projektets udgangspunkt er, at prædikenen skaber et særligt møde mellem bibeltekst, 

menighed og samfund. Ud fra dette perspektiv vil vi ved hjælp af digitale analyseredskaber udforske 

mønstre, relationer og forskelle prædikenerne imellem. Herved vil det blive undersøgt, hvordan 

søndagens evangelietekster, teologiske begreber og lokale, nationale og globale begivenheder 

optræder i samtlige prædikener i databasen henover ét og flere kirkeår. Projektet vil dermed bidrage 

til at aftegne billedet af Folkekirkens brede og aktuelle prædikenlandskab.   

 

Vi håber, at du vil hjælpe med at realisere projektet, og derfor beder vi dig: Send dine prædikener fra 

2011-2016 i en mail til anag@cas.au.dk  

 

Det skal du vide: 
- Send prædikenerne på den måde, det er lettest for dig! Har du eksempelvis ikke mulighed for at sende 

prædikener fra alle årene, så send så mange, du har mulighed for. Du er også velkommen til at sende 

flere prædikener end de efterspurgte, hvis det er nemmere ift. dit arkiveringssystem. 

- Der er intet krav om, at du redigerer eller rydder op i dine prædikener og prædikenmapper inden 

indsendelse. Når vi modtager dine dokumenter, vil vi sørge for, at der ikke inddrages tekst i 

undersøgelsen, som ikke indgår i en prædiken. 

- Undersøgelsen vil ikke forholde sig til prædikenernes originalitet eller formidlingsmæssige og 

teologiske kvalitet. Det er således ikke problematisk for undersøgelsen, hvis dine prædikener rummer 

indhold eller inspiration fra andre eller andres prædikener.  

- Der vil ikke blive knyttet forbindelser mellem specifikke prædikener og den konkrete præst. 

 

Dataopbevaring og tilgængelighed 
Prædikenerne vil indgå i en forskningssatsning i de kommende ti år, hvor også ph.d.-vejleder, Kirstine 

Helboe Johansen, og bi-vejledere, Uffe Schjødt og Kristoffer Laigaard Nielbo, vil arbejde med prædikenerne. 

I overensstemmelse med persondataloven vil de involverede præsters og sognes navne blive holdt skjult i 

alle former for offentliggørelse. Databasen administreres under Aarhus Universitet og adgang vil kræve 

tilladelse gennem universitetet. Efter ti år slettes alle navne og baggrundsoplysninger, men 

prædikendatabasen vil blive bevaret som kildemateriale for andre forskningsprojekter. 

 

Sådan deltager du i projektet: 
- Åbn en ny mail og tryk ’vedhæft fil’ 

- Vælg mappen med dine prædikener og marker filerne med prædikener fra 2011-2016. Tryk ’Indsæt’. 

- Skriv evt. i mailen, at du ønsker at komme på en mailingliste for at blive holdt opdateret om projektet 

og gjort opmærksom på tilknyttede forskningspublikationer. 

- Indsæt følgende formulering i mailen for at give samtykke til, at dine prædikener må indgå i 

forskningen:  

”Jeg er indforstået med, at mine prædikener og baggrundsoplysninger indgår i en 

forskningsdatabase. Baggrundsoplysninger slettes efter ti år, mens prædikendatabasen bevares 

for andre forskningsprojekter.” 
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- Du vil efter din indsendelse modtage et meget kort spørgeskema angående forskellige 

baggrundsoplysninger, som vi håber, du desuden vil besvare. 

NB: Der kan ca. vedhæftes 60 prædikener i én mail, hvorfor det kan være nødvendigt at fordele indsendelsen 

over flere mails. Samtykkeerklæringen skal blot sendes én gang. Det tager ca. 15-25 minutter i alt. Vi 

indhenter også gerne prædikenerne på anden vis, fx via delinger i Dropbox, Google Drev e.a. 

 

Hvis du har lyst til at læse mere om ph.d.-projektet, kan det lade sig gøre via dette link: 

http://cas.medarbejdere.au.dk/nyhedsbreve/nyhed/artikel/anne-agersnap-ny-phd-ved-afdeling-for-

religionsvidenskab/.  

Skulle du desuden have spørgsmål til projektet eller opleve problemer med indsendelsen af 

dine prædikener, må du endelig kontakte os, Anne Agersnap (mail: anag@cas.au.dk. tlf.: 87162903 / 

29802875) eller Kirstine Helboe Johansen (mail: kp@cas.au.dk).   

 

Med venlig hilsen 

Anne Agersnap, Ph.d.-studerende, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet  

Kirstine Helboe Johansen, Lektor, Teologi, Aarhus Universitet 

Kristoffer Laigaard Nielbo, Lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet  

Uffe Schjødt, Lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet  
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