
2013
 »Vi får nu en historisk mulighed 

for en grundig debat om fremtidens 

styringsstruktur for folkekirken, før 

udvalget genoptager sit arbejde i efteråret 

og på baggrund af den folkelige debat 

kommer med forslag til modeller for en 

ændret styringsstruktur for folkekirken«. 

Formand Per Bucholdt Andreasen skri-

ver om kirken og fremtiden.

 I det kommende år skriver forfat-

terne bag en ny antologi med bønner til 

gudstjenesten om bøn, lejlighedsvis om 

bønnens sprog.

 »Frejdigt gør Katrine Winkel Holm 

sig munter over, hvordan den nye Pau-

lusforståelse kan være kommet til den 

opfattelse, at Paulus’ retfærdiggørelses-

lære blot skulle være et teologisk side-

krater, og sekundært, om den slet ikke 

er sig de liberalteologiske rødder under 

sin forståelse bevidst«. Anders Kloster-

gaard Petersen har læst Rasmus Dreyers 

anmeldelse af Københavner-teologernes 

kritik af den nye Paulus-forståelse, og 

bogen, der blev anmeldt. Og han synes 

ikke, det er morsomt.
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Formanden skriver
Af Per Bucholdt AndreAsen

I de kommende måneder er det 
oplæg, som regeringens udvalg 
om en mere sammenhængende 

og moderne styringsstruktur for folkekir-
ken har udarbejdet, til debat rundt om-
kring i landet. Præsteforeningen har sæde 
i udvalget og er repræsenteret ved lektor 
Ulla Morre Bidstrup og undertegnede som 
formand for Præsteforeningen. Inden de-
batten for alvor er kommet i gang, har der 
allerede været fremsat synspunkter om, at 
det bagvedliggende mål for udvalgsarbej-
det er en adskillelse af kirke og stat, og det 
gamle synodespøgelse er også vakt til live, 
i frygt for at det nu vil gå igennem folke-
kirken og det ganske land. Alt i alt mener 
man, at det hele nok går ud på at skabe 

En historisk mulighed 

Per Bucholdt  
Andreasen
Formand for 
Præstefor- 
eningen

Forkyndelsen
Jeg vil også på alle områder arbejde for at 
styrke og inspirere forkyndelsen. Det gør 
man dels ved at samarbejde med præsterne 
og sørge for, at de hele tiden har lyst og 
mod på at dygtiggøre sig, på at sige, hvad 
de mener, og forkynde så godt, de kan. I 
menighedsrådene skal man tale om, hvor-
dan vi bruger pengene bedst, og hvordan 
vi fremmer kirkens kerne, forkyndelsen.
Den nyvalgte biskop over Haderslev Stift, 
Marianne Christiansen,  
i Kristeligt Dagblad

et organ, der kan udtale sig på folkekir-
kens vegne om alt mellem himmel og jord, 
bogstavelig talt. 

Det er selvfølgelig helt legitimt at have 
både politiske og kirkepolitiske dagsord-
ner, man på forhånd har skrevet, med ind 
i denne vigtige diskussion om folkekirkens 
styringsstruktur, og det kan også være 
fuldt berettiget at have ønske om at be-
vare status quo i forhold til den nugæl-
dende kirkeordning.

En historisk mulighed
På den anden siden får vi nu en historisk 
mulighed for en grundig debat om frem-
tidens styringsstruktur for folkekirken, før 
udvalget genoptager sit arbejde i efteråret 
og på baggrund af den folkelige debat 
kommer med forslag til modeller for en 
ændret styringsstruktur for folkekirken.

Udvalgsarbejdet er bl.a. blevet til på 
baggrund af en konference på Christians-
borg sidste forår, hvor repræsentanter for 
folkekirkens interessenter, herunder Præ-
steforeningen, gav udtryk for et ønske om 
at se på den folkekirkelige styringsstruktur 
med henblik på at skabe større klarhed og 
sammenhæng. 

Det er en historisk mulighed, vi bør 
gribe, og derfor en debat, vi skal gå ind i 
med åben, konstruktiv, men også med 

426 Formanden skriver



Formanden skriver Debatkritisk og problematiserende blik. Jeg vil 
derfor opfordre Præsteforeningens med-
lemmer til at blande sig i debatten i de 
kommende måneder. Det er vigtigt, at så 
mange synspunkter som muligt kommer 
frem, og så mange overvejelser som muligt 
kommer i spil i forhold til det debatoplæg, 
udvalget har udsendt.

Det handler om klare og  
tydelige ansvarsfordelinger  
og beslutningsveje

Det handler ikke om at adskille kirke og 
stat, det handler ikke om at etablere en 
synode, der skal udtale sig på kirkens 
vegne, eller en centralisering af alle kirke-
lige beslutningsprocesser.

Et vigtigt udgangspunkt for udvalgsar-
bejdet er netop, som beskrevet i kommis-
soriet, at tage hensyn til folkekirkens de-
centrale opbygning på grundlag af de lo-
kale sognemenigheder, rummelighed, 
frihedslovgivning, mindretalshensyn og 
demokratiske, valgte organer.

Det handler derfor om muligheden for, 
med udgangspunkt i at folkekirken på det 
styringsmæssige området faktisk har fun-
geret, at finde fornuftige, klare og tydeli-
gere ansvarsfordelinger og beslutningsveje, 
så folkekirken også i fremtiden kan fun-
gere i forhold til de udfordringer, den står 
overfor. Hvordan det kan gøres på den 
bedst mulige måde, det er den debat, vi 
bør tage i de kommende måneder.

God debatlyst.

»JEG vil DERFoR oPFoRDRE PRæstE-
FoREninGEns mEDlEmmER til at 
blanDE siG i DEbattEn i DE kom-
mEnDE månEDER. DEt ER viGtiGt, 
at så manGE synsPunktER som 
muliGt kommER FREm«.

Hvem er Præsteforenin-
gen fagforening for?
Af JoAn AmAlie holck 

For tiden er der godt og vel 150 
arbejdsløse teologer, nogle ordi-
nerede, andre ikke, som er regi-

strerede som arbejdsløse. Det er godt nok 
en arbejdsløshedsprocent, der ligger under 
psykologernes, både i procent og i antal. 

Alligevel undrer jeg mig inderligt over, 
at Præsteforeningen argumenterer for, at 
de ældste medlemmer, der får en god pen-
sion for deres arbejdsliv som præster, skal 
have mulighed for at fortsætte i embedet, 
mens unge og yngre skal overleve på en 
dagpengesats, der ligger under pensionen. 
For ikke at tale om dem af os, der falder 
ud af dagpengesystemet og ned på kon-
tanthjælp, der ligger på lige over en tred-
jedel af almindelig slutløn. 

Oven i købet trækkes der i nogle prov-
stier hårdt på den rådighedspligt, som er 
en del af den løn, der bringer slutlønnen 
op på de næsten 3 x kontanthjælpen, mens 
der samtidig i provstierne går ledige rundt, 
der kan træde til stort set uden varsel og 
dermed forbedre både den kirkelige betje-
ning og aflaste overbelastede og fastan-
satte præster. Præster, der som resultat af 
belastningen fra tid til anden må melde 
sig syge med yderligere belastning for kol-
legerne til følge. 

Psykologforeningen har tilbud til nyud-
dannede og arbejdsløse, der kan rådgive 
den enkelte til at komme i arbejde; både 
personlig rådgivning og kurser. 

Er det sådan, at når man er teologisk 
uddannet, endda ordineret, at så er det 
alene Gud, man kan henvende sig til – for 
vores fagforening er åbenbart kun fagfor-
ening for præster i embede. På trods af, 
at der også for Præsteforeningen er en 
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kontant fordel i at få arbejdsløse i arbejde.
Undtagelsesvis vil jeg citere Jehovas 

Vidner: VÅGN OP.

kære Joan amalie Holck
Præsteforeningen er fagforening for alle for-
eningens medlemmer, og derfor varetager 
vi alle medlemmers interesser – også selv 
om det sommetider kan være vanskeligt, 
fordi medlemmernes interesser kan være 
modsatrettede. Da spørgsmålet om at for-
høje den pligtige afgangsalder for tjeneste-
mandsansatte præster blev behandlet i en 
ministeriel arbejdsgruppe i 2008, var situa-
tionen den, at der var ca. 15 arbejdsledige 
teologer, og en begyndende præstemangel 
var estimeret til 2010-2015. I betragtning 
af, at der ikke er nogen pligtig afgangsalder 
for overenskomstansatte præster, og at den 
pligtige afgangsalder i det store hele var af-
skaffet i den øvrige offentlige sektor, fandt 
den daværende hovedbestyrelse det rimeligt, 
at den pligtige afgangsalder for præster blev 
hævet til 75 år, og tilsluttede sig derfor – 
med forskellige bemærkninger – forslaget. 
Dog nåede forsalget så af forskellige grunde 
ikke igennem Folketinget.

Siden har situationen som bekendt æn-
dret sig på grund af den økonomiske 
krise. Vi har nu et ledighedstal på ca. 145 
ledighedsberørte, ligesom en kommende 
præstemangel ikke synes at være lige om 
hjørnet. Ligeledes viser de seneste opgø-
relser, at omkring 25 teologer vil være 
udfaldstruet i forhold til dagpengesyste-
met ved udgangen af 2013. På den bag-
grund har den nuværende hovedbesty-
relse drøftet sagen og har besluttet ikke at 
tage initiativer til, at der sættes processer 
i gang for at få forhøjet den pligtige af-
gangsalder for præster.

Med venlig hilsen
Per Bucholdt Andreasen

Formand for Præsteforeningen

For dyrt?

Af søren isAk nolsøe, sognePræst,  
rønnevAng kirke

Prisen for et medlemskab stiger støt og 
roligt. Smertegrænsen er nået for nogle, 
men endnu er det dog begrænset, hvad 
det har betydet for medlemstallet. For lo-
yalitetsfølelsen er stor. »Det er trods alt 
her, vi hører hjemme«, synes tankegangen 
at være. Selvom det ikke er så tit, at med-
lemskabet benyttes, er det rart at vide, at 
muligheden er der. Og de par gange, man 
har taget kontakt, har man jo fået god og 
venlig behandling.

Men selvfølgelig kan filmen knække. 
For spørgsmålet er ikke, om man er til-
freds med sit medlemskab – det er vi jo, 
langt de fleste af os. Spørgsmålet er, om 
tilfredsheden købes for dyrt. Om der er 
value for money i medlemskabet. Jeg må 
indrømme, at jeg for mit eget vedkom-
mende er begyndt at tvivle. Min tilhørs-
følelse er stor, men det er udskrivningen 
på 7.500 kr. årligt også.

Det svarer til 625 kr./md., som det også 
fremgår af min lønseddel – for det oven-
stående er ikke skrevet om folkekirkemed-
lemskabet, men om mit medlemskab af 
Præsteforeningen. Her er det som om, 
nogle af de samme mekanismer som med 
kirkeskatten har været i spil: Først tæller 
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man udgifterne sammen, og derefter sæt-
ter man prisen, så man får det beløb ind, 
man gerne vil have. Medlemmerne skal 
nok blive der, af loyalitet, og fordi der in-
gen konkurrenter er, der reelt kan tilbyde 
det samme.

Tænk hvis ens privatøkonomi kunne 
ordnes på samme måde: At sætte indtæg-
ter efter udgifter fremfor tæring efter næ-
ring. Men den går ikke, og derfor oplever 
de klassiske fagforeninger en større med-
lemsflugt i denne tid. Eksempelvis kan de 
450 kr./md. som HK koster, opleves som 
dyrt, når Kristelig Fagbevægelse kan byde 
ind med fagforening til 155 kr./md.

Jeg ved godt, at der kan være indven-
dinger mod denne sammenligning. Så 
som at beløbet til Præsteforeningen inde-
holder en gruppelivsforsikring på 
115 kr./md. Eller at Præsteforenin-
gens Blad i abonnement koster 128 
kr./md. Eller at en del af beløbet kan 
trækkes fra i skat.

Omvendt kan der peges på, at 
netop skattefradraget er blevet udhulet. 
Fra at have været fuldt fradragsberettiget 
har der de seneste par år højst været fra-
drag for 3000 kr./år til fagforening. Der 
kan ligeledes peges på, at de konkurre-
rende fagforeninger også har gruppeliv i 
deres priser. Nogle steder med lidt dårli-
gere dækning. Til gengæld koster den del 
hos eksempelvis Krifa kun 5 kr./md. (!)

Der kan således tales frem og tilbage, 
men det rokker ikke ved bundlinjen – el-
ler rettere, linjen på lønsedlen. Jeg vil 
gerne sige meget tydeligt og klart, at jeg 
er super tilfreds med den kvalitet, jeg op-
lever i min fagforening. Men jeg har ikke 
nogen Mercedes holdende i indkørslen, 
for jeg har ikke altid råd til Spitzenqua-
lität. Spørgsmålet er, om jeg har råd til 
min fagforening, eller den har bevæget sig 
op i en klasse, hvor jeg snart ikke kan være 
med mere.

kære søren isak nolsø
Er medlemskabet af Præstforeningen for 
dyrt?
Det er et både godt og væsentligt spørgs-
mål, du rejser, og også særdeles aktuelt. 
Hovedbestyrelsen har selvfølgelig fokus 
på, at omkostningsniveauet for at drive en 
forhandlingsberettiget fagforening ikke 
bliver for stort i relation til medlemmers 
vilje til at betale for de ydelser, vi i fælles-
skab mener, er vigtige for at sikre de bedst 
mulige løn- og ansættelsesvilkår for teo-
loger og præster.

Derfor har hovedbestyrelsen også valgt 
at sætte fokus på fremtidens præsteforening 
ved at begynde en debat om »Præstefor-
eningen 2020«. Det vil være et tema for 
medlemsmøderne i de kommende uger og 

repræsentantmødet i år. På baggrund af 
disse drøftelser vil vi i fællesskab sætte kur-
sen for vores forening frem mod 2020, så 
vi på bedst mulige måde udnytter de res-
sourcer, som medlemmerne stiller til rådig-
hed, og gennemtænker, hvilket niveau vi 
ønsker for det fagpolitiske arbejde – lige fra 
høringssvar på lovforslag, over deltagelse i 
div. bestyrelses-, råds- og udvalgsarbejde af 
relevans for foreningens medlemmer til 
servicering af medlemmerne i spørgsmål 
om bolig, løn, arbejdsmiljø m.v.

Dit spørgsmål understreger på en god 
og konstruktiv måde min egen opfor-
dring til medlemmerne om at møde op 
til medlemsmøderne og være med til at 
påvirke debatten om »Præsteforeningen 
2020«.

Med venlig hilsen
Per Bucholdt Andreasen

Formand for Præsteforeningen

»DERFoR HaR HovEDbEstyRElsEn oGså 
valGt at  sættE  Fokus  På  FREmtiDEns  
PRæstEFoREninG vED at bEGynDE En 
 DEbat om »PRæstEFoREninGEn 2020«
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babelstårn og pinseunder
At fortællingen om den babyloniske 
sprogforvirring står i direkte kontrast til 
pinseunderet, kan der næppe herske no-
gen tvivl om. Derfor giver det også god 
mening at inddrage fortællingen i tolk-
ningen af pinseunderet.

De gamle israelitter har uden tvivl spe-
kuleret på, hvorfor de ikke kunne forstå 
deres nabofolk, når det nu i sidste ende 
var Gud, der havde skabt dem alle sam-
men. Men forklaringen var netop den, at 
det var Gud selv, der var steget ned og 
havde forvirret menneskers sprog på 
grund af deres hovmod og selvsikkerhed. 

Det er dog et spørgsmål, om vi ikke 
skal grave lidt dybere for at få hele pointen 
med. Hovmod og selvhævdelse skaber af-
stand mellem mennesker, så vi ikke kan 
forstå hinanden og leve sammen i et me-
ningsfyldt fællesskab. Vi lytter ikke til, 
hvad de andre har at sige, prøver ikke at 
forstå det, de har på hjerte, men bliver i 
stedet skeptiske, ikke mindst overfor dem, 
der er anderledes end os selv.

Ved pinseunderet er det akkurat lige 
modsat. Endnu engang stiger Gud ned, 
nu ved sin Helligånd, ikke for at forvirre 
menneskers tungemål, men for at de kan 
tale samme sprog og forstå hinanden. 
Hvor menneskelig egoisme og selvhæv-
delse fører til distance og mangel på for-
ståelse mennesker imellem, er det Hellig-
åndens gerning at gøre det modsatte: At 
skabe nærhed og forståelse og gøre fælles-
skabet muligt.

Prædikenvejledning
Pinsedag
u  Joh. 14,22-31  

Talsmanden

En Gud, der taler et sprog,  
som vi kan forstå

Pinsen var oprindeligt en af de jødiske 
valfartsfester, til minde om lovgivningen 
på Sinai. Derfor var jøder fra hele Mel-
lemøsten og Middelhavsområdet samlet i 
Jerusalem under højtiden. Da pinseunde-
ret skete, hørte de pludselig ordet talt, så 
de kunne forstå det. Gennem disciplene 
talte Guds Ånd til dem, ikke på et fjernt 
og uforståeligt tungemål, men på deres 
eget sprog. 

Derfor behøvede de ikke mere rejse 
langt for at møde Gud på hans særlige 
sted. For pinsebegivenheden viser os, at 
Gud tværtimod er kommet til os på vort 
sted og taler vort sprog, så vi både kan 
høre og forstå. Netop dér, hvor mennesket 
er, kommer Gud til os med sit ord og sin 
Ånd. 

Gud er altså ikke nogen tavs og fjern 
Gud, som vi kun kan møde på særlige 
steder og ved særlige lejligheder. Det er 
ikke en Gud, vi skal famle os frem til i 
blinde. Gud er derimod kommet sin skab-
ning ganske nær til alle tider og på alle 
steder. Vi kan få lov til at møde ham net-
op, hvor vi er, midt i vort daglige liv. 

Det er Helligånden, der skaber en le-
vende forbindelse mellem Gud og os. Det 
er den, der blæser hans livsånde ind i vo-
res tilværelse og giver hans ord liv og me-
ning for os, så det bliver nærværende og 
relevant for os.

talsmanden
I sine afskedstaler til disciplene skærtors-
dag kalder Jesus den Ånd, som Faderen 
vil sende, for Talsmanden. Ordet gengiver 
det græske parakletos, en tilkaldt, en ad-
vokat. Det kan, så vidt jeg kan se, forstås 
på to måder: Talsmanden skal tale Guds 
sag hos os, eller han skal tale vores sag hos 
Gud.
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I NT er begge sider af sagen omtalt. 
Paulus taler i Rom 8,26-27 om det andet 
aspekt, at Helligånden går i forbøn for os 
hos Gud. Men i Jesu afskedstaler i Johan-
nesevangeliet er det nærmere det første 
aspekt, der står i centrum. Helligånden er 
Jesu fortsatte nærvær hos disciplene, som 
skal minde dem om alt det, han har sagt 
og gjort.

Helligåndens opgave er derfor som en 
projektør at stille skarpt på Jesus Kristus, så 
hans ord og gerning bliver åbenlyse for os. 
Kun ved Helligåndens gerning bliver det 
historiske budskab om Jesu liv, død og op-
standelse til et nutidigt og nærværende bud-
skab, der kan forvandle vort liv og fylde det 
med tro og håb. Talsmanden lægger Jesu 
ord i vore hjerter og gør det levende for os.

kirkens fødselsdag
Pinsen kalder vi også kirkens fødselsdag. 
Det er der en god grund til. Da disciplene 
ved Helligåndens hjælp begyndte at for-
kynde det kristne budskab for alle dem, der 
var forsamlet i Jerusalem, var der mange, 
der kom til tro og blev døbt. Det blev start-
skuddet til den nye, kristne kirke.

Uden Helligånden var der aldrig blevet 
nogen kirke. Hvis ikke Helligånden var 
kommet til disciplene og havde fyldt dem 
med kraft og frimodighed fra Gud, var de 
aldrig begyndt at forkynde evangeliet. Så 
havde de stadig siddet bag låsede døre af 
frygt for det, der kunne ske med dem. 

Havde Helligånden ikke båret deres ord 
ud til alle tilhørerne, så de kunne høre 
evangeliet, var der ikke en eneste af dem, 
der var kommet til tro og var blevet døbt. 
Så havde det været uforståelig tale for 
dem. Kun når Helligånden kommer til, 
oplyser vore hjerter og gør Guds ord le-
vende for os, kan vi forstå det og mod-
tage det. Det er alene Helligånden, der 
skaber troen i vore hjerter.

Derfor er det også Helligånden, der 
skaber og samler kirken. Det taler Luther 
om, når han i Den lille Katekismus skal 
forklare, hvad trosbekendelsens tredje ar-
tikel betyder: »Jeg tror, at jeg ikke af egen 
evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min 
Herre, eller komme til ham. Men Hellig-
ånden har kaldet mig ved evangeliet, har 
oplyst mig med sine gaver, har helliget og 
bevaret mig i den rette tro, ligesom han 
kalder, samler, oplyser og helliger hele den 
kristne menighed på jorden«.

Der er i luthersk forståelse en afgøren-
de sammenhæng mellem Ord og Ånd. 
Når evangeliet forkyndes for os, gør Hel-
ligånden sin gerning i os. Han oplyser vore 
hjerter, så vi kan forstå evangeliet og tro 
det, så det bliver til liv for os. 

Men det gør Helligånden ikke blot for 
mig, den enkelte. Det gør han også for 
alle andre kristne udover hele jorden. 
Han kalder, oplyser og samler hele den 
kristne menighed på jorden, og netop 
dermed bliver den kristne kirke til virke-
lighed.

Kirken er bygget af levende sten, siger 
Paulus. Kirken er et fællesskab af alle de 
mennesker, som Helligånden ved evange-
liet har kaldet, oplyst og samlet; alle de, 
der er kommet til tro og er blevet døbt. 

Her er der ingen forskel. Om vi taler 
det ene eller det andet sprog, gør Hellig-
ånden os alle til ét. Han nedbryder de 
barrierer, som vi ofte får bygget mellem 
hinanden. Han skaber nærhed, hvor vi har 
skabt afstand, og forståelse og respekt, 
hvor vi har svært ved at tale sammen. På 
trods af alle forskelle gør Helligånden kir-
ken til en enhed.
 Salmer: 290, 287, 286, 291, 331

Provst Poul Ivan  Madsen, Skjern

»DER ER i lutHERsk FoRståElsE En 
aFGøREnDE sammEnHænG mEllEm 
oRD oG ånD«.
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Salmer: 402, 441, 20, 291,430, 722

nu sagtelig skrid, du pinsedag
Så er der ikke flere gilder i denne omgang, 
men, som Grundtvig skriver i den »oprin-
delige« tekst til Den signede dag, er hver 
time til Herrens velbehag en pinsedag, 
»Nu sagtelig skrid, du pinsedag«. Livet 
med ånden er en evig fest. En del menig-
heder holder udendørsgudstjeneste på 
andendagen, men ligesom ordene let blæ-
ser bort i højtalerens vind, kan skabervær-
ket spærre for udsynet til Skaberen: »men 
dette store alt/ i omkreds og gestalt/ er 
dog i sjælens øje slet/ mod dig, som ene 
skabte det«, DDS 20.

Du gør jorden ny
Vi begynder med Grundtvigs Den signede 
dag, som blev skrevet til tusindårsfesten i 
1826 i oprør mod rationalismen og dens 
samfunds- og natursyn. I forordet til 
Evangelisk Kristelig Salmebog udtales føl-
gende ønske for salmesamlingen: »Herren 
give, at fædrenelandet må høste frugt 

 u    Sl. 104,24-30;  
ApG. 10,42-48a; Joh. 3,16-21

Anden  
pinsedag

deraf til sædeligheds, til ordens, til gavnlig 
virksomheds befæstning«. Ånden fløj lavt.

Salmebogen og dens tidsånd forargede 
Grundtvig og satte ham selv i gang som 
salmedigter. Salmer, som skulle rime med 
hjertet, og ikke med fornuften og mora-
len. Det er Johannesevangeliets lys, der 
bryder frem, når dagvisen bliver kristelig. 
Til pinsens genfødsel af jord og himmel, 
som vores dåb er en forsmag på, hører Alle 
mine kilder, DDS 441. Det er en stor 
glæde, at Ambrosius Stub har fået større 
plads i salmebogen, nu med fem salmer 
mod tidligere kun én, så vi synger DDS 
20 med den dejlige melodi efter at have 
læst pragtstykket Salme 104. Stub trækker 
fra fortiden Grundtvig i præstekjolen, når 
han er ved at blive for »hjemlig«. Salmer-
ne og salmebøgernes historie er vidnes-
byrd om en kamp for den rette tro i vers 
og toner, og den danske kirkehistorie kan 
skrives som salmehistorie op til vore dage. 
Således stod sidste vers af Du, som går ud 
fra den levende Gud, DDS 291, ikke i Sal-
mebog for Kirke og Hjem. Fortabelsen 
var et for krast og ubehageligt ord; men 
det er Djævelens slæng, der går fortabt, så 
frygt ikke, men syng med triumf. Og jo, 
Gud har også skabt Djævelen. Verset er i 
slægt med den gammeltestamentlige Sal-
me 81, vers 16 og 17, den latinske introi-
tus til dagen. Under nadveren synger vi 
DDS 430 med mad i munden. De år, hvor 
pinsen ligger nær Grundlovsdag er Kær-
lighed til fædrelandet god både at tage afsæt 
i og slutte på; ellers sendes vi ud i som-
meren med Nu blomstertiden kommer, 
DDS 722, helst på den svenske melodi.

En fridag
Kirkeårets helligdage fungerer stadig som 
en pædagogisk indlæring i kristendom. 
Men det sker hvert år ved pinsetid, at 
journalister går på gaden og hoverende 
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udstiller danskernes uvidenhed. Resultatet 
er givet på forhånd: Det danske folk ved 
ikke, hvorfor vi fejrer pinse. Det er der 
mange grunde til. Den vigtigste er nok 
selve pinsens væsen. For den er selve for-
tolkningen, forklaringen på påske og jul. 
Det var måske også pinsens væsen, en af 
de adspurgte et år havde fanget, da han 
svarede: »Det er, for at jeg kan få en fri-
dag«. Desværre er det sjældent sådan læn-
gere, men de helligdage, som for skolelæ-
rere og andre ikke indgår i arbejdsgiverens 
ferieregnskab, er vel en gave, som burde 
give os en fridag. Først og fremmest fra os 
selv og det, vi kan og vil. En hellig dag, 
hvor vi fejrer Guds nåde imod os. Lad os 
bare genindføre 3. pinsedag og de andre 
helligdage, som rationalismen afskaffede. 
Nationalproduktet bliver ikke større, når 
vi går i kirke og synger salmer, men det 
gør glæden. Helbredet bliver ikke bedre, 
men det bliver til at leve med. 

Som altid kan vi finde et ekko af evan-
geliet hos Peter Plys. Plys kan sådan en 
dag lide blot at være »Plys midt i bækken«. 
Det kan den foretagsomme Ninka Ninus 
med sin bærbare slet ikke finde ud af. Plys 
plasker i bækken, som Livjatan leger i ha-
vet. Han holder højtid uden at gå i kirke, 
for han bor i Paradis.

således
Fri mig fra klicheen om den lille Bibel, vi 
har heldigvis en stor. Der skal være noget 
at koge fond af. Vi må gå til Bibelen for 
at se en Gud, som ikke er i vores billede. 
Hans kærlighed er ikke bare større og bre-
dere, men anderledes. Derfor hedder det 
da også: »Således elskede Gud verden«, og 
ikke »så meget« eller »så højt«. Guds kær-
lighed er ikke kvantitativt, men kvalitativt 
forskellig fra vores.
 Guds kærlighed har ikke brug for ver-
den. Gud har ingen mangler, der skal fyl-

des ud, ingen behov, som ikke er opfyldt. 
Han og hans kærlighed er rent overskud. 
Derfor kan man aldrig på nogen måde 
gengælde Gud hans kærlighed. At elske 
ham er at høre hans ord om sin kærlighed 
– og leve på dem.

Guds kærlighed er rent overskud. Alli-
gevel gav han – efter at være blevet bedra-
get og forhånet i evigheder, efter at have 
skældt ud og tilrettevist og tilgivet et utal 
af gange i tusinder af år – det dyrebareste 
og mest forbundne med ham selv. Han gav 
sin søn og viste derved, at han gav afkald 
på enhver retfærdighed og gensidighed. 
Han gav af sit eget væsen, hvad der vel selv 
hos Gud må skabe et underskud. Det offer 
kan der aldrig betales for hverken i ord el-
ler gerning. Det er der intet menneskeligt 
offer, der kan hamle op med. Det kunne 
kun sønnen selv ved lige så ensidigt og 
uselvisk som sin far at give sig selv til ver-
den. Peder Palladius: »Saa elskte Gud Ver-
den at han hende gaff/ Sin enborene Søn 
under dødsens straff«. Således forligte Gud 
sig med sig selv og sine mennesker, således 
fik han igen, hvad han havde givet. Således 
skylder vi ham intet. Det kan vi kun takke 
ham for ved at elske ham og hans skaber-
værk så inderligt og uselvisk, vi formår. For 
vores egen skyld.

nikodemus
Pinsen er porten mellem gammelt og nyt, 
mellem det, Gud har gjort, og det, han 
stadig vil gøre. Det er også dåbens port og 
sted. Derfor er rammen for disse ord i 
Johannesevangeliet den første kristne 
dåbssamtale, sådan som vi også i dag taler 
med små eller store dåbskandidater eller 
deres forældre om dåbens betydning.

Nikodemus er en lærd jøde, som for-
modentlig har de samme problemer, som 
vi andre kan have med dåben og kristen-
dommen i det hele taget. Måske ligner 
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han de rationalister, som Grundtvig gjor-
de op med. Den store forargelse ved kri-
stendommen dengang og nu er, at vi intet 
kan præstere og give igen. Det er gjort for 
os; vi skal blot tage imod. Det var et pro-
blem for Nikodemus, som var opdraget 
med en lov, som gav mulighed for at sva-
re på og gøre sig fortjent til Guds kærlig-
hed ved at holde hans bud. Ved lovens og 
moralens hjælp kan man selv og andre se, 
hvor from man er; med overholdelsen af 
den kan man føle sig frelst – i salveten.

om igen og på ny
Mens vi spekulerer over, hvad apostlen 
Peter egentlig sagde, som kunne drage (det 
ord, som Misse Møhge har gjort legenda-
risk) så mange, kan vi tage fra en anden 
Peter, nemlig Peter Plys:

Det måtte jo komme. Dyrene i Hun-
drede Meter Skoven og omegn har længe 
fornemmet, at deres elskede Jakob skal 
forlade dem. Hvornår ved de ikke, hvorhen 
ved de ikke, hvorfor ved de ikke. Men han 
skal drage bort. De skriver i fællesskab et 
afskedsdigt, som de i samlet flok drager hen 
for at aflevere til ham. Og de har ret – han 
skal forlade dem. Men først går han – kun 
sammen med sin kære Plysbjørn – længere 
ind i skoven, hvor der er et fortryllet sted 
med nogle meget høje træer og under dem 
det blødeste græs. »Sad man der, kunne 
man se hele verden liggende bredt ud for-
an sig, lige til den nåede himlen«, fortælles 
det. 

På det fortryllede sted fortæller Jakob 
Peter Plys en forfærdelig masse ting om 
den kendte verden og om det, der ligger 
udenfor den, indtil der ikke er mere at 
fortælle. Så udnævner Jakob Plys til sin 
trofaste ridder og afkræver ham et løfte 
om aldrig at glemme ham. Plys lover at 
besøge det fortryllede sted, selv om Jakob 
ikke i kødet kan være med ham. Så kan 
de to tage afsked, men vi andre kan først 
slippe dem, da vi får fortalt, at »hvorhen 
de går, og hvad der end hænder dem un-
dervejs, så vil den lille dreng og hans bjørn 
altid lege på det fortryllede sted, der ligger 
helt langt inde bag i skoven«.

Med den slutning kan vi ånde lettet op 
og begynde forfra på historierne om og 
om igen på ny. 

billede til dagen
Carl von Linné skrev Salme 104, vers 24 
på titelbladet af sin Systema Naturae.

Gå på museum, nemlig til udstillingen 
Blomster og verdenssyn på Statens Museum 
for Kunst. Der udstilles blomstermalerier 
som en fortælling om, hvordan gengivel-
sen af blomster og planter er påvirket af 
historien og kunstnernes verdenssyn, bl.a. 
i blomsterbogen Gottorfer Codex fra 
1600-tallet. Under restaureringsarbejdet 
opdagede en konservator, at der hang små 
nøgne mænd med strittende tissemænd 
som støvdragere på en blomst. Hvor er 
dine værker mange, Herre!

Karin Friis Plum

 u    Søndagens bønner

Gudstjenestens bønner

Hermed afslutter Karin Friis Plum og Poul Ivan Madsen deres prædikenvejledninger gen-
nem den lange »helligdagssæson«. De skal have stor tak for varierede, inspirererende og 
velskrevne tekster. I det kommende halvår skriver Flemming Kloster-Poulsen og Rasmus 
Nøjgaard.
 I det kommende år skriver forfatterne til de to nyudgivne kollekt- og bønnesamlinger, 
Gudstjenestens Bønner I (2012) og Himlen i mine fodsåler (2011), en månedlig klumme 
i Præsteforeningens Blad med overvejelser over gudstjenestens bønner i dag. Hvor intet 
andet er nævnt, er eksemplerne i teksten fra Gudstjenestens Bønner I.

Red.
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ber fat i os,/ svinger rundt med os/ med 
en sådan lethed/ at vi går herfra/ som er 
vi i din himmel«.

I en afslutningskollekt til Pinsedag i 
bogen blæser Helligånden »os i armene på 
hinanden«. Pinse er sommerlyset, solen 
og ilden, som brænder, som får os til at 
søge udenfor. Pinsen rummer således en 
dobbelt bevægelse.

Den ene er bevægelsen udefra og ind. 
Pinse er Helligånden, som i Jerusalem 
blæser dørene ind hos disciplene. Ånden 
er den dag en vind, som suser ind i alle 
husets hjørner. Den er en ild, som forde-
ler sig og sætter sig på disciplene, så de 
bliver apostle.

 Den anden bevægelse går indefra og 
ud: Helligåndens lue fænger, får det til at 
brænde i apostlene, så de får mod og lyst 
til at gå ud, prædike og døbe.

Som det står i en kollekt til Pinsedag: 
»Gud Helligånd,/ du tændte troens glød 
i verden,/ og fra et lukket rum i en bange 
by/ bredte din ild sig over hele jorden«. 

Elof Westergaard

Hvordan taler vi om Helligån-
den, og hvilke sproglige asso-
ciationer vækker ordene Hel-

ligånd og pinse? 
Naturen holder pinsefest med nyud-

sprungne bøgeblade, let sommervind og 
fuglesang. Pinse er at ligge med ryggen på 
græsset, mærke jorden varm og høre lær-
ken synge. Pinse er et crescendo i naturen, 
et brus af vækst i verden. »Til pinse sprin-
ger hornfisken ud i grønt og kaster sig ned 
i det blå under klinten ved Kerteminde 
hvor bøgene danser i lysegrønne ballet-
skørter« (Fra Himlen i mine fodsåler).

I de nye kollekter Gudstjenestens Bønner 
I er der også masser af natur. Ånden får 
solen til at danse og mulden til at blom-
stre. Og hvor Grundtvig lod ånden suse 
himmelsk i løvet, går den nu helt ind i 
vores krop: »den suser himmelsk i vores 
blod«.

Ånden kan sprogligt beskrives som en 
himmelblæst, et åndepust fra paradis, en 
sommervind, og igen med en hilsen til 
Grundtvig (DDS 467): »Tak fordi du gri-

Pinsens dobbelte 
bevægelse 

 u    Søndagens bønner

Gudstjenestens bønner
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Den nye PaulusSom man 
råber, får 
man svar 

Af Anders klostergAArd Petersen

Prf.Bl. 2013/11 indeholdt en 
anmeldelse af en ny Paulusbog, 
hvor et blandet københavnsk 

kor bestående af en systematiker, en gam-
meltestamentler, en kirkehistoriker og en 
debattør tager til genmæle over for den 
nye Paulusforståelse, som de seneste 30 år 
har gået international og national sejrs-
gang. Det er prisværdigt, at danske syste-
matisk orienterede teologiske kolleger 
befatter sig med den nye Paulusforståelse.

 Anmeldelsen var skrevet af ph.d.-stipen-
diat i kirkehistorie ved Københavns Uni-
versitet, Rasmus Dreyer. Den gjorde op-
mærksom på den banebrydende bog, hvis 
eksistens er gået både min og pressens op-
mærksomhed forbi. Jeg har imidlertid sjæl-
dent læst en anmeldelse så indforstået, så 
tendentiøs og dertil på flere punkter van-
kundig. Den forfalder til erindringsglimt 
fra anmelderens studietid, hvilket kan være 
morsomt; men recensentens indsigt i emnet 
kan, som det bevidnes af anmeldelsen, 
ligge på et lille sted. Bogen fortjener derfor 
både af hensyn til læsere af Prf.Bl. og for-
fatterne en uddybende kommentar. 

Der er tale om en udgivelse på 167 si-
der, hvis ambition ikke er bibliofil prunk 
og pragt, men mindre kan gøre det. For-
uden et kort forord rummer antologien 
fire essays, men er blottet for indekser, 
samlet bibliografi eller bibliografier i de 
enkelte artikler. Man må nøjes med fod-

noter. Anna Vind gør i forordet gældende, 
at bogen er skrevet med tiåret for udgivel-
sen af Troels Engberg-Pedersens redige-
rede Gyldendal-antologi, Den nye Paulus 
og hans betydning, for øje.

Paulus plus – fire prismer på den nye 
Paulus, en titel som aldrig forklares, er 
ment som korrektiv og stillingtagen til de 
synspunkter, der ligger bag den nye Pau-
lusforståelse (p. 7). Man forholder sig 
imidlertid kun i ringe grad til de mere 
principielle videnskabsfilosofiske og her-
meneutiske problemstillinger, som er en 
væsentlig forudsætning bag fremvæksten 
af den nye Paulusopfattelse. Derfor kan 
der i bedste fald kun være tale om over-
fladisk korrektiv og stillingtagen.

I bogen ønsker man at »undersøge og 
skrive om en ’anden og ny Paulus’ og hans 
betydning, nemlig en Paulus, som også ek-
sisterer, er gyldig i dag og skal fremholdes 
som et korrektiv til den første ’nye Paulus’« 
(ibid.). Det er forfatterne i deres gode ret 
til, men det er beklageligt, at de ikke formår 
at indgå i diskussion af forholdet mellem 
de to Paulusperspektiver: Hvordan de for-
holder sig til hinanden, hvor de konverge-
rer, og hvor de grundlæggende adskiller sig 
fra hinanden i mål og med? Denne bog 
giver kun viel Geschrei und wenig Wolle. 

Katrine Winkel Holm har begået det 
mest essayistiske og mindst forsknings-
tunge bidrag. Hun indleder med at for-
tælle, at vi fra Paulus har fået både religi-
onskritik og sekularisering (p. 14). Det 
sidste kan diskuteres, men det afhænger 
af begrebsdefinitionen, og her lades man 
som læser i stikken.

Det første har hun utvivlsomt ret i; men 
hun skylder at fortælle, at Paulus i den 
sammenhæng må forstås som et aksialt 
fænomen, hvis begyndelse skal findes i de 
ændringer, som oldtidens Kina, Indien, 
Nærorientalien (inkl. Israel) og Græken-
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land undergik fra det sjette århundrede 
f.v.t. og frem, og som Karl Jaspers beteg-
nede aksetid. Er man i tvivl om rækkevid-
den af denne religionskritik, kan man blot 
læse de før-sokratiske filosoffer.

Det var ikke en passant, at Nietzsche i 
Jenseits von Gut und Böse betegnede tidlig 
kristendom som platonisme for folket. I 
stedet for aksetidsbegrebet foretrækker jeg 
at tale om forandringerne i perioden som 

aksialt fænomen,1 fordi vi har at gøre med 
både et betydeligt tidskontinuum og et 
omfattende geografisk rum; men alt dette 
er der ikke antydning af i bogen. Intet 
forsøg på at placere Paulus i den større 
kultur- og socialhistoriske kontekst eller 
sociologiske sammenhæng, hvilket kan 
undre, når man som Holm appellerer til 
almindelig dannelse.

Hendes bidrag er retorisk besnærende, 
men det er bygget op om en stråmand. 
Hvis repræsentanter for den nye Paulus-
forståelse ikke er indbyrdes enige, kan 
man dårligt tale om et nyt perspektiv, ly-
der kritikken; men hvad er dog det for et 
argument? James Dunn, som Holm iden-
tificerer som den nye Paulusforståelses 
hovedadvokat, argumenterede i 1975 mod 
den opfattelse, som siden en monografi af 
Werner Georg Kümmel fra 1929 eksege-
tisk har været alment udbredt, at Luthers 
fortolkning af Rom 7 ikke er dækkende.

Det mistrøstige jeg, hævdede Kümmel, 
er den før-kristne person set fra det nu-
værende Kristustroende perspektiv og ikke 
den kristne placeret i et eksistentielt vilkår 
mellem at være iustus in spe, sed peccator 
in re. Baseret på en læsning af Gal. forsø-
ger Holm at vise, hvordan Paulus teologisk 
en gang for alle har gjort op med Mose-
lovens lovreligion.

Hvor forfatteren kommer til kort
Der er interessante ting i Holms artikel, 
som fortjener en drøftelse; men jeg vil 
opholde mig ved en række problemer, 
hvor forfatteren kommer til kort i sprog-
brug, viden og anlæg. Hun gør sig munter 
over undertegnede ukyndige væsen, der 
menes at have forvekslet Barth med Bult-
mann, idet jeg om Bultmanns teologi har 
hævdet, at den er bestemt af en kerygma-
tisk formålsbestemmelse, hvilket jeg pa-
rentetisk gengav: »(»der drives bibeltolk-
ning, fordi der skal prædikes om sønda-
gen«)«.2 Jeg troede, Holm læste Bultmann. 
Hvis hun vil gøre sig den ulejlighed at 
genlæse en række af de centrale bidrag i 
Glauben und Verstehen, vil hun se, at min 
gengivelse er temmelig præcis. Jeg kender 
traditionen om Barths agraphon, hvilket 
jeg spillede på ved parafraserende at gen-
give det i en let ændret version, hvor teo-
logi var udskiftet med bibeltolkning, og 
hvor anførselstegn også for den mindre 
nemme læser skulle præcisere, at det dre-
jede sig om en allusion. Gælder udsagnet 
i min parafraserende version nu ikke Bult-
mann, som Holm hævder?

Det stiller jeg gerne op til debat med 
Holm om, men inden da kunne hun fx 
læse § 15 i Bultmanns Theologische Enzy-
klopädie, hvor det om teologien hedder, 
at den alene i kraft af ikke at være direkte 
tiltale adskiller sig fra kirke og forkyn-
delse, og at det netop er ved at stå i disses 

Kümmel:  
Luthers tolkning 
af Rom. 7 er ikke 
dækkende.
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tjeneste, den oppebærer legitimitet (p. 
168). 

Om teologien gælder, at den kun kan 
drives under troens forudsætning, ja at 
den selv er en troshandling (p. 166). Dens 
opgave er at holde forkyndelse og kirke 
fast på den rene lære. Hvis det ikke er en 
kerygmatisk formålsbestemmelse, kender 
jeg ikke alternativet. 

Jeg deler Holms beundring for Bult-
mann, som også jeg er afgørende påvirket 
af, men jeg har problemer med hans brug 
og netop ikke fortolkning af tekster, fordi 
den sammenblander et receptionshistorisk, 
brugsorienteret formål med historisk ud-
lægning – vel at mærke set fra nutidens 
perspektiv. Jeg anerkender hans Paulusek-
segese og finder den imponerende, men det 
er som del af teologi- og receptionshisto-
rien og ikke som adækvat historisk udlæg-
ning af Paulus. Ingen ekseget henviser i dag 
til Bultmanns Pauluslæsninger som andet 
end del af eksegesens virkningshistorie.

Frejdigt gør Holm sig munter over, 
hvordan den nye Paulusforståelse kan være 
kommet til den opfattelse, at Paulus’ ret-
færdiggørelseslære blot skulle være et teo-
logisk sidekrater, og sekundært, om den 
slet ikke er sig de liberalteologiske rødder 
under sin forståelse bevidst.

Personligt har jeg ved utallige lejlighe-
der fremhævet sammenhænge mellem den 
nye Paulusforståelse og Den Religionshi-
storiske Skole, skønt den aldrig udgjorde 
en egentlig skole, men mere var en ven-
nekreds med baggrund i fælles teologiske 
studieår i Göttingen. At betegne den som 
liberalteologi er misvisende. Göttinger-
kredsen, til hvis første elever Bultmann 
hørte (blandt hans vigtigste lærere var 
Gunkel, Weiss og Heitmüller), blev til i 
et opgør med liberalteologien repræsente-
ret ved Ritschl og Harnack.

Det får være, hvad det er; men det vid-
ner heller ikke om dyb indsigt, når Holm 

anfører Gal. og Rom. som argumentation 
for sin opfattelse; for hun glemmer at for-
tælle, at retfærdiggørelsesforestillingerne, 
undtaget 1 Kor 6,11 (og her antagelig som 
Formelgut), kun optræder her og ikke i de 
øvrige fem Paulusbreve. Det er ikke 
mindst derfor, man de sidste 30 år har 
drøftet retfærdiggørelsesmotivets betyd-
ning hos Paulus. 

Mere problematisk er omgangen med 
Paulustekster. Holm laver en fin, overfla-
disk eksegese af Gal., men siger intet om 
brevets historiske kontekst, inden for hvil-
ken argumentationen må forstås. Spejler 
brevet et opgør mellem Paulus og jøde-
dommen, eller skal det forstås som reflek-
sion af en intern kamp mellem forskellige 
former for Kristustro?

Nogle mente øjensynlig, at spiseregler 
og omskærelse hørte med til at være 
Kristustroende af ikke-jødisk baggrund, 
mens andre som Paulus afviste det. Her 
stod kampen, og ikke mellem en principiel 
drøftelse af relationen mellem jødedom 
og kristendom. Sprogbrugen er også fejl-
agtig.

Nej, Paulus omvendte sig faktisk ikke, 
og han beskrev det aldrig som en omven-
delse. Han taler netop i Gal. om det som 
en kaldelse − parallelt med det profetiske 
forbillede Jeremias − fra en form for jøde-
dom til en anden, som han andre steder 
betegner som Israel i modsætning til den 
falske og mangelfulde ioudaismos eller Is-
rael efter kødet (jf. Gal 3,29, Fil 3,3; Rom 
2,28f.; 9,6-8). Denne identificerer han til 
gengæld med de modstandere, som argu-
menterer for, at med til at være hednin-
gekristen hører kashrut, omskærelse og 
antagelig shabbatoverholdelse.

Bedre bliver det ikke, når Holm lø-
bende henviser til Det Gamle Testamente. 
Paulus kunne henvise til Skriften, men der 
var endnu ikke en samling af kodificerede 
hellige tekster med fastlagt og fikseret ord-
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lyd, hverken i Kristus-troende former for 
jødedom eller i ikke-Kristustroende ver-
sioner af jødedom.

Debattør af Guds nåde og politisk ob-
servatør af dagen og vejen, bevares; men 
der skal altså mere tyngde til, hvis man 
som Holm vil indlade sig på akademisk 
diskussion af aktuel Paulusforskning. 
Hvorfor inddrages fx ikke Emma Wasser-
mans fine arbejder til Rom 7 og Mark 
Nanos’ væsentlige diskussioner af Gal., 
skønt de må siges at høre til de væsentlig-
ste bidrag om emnet fra de senere år. En-
ten er der tale om uvidenhed eller også 
gælder det som i Goethes Tasso: Man 
merkt die Absicht und wird verstimmt.

bogens anden artikel:  
mere nuanceret, mindre polemisk

Bogens anden artikel er af Jesper Høgen-
haven, som skriver om Paulus og antik 
jødedom. Han skriver betydeligt mere 
nuanceret end Holm og langt mindre po-
lemisk. Det er dog ikke helt let at se, hvor 
han egentlig er uenig med den nye Pau-
lusforståelse.

 At E.P. Sanders’ tanke om pagtsnomis-
me som bærende element i alle former for 
jødedom i slutningen af Anden Tempel-
periode, men pudsigt nok ikke ifølge San-
ders hos Paulus, blev malet med bred 
pensel, har man længe vidst. Mange har 
også som Høgenhaven taget den ameri-
kanske judaist Jacob Neusners kritik af 
Sanders til sig, om end Neusners mang-
lende evne til at sondre mellem begreb og 
fænomen (det var Neusner, der indledte 
talen om de ʽ’mange jødedomme’) er tan-
kevækkende. Høgenhaven følger i de 
tekstanalyser, han fremdrager, Henrik 
Troniers glimrende arbejder.

 Derved kan han vise, hvordan Paulus 
på en og samme tid repræsenterer konti-

nuitet og diskontinuitet inden for, men 
netop ikke mellem, jødedommen og noget 
andet. Jeg er i vid udstrækning enig med 
Høgenhaven, men på et punkt er der en 
afgørende forskel i opfattelse. Som Holm 
går Høgenhaven galt i byen, fordi han ikke 
er opmærksom på, at hovedparten af de 
paulinske tekster, han drøfter, drejer sig 
om Paulus’ udfald mod forskellige former 
for judaiserende Kristustro (dvs. blandt 
mennesker af etnisk hedensk baggrund, 
som imidlertid også praktiserede omskæ-
relse, overholdelse af spiseregler og guds-
tjeneste sammenfaldende med shabbat 
eller som supplement til søndagsgudstje-
nesten). De handler ikke om forskellen 
mellem jødedom og Paulus’ Kristustro. 
Gør det en forskel?

 Ja, det siger sig selv, at man ikke kan 
bruge polemiske tekster, der kun for en 
umiddelbar betragtning handler om jøde-
dom, til at sige noget om Paulus’ gene-
relle syn på fænomenet, når nu teksterne 
drejer sig om noget andet. Det gælder fx 
Fil 3,1-11 og 2 Kor 3. I det lys fremstår 
Høgenhavens konklusion bombastisk og 
langt fra Paulus’ kontekst.

 Han skriver rigtigt, at forholdet mellem 
hedninger og jøder ikke udgør det vigtig-
ste tema hos Paulus, men så går det galt: 
»Snarere udgør det empiriske Israel under 
loven et paradigmatisk eksempel på kon-
sekvenserne af det uundgåelige sammen-
stød imellem Guds og menneskers virke-
lighed, »kødets« og »åndens« sfærer, som 
er indskrevet i Paulus’ forståelse af den 
skabte verdens struktur og bevægelse mod 
en fuldendelse i Kristus, som Gud sætter 
i værk« (p. 79). Det lyder flot, men har 
næppe noget med den historiske Paulus 
at gøre.

Anna Vind skriver om Den nye Luther. 
Hendes kritik er rettet mod Bo Holm, 
ikke så meget for hans brug af den nye 
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Paulusforståelse som inspiration, men som 
udtryk for en utilstrækkelig og ahistorisk 
Lutherlæsning. Det er ikke mit ærinde at 
forholde mig til dette emne, der drejer sig 
om adækvat fortolkning af Luther. Kun 
hæfter jeg mig ved, at der her som i de 
øvrige bidrag ikke gøres noget forsøg på 
at præsentere en historisk ramme, inden 
for hvilken Luther analyseres. Også her 
hilder man sig i den enfoldige forestilling, 
at når blot vi læser teksterne, skal vi nok 
nå frem til en forståelse. Befatter man sig 
som historiker slet ikke med mere grund-
læggende hermeneutiske overvejelser? Vi 
læser nu engang kun tekster gennem filtre, 
hvad enten de er erkendte eller ej. Det 
havde været rart, om Vind havde forholdt 
sig til denne diskussion.

Carsten Pallesens artikel om »Djævelen 
som Guds advokat«, om Nietzsche og 
Paulus, er både interessant og udfordren-
de, men som Vinds essay forholder den 
sig kun i begrænset omfang til den nye 
Paulusforståelse. Her kan man læse om 
Alain Badious brug af Paulus, ligesom 
man får en introduktion til Werner Steg-
maiers omdisputerede Nietzsche-læsning, 
der gør Nietzsches forhold til kristendom-
men mere ambivalent, end det hyppigt 
antages.

Og så et hjertesuk. Græske transkrip-
tioner gengives ufuldstændigt. Aspirerede 
konsonanter og lange vokaler angives ikke 
efter gældende praksis, ligesom der mang-
ler stringens i gengivelse af enkeltord, som 
nogle gange korrekt angives i nominativ, 
singularis, mens de andre gange optræder 
i den form, forfatterne har fundet dem. 
Det er ikke i orden, hvis man vil tages 
alvorligt.

Som slutfacit på min læsning falder 
tanken på Horats let: Ut de sint vires ta-
men est laudanda voluntas (»selv om kræf-
terne ikke slår til, bør den gode vilje ro-
ses«). Der er fine ting i bogen, men de 

problematiske er iøjnefaldende. Den er en 
skuffelse, fordi den ikke befatter sig med 
principielle hermeneutiske, videnskabsfi-
losofiske eller systematisk-teologiske bud 
på problemstillingen, hvordan vi skal 
tænke forkyndelsens og den historiske 
Paulus sammen.

Vi står med to Paulusforståelser, som 
bortset fra et tegnfællesskab ikke har me-
get med hinanden at gøre, fordi de arbej-
der under vidt forskellige præmisser. Det 
er af to grunde problematisk.

For det første, fordi flere af forfatterne 
både vil blæse og have mel i munden. De 
hævder at levere en historisk baseret for-
tolkning af Paulus, som imidlertid er en 
spejling af en anden tid og et andet sted, 
nemlig dansk tidehvervsteologi i 1980’erne 
(mest udtalt hos Holm). For det andet 
geråder en evangelisk-luthersk tradition i 
forlegenhed, hvis forbindelsen mellem 
historisk fortolkning og aktualiserende 
brug kappes.

Vi kan drøfte, hvilken betydning for-
tolkninger af Paulus i hans historiske sam-
menhæng skal have for moderne evange-
lisk-luthersk teologi; men vi kan ikke 
fortrænge eller negligere, at der er en mi-
levid forskel mellem de to. Udfordringen 
er at tænke dem sammen, så spændingen 
mellem dem gøres konstruktiv. Et dialek-
tisk forhold var der nogle, som en gang 
kaldte det. 

Noter
1. Andre begreber kan også anvendes som fx 
Jan Assmanns sondring mellem primær- og 
sekundærreligion, Jonathan Z. Smiths skelnen 
mellem lokativisk og utopisk religion eller den 
ældre differentiering mellem velsignelses- og 
frelsereligion.

2. A.K. Petersen, »Formaning og syndfri-
hed«, T. Engberg-Pedersen (ed.), Den nye Pau-
lus og hans betydning, København, Gyldendal 
2003, p. 238.
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UgEtilUgE
tiltrædelsesforelæsning
Fredag d. 3. maj 2013 kl. 13.15
Dogmatik som kritisk eftertænkning: to 
eksempelfortællinger, ved professor, dr.
theol. Bent Flemming Nielsen.

Sted: Det teologiske Fakultet, Køben-
havns Universitet, Auditorium 7, 1. sal., 
Købmagergade 44-46, 1150 København 
K.

Efter forelæsningen er fakultetet vært 
ved en reception.

kursus på Efteruddannelsen,  
københavns stift
Har jeg sørget rigtigt? 
På baggrund af en analyse af moderne 
sorgmyter gives et bud på et teologisk 
sorgbegreb. Får alvorligt syge og døende 
og deres pårørende lov at sørge på deres 
egen måde, eller definerer den palliative 
kultur på forhånd mere eller mindre nor-
mative forståelser som de rigtige og sande?

Oplægsholdere: 
Birgitte Bjørn Stimpel, hospitalspræst på 
Frederiksberg Hospital, sognepræst ved 
Godthåbskirken og master i humanistisk 
palliation. 
 Ole Raakjær, sognepræst i Sulsted sogn 
i Nordjylland, præst på Kamillianer Går-
dens Hospice og i det palliative team i 
Aalborg, formand for Foreningen for Pal-
liativ Indsats og master i humanistisk pal-
liation.

Tid og sted: onsdag den 15. maj fra 10 
til 12.30 på Frederiksberg Allé 10.

Tilmelding: hd.stift@city.dk. Ved tilmel-
ding bedes meddelt, om man ønsker at 
spise med til en efterfølgende let frokost.

niels Hemmingsen-dag
I anledning af 500-året for Niels Hem-
mingsens (1513-1600) fødsel arrangerer 
Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske 
Fakultet, Københavns Universitet, en 
Niels Hemmingsen-dag fredag den 24. 
maj 2013 i aud. 11, Købmagergade 46, 
med følgende program:
Kl. 10.25-11: Martin Schwarz Lausten, 
prof.emer., Kbh.: Niels Hemmingsen – præ-
sentation.  Bekendelse og tolerance.
Kl. 11.15-12: Andrew Pettegree, prof., St. 
Andrews: Niels Hemmingsen: The Danish 
Reformation in European context.
Frokostpause.
Kl. 13.15-14: Anita Engdahl, lektor, Kbh.: 
Niels Hemmingsens prædikener.
Kl. 14.45-15.30: Tarald Rasmussen, prof., 
Oslo: Niels Hemmingsen og Philipp Me-
lanchthon.
Kl. 15.45-16.30: Jens Glebe-Møller, prof. 
emer., Kbh.: Processen mod Niels Hem-
mingsen.
Kl. 16.45-17.30:  Via St. Kannikestræde 
nr. 16 (NHs bolig) og Niels Hemmingsens 
Gade nr. 6 (portrætrelief af NH) til Hel-
ligåndskirken, hvor organist Hans Ole 
Thers spiller Orgelmusik fra Niels Hem-
mingsen-tiden. NHs salme Hvo kan betale 
Syndens Sold?

Åben og gratis adgang til foredragene 
og koncerten.

kirkeforskningsenheden på teologi, 
institut for kultur og samfund og 
Center for samtidsreligion 
inviterer til konference om Magt – kirke 
– samfund. Forslaget til en styrelseslov for 
folkekirken til debat

16. maj 2013, kl. 09.15-16.00
Nobel Auditoriet, Nobelparken, Aarhus 
Universitet, Byg. 1482, lok. 105, Jens Chr. 
Skous Vej, 8000 Aarhus C
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Program
Kl. 10.00-10.40: Departementschef Hen-
rik Nepper-Christensen, Ministeriet for 
Ligestilling og Kirke: Forslag til en styrel-
seslov for folkekirken.
Kl. 11.00-11.45: Lektor, ph.d. Ulla Mor-
re Bidstrup: Forslaget til styrelseslov, prin-
cipielle spørgsmål.
Kl. 11.45-12.30: Lektor, dr.theol. Peter 
Lodberg og lektor, ph.d. Marie Vejrup 
Nielsen: Forslaget til styrelseslov, en kritisk 
vurdering.
Kl. 13.30-13.55: Lektor, cand.theol. Jo-
hannes Nissen: Empowerment som teo-
logisk begreb.
Kl. 14.00-14.30: Ph.d. Marie H. Thom-
sen: Nye menighedsformer – en forskyd-
ning af magt?
Kl. 14.45-15.10: Videnskabelig assistent, 
ph.d. Jakob E. Thorsen og lektor, ph.d. 
Lene Kühle: Fra teologi til religion, et re-
ligionssociologisk perspektiv på dansk 
kirkepolitik.
Kl. 15.10-15.30: Adjunkt, ph.d. Kirstine 
Helboe Johansen: Det almindelige præ-
stedømme til forhandling i dag.

Evt. spørgsmål kan rettes til lektor, dr. 
theol. Peter Lodberg: pl@teo.au.dk

Fyens stiftskonvent 2013 
Hotel Faaborg Fjord
12.-13. juni
Alle stiftets præster indbydes hermed til 
nogle inspirerende dage på Hotel Faaborg 
Fjord.

Program:
Onsdag d. 12. juni
Kl. 10.00: Foredrag: Luther i dansk teo-
logi 1800-2000 – men hvad er Luthers 
aktualitet i dag?
 Ved Ph.d. Niels Henrik Gregersen. Niels 
Henrik Gregersen er professor i Systematisk 

Teologi og medleder af Center for Natura-
lisme og Kristen Semantik, Teologisk Fa-
kultet, Københavns Universitet.
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: Foredrag: Folkekirken i Fyens 
Stift – udfordringer og muligheder.
 Ved biskop Tine Lindhardt. 
  Generalforsamling. Der udsendes for-
slag til nye vedtægter for Stiftskonventet. 
Vedtages disse, skal der efterfølgende fore-
tages valg til Stiftskonventets bestyrelse.
Kl. 16.00: Eftermiddagskaffe og koncert 
i Faaborg kirke.
Kl. 18.30: Middag og festaften. 

Torsdag d. 13. juni
Kl. 10.00: Foredrag: Folkekirken og den 
nordiske forbindelse.
 Ved leder af Grundtvig Akademiet, 
cand. theol. og journalist Birgitte Stoklund 
Larsen. 
 
Tilmelding:
(1) Indsend e-mail til kmfyn@km.dk med 
oplysning om tilmelding til Stiftskonvent 
2013. 
 (2) Indbetaling af deltagergebyr på kr. 
300,00 bedes snarest indbetalt over net-
bank på konventets konto: Reg.nr. 0905, 
kontonr. 49 55 07 52 72. 
 For nyordinerede præster i Fyens Stift 
betaler stiftet deltagergebyret de første tre 
år.
  Tilmeldingsfrist: tirsdag den 7. maj 
2013.
 

P E R S O N A l i A

udnævnelser
Tine Frisenette er ansat som sp. (kbf ) i 
Lundum-Hansted pastorat i Århus Stift 
fra den 1. juli 2013. 
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Pr. ved Stevns Valgmenighed Kristian 
Massey Møller er ansat som sp. (kbf ) i Od-
den pastorat i Roskilde Stift fra den 1. juni 
2013. 

Sp. i Sankt Nikolaj pastorat i Haderslev 
Stift Karsten Højrup Petersen er ansat som 
sp. (kbf ) smst. fra den 1. august 2013. 

Mette Tved Hansen er ansat som sp. (kbf ) 
i Skelund-Visborg pastorat i Aalborg Stift 
fra den 15. august 2013. 

Pastoratsomdannelse
Ørslev sogn udskilles fra Terslev-Ørslev 
pastorat og Sneslev sogn udskilles fra Øde 
Førslev-Sneslev pastorat.
 Terslev sogn bliver et selvstændigt pa-
storat og stillingen som sp. i Terslev-Ørslev 
pastorat omdannes til en tjenestemands-
stilling som sp. (kbf ) i Terslev pastorat 
med forpligtelse til at bo i embedsboligen 
i Terslev. Stillingen opslås ledig med for-
pligtelse til at yde bistand til tværgående 
opgaver i Tryggevælde provsti og/eller 
Roskilde Stift svarende til ca. 25% af stil-
lingsindholdet. 
 Øde Førslev sogn og Teestrup og Brå-
by sogne sammenlægges til et nyt 3-sogns 
pastorat. Beslutningen om hvilket sogn, 
der skal være hovedsogn træffes, når det 
er besluttet, hvor embedsboligen skal 
være lokaliseret. Stillingen som sp. i Te-
estrup-Bråby pastorat omdannes til en 
tjenestemandsstilling som sp. (kbf ) i det 
nye tre-sogns pastorat med forpligtelse 
til at bo i en embedsbolig i pastoratet. 
Stillingen opslås ledig med forpligtelse 
til at yde bistand til tværgående opgaver 
i Tryggevælde provsti og/eller Roskilde 
Stift. 
 Nordrupøster-Farendløse pastorat 
sammenlægges med Sneslev sogn og Ør-
slev sogn til et nyt 4-sogns pastorat: 

Nordrup øster-Farendløse-Sneslev-Ørslev 
med Nordrupøster som hovedsogn. Stil-
lingen som sp. i Nordrupøster-Farendlø-
se pastorat omdannes til en tjeneste-
mandsstilling som sp. (kbf ) i Nordrupø-
ster-Farendløse-Sneslev-Ørslev pastorat 
med forpligtelse til at bo i embedsboligen 
i Nordrupøster. Stillingen besættes med 
den nuværende stillingsindehaver sp. Rie 
Schwartzbach. 
 Tjenestemandsstillingen som sp. i Øde 
Førslev-Sneslev pastorat omdannes til en 
tjenestemandsstilling som sp. i Nordrup-
øster-Farendløse-Sneslev-Ørslev pastorat 
uden forpligtelse som kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed. Der knyttes ikke 
tjenestebolig til stillingen. Stillingen be-
sættes med den nuværende stillingsinde-
haver Karin Skovbjerg Jensen. 

l E D i g E  S t i l l i N g E R

»Ansøgninger til stillinger som tjeneste-
mandsansat-, overenskomstansat sogne-, 
og institutionspræster stiles til Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke og sendes til bi-
skoppen i det stift, hvor stillingen er op-
slået. Ansøgninger skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.
 Ansøgninger om konstitution i barsels-
vikariater eller i andre vikariater af under 
et års varighed stiles til biskoppen i det 
stift, hvor stillingen er opslået. Ansøgnin-
ger skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdag kl. 15.
 Ansøgninger til stillinger som provst, 
domprovst eller særprovst stiles til Dron-
ningen og sendes til biskoppen i det stift, 
hvor stillingen er opslået. Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opsla-
gets udløbsdag kl. 15.
 Ansøgninger skal ikke fremsendes ad 
tjenstlig vej.
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 I alle ansøgninger bedes personnummer 
oplyst. Teologiske kandidater bedes end-
videre oplyse, om de har fulgt Pastoralse-
minariets undervisning.
 Ved indsendelse af ansøgninger bedes 
det anført, om man ønsker ansøgningen 
retur. I modsat fald tilintetgøres ansøgnin-
gen med bilag en måned efter stillingens 
besættelse.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Sognepræstestillinger – 
tjenestemandsansat

Der vil til lønnen kunne ydes et rådigheds-
tillæg med grundbeløb 43.000 kr. Der ta-
ges forbehold om udvidelse af ansættelses-
området i overensstemmelse med Finans-
ministeriets aftale af 15. august 1975 med 
tjenestemændenes centralorganisationer 
om ansættelsesområder for tjenestemænd 
i staten, folkeskolen og folkekirken.

blågårdens  
pastorat    

En stilling som sognepræst/børne- og ung-
domspræst i Blågårdens pastorat (Brorsons 
Kirke) i Københavns Stift er ledig til be-
sættelse snarest muligt. Stillingen er løn-
indplaceret i løngruppe 1 i aftale om af-
lønning af tjenestemandsansatte præster i 
folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig 
til stillingen og boligen vil være indflyt-
ningsklar på ansættelsestidspunktet. Bo-
ligbidrag vil blive fastsat ved vurdering. 
Boligbidraget vil dog ikke kunne over-
stige 15% af skalalønnen. For ikke-ordi-
nerede ansøgere bedes kopi af eksamens-
papirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Fre-

deriksholms Kanal 21, Postboks 2123, 
1165 København K og indsendes direkte 
til Biskoppen over Københavns Stift, Nør-
regade 11, 1165 København K eller pr. 
e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være bi-
skoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15. Udløber den 21. maj 2013.

Der oplyses flg. om embeDet:

Brorsons Kirke er Københavns børne- og 
ungdomskirke. Vi søger en præst, der 
brænder for at forkynde evangeliet i et 
sprog målrettet børn og unge. Præsten 
indgår i og profilerer et stort netværk af 
engagerede, unge frivillige og ansatte, der 
samarbejder om at videreudvikle og ud-
brede kirkens gudstjeneste- og aktivitets-
former, men skal også tiltrække og ind-
drage nye, unge frivillige. Det kræver in-
tegritet, åbenhed og sans for kvalitet. 
Præsten samarbejder ligeledes tæt med 
kirkebandet om at udvikle den musikalske 
profil. Kirkens liv fordrer afvekslende ar-
bejdstider, eksempelvis aftengudstjenester 
og turné med kirkens RockGudstjenester. 
Angående kirkens aktiviteter, se www.
brorsons.dk 

Præsten skal arbejde tæt sammen med 
sognets andre præster og kunne deltage i 
aktiviteter og gudstjenester i Hellig Kors 
Kirke. Heri ligger et fælles ansvar for sog-
nets folkelige funktioner, for diakoni og 
sjælesorg, og for at gå i dialog med kirke-
lige organisationer, institutioner og andre 
trosretninger i Blågårdens sogn. Præsten 
har særligt ansvar for sognets konfirmand-
undervisning. Vi forventer, at præsten vil 
gøre brug af ritualet for vielse af 2 af sam-
me køn.

Formalia: Fleksibelt kirkerum i kors-
kirke fra 1901, stor og velindrettet krypt. 
MR består af 10 medlemmer (9 Fællesli-
ste, 1 Kærlighedsparti), møde 11 gange 
årligt. Gudstjenester: Bøn&Brunch-, 
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Rock-, Freestyle-, ChurChill-, Pick Up- og 
HelteGudstjeneste. I sognet: 13 faste kir-
kefunktionærer fra organist og kapelme-
ster til aktivitetskoordinator og kommu-
nikations-medarbejder. I samarbejde med 
kommunikations-medarbejder kommu-
nikeres primært på elektroniske medier. 
Nyistandsat 214 m² 2-etagers præstebolig 
(terrasse og kontor) ved siden af kirken. 

blågårdens  
pastorat    

En stilling som sp. i Blågårdens pastorat 
(Hellig Kors Kirke) i Københavns Stift er 
ledig til besættelse snarest muligt. Til stil-
lingen er knyttet forpligtelse som kirke-
bogsfører og begravelsesmyndighed. Stil-
lingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i 
aftale om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Der er knyttet 
tjenestebolig til stillingen og boligen vil 
være indflytningsklar på ansættelsestids-
punktet. Boligbidrag vil blive fastsat ved 
vurdering. Boligbidraget vil dog ikke 
kunne overstige 15% af skalalønnen. For 
ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoralse-
minariet vedlagt. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Ansøgnin-
ger stiles til Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 
2123, 1165 København K og indsendes 
direkte til Biskoppen over Københavns 
Stift, Nørregade 11, 1165 København K 
eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15. Udløber den 21. maj 
2013. 

Der oplyses flg. om embeDet: 

Hellig Kors Kirke er Nørrebros katedral. 
Med rødder i folkekirkens liturgiske fun-

dament søger vi en præst, der har viden 
og interesse for at integrere kunstarterne 
i kirkens liv og æstetik og deri se mulig-
heden for engageret forkyndelse af evan-
geliet. Det kræver integritet, åbenhed og 
sans for kvalitet. Præsten skal lægge vægt 
på at skabe rammer for fri debat med højt 
til loftet. I udviklingen af kirkens aktivi-
teter og gudstjenester forventer vi en høj 
grad af inddragelse af frivillige og an-
satte, særligt kirkens kantori og børnekor. 
Angående kirkens aktiviteter, se www. 
blaagaardenssogn.dk 
 Præsten skal arbejde tæt sammen med 
sognets andre præster og kunne deltage 
i aktiviteter og gudstjenester i sognets 
anden kirke, Brorsons Kirke. Heri ligger 
et fælles ansvar for sognets folkelige funk-
tion, for diakoni og sjælesorg, og for at 
gå i dialog med kirkelige organisationer, 
institutioner og andre trosretninger i Blå-
gårdens sogn. Præsten har særligt ansvar 
for at varetage sognets kirkelige handlin-
ger. Vi forventer, at præsten vil gøre brug 
af ritualet for vielse af 2 af samme køn. 
 Formalia: Stemningsfuld processions-
kirke fra 1890, stor menighedssal. MR 
består af 10 medlemmer (9 Fællesliste, 1 
Kærlighedsparti), møde 11 gange årligt. 
Salonaftener, vespere, klassiske koncerter, 
børnekor og særlig fejring af kirkelige høj-
tider. I sognet: 13 faste kirkefunktionærer 
fra organist og kapelmester til aktivitetsko-
ordinator og kommunikationsmedarbejder. 
I samarbejde med kommunikationsmed-
arbejder kommunikeres primært på elek-
troniske medier. 244 m² 2-etagers præste-
bolig (have og kontor), ved siden af kirken. 

asminderød-Grønholt  
pastorat

En stilling som sp. i Asminderød-Grøn-
holt pastorat i Helsingør Stift er ledig til 
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besættelse fra den 1. september 2013. 
Udløber den 13. maj 2013. Se Prf. Bl. 
2013/17.

Der oplyses flg. om embeDet:

Folketal: Asminderød 9.529, Grønholt 
1.203. Kirker: Asminderød: 12. årh. 200 
sdpl. Særdeles fin stand (restaur. 1992-
1993). Orgel: Husted 1993, 32. st. Kirke-
gård v. kirken. God og stabil kirkegang. 
Fredensborg Slotskirke: 1726, restaur 
1974. 325 sdpl. Orgel: Marcussen & Reu-
ter 1846, 19 st. Grønholt Kirke: 12. årh. 
100 sdpl. Særdeles fin stand. Orgel: Car-
sten Lund 1995. Menighedsrådet: Asmin-
derød: 12 medl. Aftalevalg. Fmd: Bjarne 
Henneman, Østrupvej 4, 3480 Fredens-
borg, tlf. 40 88 76 10. Grønholt: 5 medl. 
Fmd: Annette Öblom. Arbejdsforhold: 
Gudstj. på plejehjem månedligt. Der er 2 
præstekolleger. Ligelig fordeling af gudstj. 
og konfirmandundervisning. Kordegn. 
Kirkekor. Boligforhold: Asmindrødgade 
48, 3480 Fredensborg. 1903. God stand. 
Godt tag. Ca. 380 m². 5 vær. oppe, 3 nede. 
2 wc ovenpå, 1 nede. 1 bad. Brændeovn 
og naturgas. Hårde hvidevarer. Sognegård 
v. præstegården. Kontor: 10 m². Direkte 
adgang. Venteværelse. Have: 1 ha. Parkag-
tig med høje træer. Hjælp til vedligeh. (kir-
kegården). Afstande: 2 km t Slotskirken, 3 
km t Grønholt kirke. Skole 1 km. Gymn 
i Hillerød el. Helsingør 10-18 km. ½ km 
t Brugs. Vi forventer en initiativrig-samar-
bejdende sognepræst for hvem deltagelse i 
sognenes dagligliv er en selvfølge og som 
kan indgå i godt samarbejde med de øv-
rige præster og personalet i kirkerne og ser 
det som sin opgave at være en del af livet i 
begge sogne. Som en selvfølge lægger vi 
vægt på, at vores kommende sognepræst 
skal være en god og nærværende liturg og 
prædikant, som både favner bredt og har 
teologisk tyngde og kant. Vi tilbyder en 

god og travl arbejdsplads med godt arbejds-
klima, smukke velholdte kirker og en godt 
samarbejde med institutionerne i byen. 

tarm  
pastorat

En stilling som sp. i Tarm pastorat i Ribe 
Stift er ledig til besættelse. Til stillingen 
er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører 
og begravelsesmyndighed. Tarm pastorat 
består af Tarm, Ådum, Lønborg, Egvad 
og Hoven sogne. Stillingen er lønindpla-
ceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekir-
ken. Der er knyttet tjenestebolig til stil-
lingen. Boligbidraget nyfastsættes ved 
vurdering. Både mænd og kvinder opfor-
dres til at søge stillingen. For ikke ordine-
rede ansøgere bedes kopi af eksamenspa-
pirer og attest fra Pastoralseminariet ved-
lagt. Ansøgninger stiles til Ministeriet for 
Ligestilling og Kirke, men sendes til Bi-
skoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 
7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mail-
adresse kmrib@km.dk Ansøgninger skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag inden kl. 15.00. For ansøgnin-
ger, der modtages pr. e-post, fremsendes 
kvittering for modtagelsen pr. e-post. Ud-
løber den 20. maj 2013. 

Der oplyses flg. om embeDet:
 
Som præst i Tarm sogn kan vi tilbyde dig: 
Et sogn med 4.183 indbyggere, heraf 3.685 
medl. af folkekirken. De øvrige sogne i 
Tarm pastorat: Hoven 704 (fk 640), Ådum 
802 (fk 736), Lønborg 834 (fk 747) og 
Egvad 322 (fk 291). Et sogn uden speciel 
retningspræg, men med et aktivt kirkeliv. 
En 100 årig kirke (december 2012) med 
mange tiltag, babysalmesang, legestuesal-
mesang, børnehavesalmesang, minikonfir-
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mander og forskellige koncertarrangemen-
ter, nogle i samarbejde med Skjern-Tarm 
musikforening. Et pastorat med 5 kirker 
og indgå i et team af 3 sideordnede præ-
stekollegaer, hvor Tarm præsten er kirke-
bogsførende. En god tilslutning til sønda-
gens gudstj. Menigheden lægger stor vægt 
på søndagens højmesser, men er samtidig 
åben for nye tiltag og alternative gudstje-
nesteformer – gerne i samarbejde med eg-
nens foreninger, så kirken opleves synlig og 
nærværende i lokalområdet. Der er tilknyt-
tet 2 lægmandsgrupper. Et nyt kirkehus i 
forbindelse med Tarm Kirke er under pro-
jektering og forventes med på budget 2014. 
Muligheder for forskellige gudstj. Der er 
gudstj. hver søndag i Tarm Kirke. Et kor-
degnekontor for hele pastoratet med fuld-
tidsansat kordegn inkl. regnskabsfunktion 
samt en deltids kordegn. En personale-
gruppe, der har tradition for godt samar-
bejde. Et samarbejdende menighedsråd 
med 8 medl. valgt ved aftalevalg: Grundt-
vigslisten 3, Tværkirkelig liste 3, Indre Mis-
sion 1 og Luthersk mission 1 samt sognets 
3 præster. En by med et rigt foreningsliv 
for både voksne, børn og unge. Menigheds-
hus med forskellige aktiviteter. 2 Missions-
huse. Et aktivt idrætsliv med gode facilite-
ter. I Skjern-Tarm området findes både 
musik-, drama-, ballet- og billedskole. Ca. 
5 km fra Tarm ligger Vostrup Teater- og 
Musikhus, hvor der hele året rundt afvikles 
mange koncerter og teaterforestillinger. En 
by med en afstand af ca. 50 km til 3 større 
byer med alle deres kulturelle tilbud, nem-
lig Herning, Holstebro og Esbjerg. Kort 
afstand til Ringkøbing Fjord og Skjern 
Enge. En god skole fordelt på to bygninger 
i Tarm by 0.-6. kl. og 7.-9. klasse medens 
10. kl. undervisningen foregår i Skjern (5 
km). Gymnasium og HF i Tarm, Handels-
skole og Teknisk Skole i Skjern. I pastora-
tet findes endvidere 3 efterskoler. I Tarm 
undervises alle konfirmander fra Ådum, 

Lønborg, Egvad og Tarm i 2013; ca. 80 
elever, heraf undervises 1-2 hold af Tarm 
præsten. Et stort plejehjem og ældrecenter, 
der betjenes af præsterne på skift. En præ-
sentabel nyrenoveret bolig med 3 børne-
værelser, beliggende attraktivt ved Tarm 
Bybæk i gåafstand til kirke, grundskoler, 
butikker og bibliotek.
 
Vi ønsker en sognepræst:
–  Der er teologisk velfunderet
–  Der er åben for fornyelse i gudstjeneste-

livet, men også befinder sig godt med 
den traditionelle gudstj.

–  Der kan formidle det kristne budskab 
på en nutidig og vedkommende måde 
til alle aldersgrupper

–  Der kan indgå i og bidrage til det gode 
samarbejdsklima på alle niveauer, som 
sognet i forvejen er præget af

–  Der har idéer til, hvordan der kan skabes 
de bedst mulige betingelser for liv og 
vækst i menigheden

–  Der er tillidsvækkende, imødekom-
mende og har humor

–  Der brænder for børne- og ungearbejde
–  Der kan kommunikere og samtale med 

alle
 
Vores vision for Tarm Kirke er:
At sognets folkekirkemedl. i alle aldre kan 
føle sig taget imod og føle sig hjemme i 
et åbent, varmt kristent fællesskab samt at 
give rammer for at finde hjælp til forank-
ring i den kristne tro. For evt. yderligere 
oplysninger kontakt formand Kirsten 
Kolby, 22 97 08 82.

Sognepræstestillinger – 
overenskomstansat

Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
gældende overenskomst for akademikere 
i staten med tilhørende protokollat.
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 Der vil til lønnen kunne ydes et til kvo-
ten svarende rådighedstillæg med grund-
beløb 43.000 kr. og et præstetillæg grund-
beløb 11.100 kr.
 Opmærksomheden henledes på, at 
fuldtidsforsikrede, der ansættes i kvote-
rede stillinger, kun vil kunne oppebære 
supplerende dagpenge fra arbejdsløsheds-
kassen, såfremt der kan fremvises frigørel-
sesattest.
 Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt 
ansøgningen er betinget heraf. Efterføl-
gende anmodning om frigørelsesattest 
imødekommes ikke.
 Anmodning om frigørelsesattest bør 
vedlægges som særskilt papir stilet til Mi-
nisteriet for Ligestilling og Kirke.
 Frigørelsesattest udstedes for den første 
ansættelsesperiode på 1 år. Såfremt mini-
steriet ikke finder betingelserne for fortsat 
oppebærelse af frigørelsesattest opfyldt, 
kan denne tilbagetages med sædvanligt 
opsigelsesvarsel.
 Ved indsendelse af ansøgninger bedes 
det anført, om man ønsker ansøgningen 
retur. I modsat fald tilintetgøres ansøgnin-
gen med bilag 1 måned efter stillingens 
besættelse.

vejgaard  
pastorat

 En nyoprettet stilling som overenskomst-
ansat sp. i Vejgaard pastorat i Aalborg Stift 
er ledig. Stillingen, der er en midlertidig 
stilling, er oprettet for perioden 1. juli 
2013 til 31. august 2015. Til stillingen er 
knyttet en forpligtelse, kvote 25% af fuld-
tidsbeskæftigelse, til bistand for Aalborg 
Budolfi provsti i Aalborg Stift. Der er ikke 
knyttet tjenestebolig til stillingen. Kopi af 
eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke 
ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer 
samt kopi fra pastoralseminariet vedlagt. 

Både kvinder og mænd opfordres til at 
søge stillingen. Alle ansøgere bedes kon-
takte domprovst Niels Christian Kobbel-
gaard, tlf. 98 12 27 11. Ansøgninger stiles 
til Ministeriet for Ligestilling og Kirke og 
sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, 
Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: 
kmaal@km.dk og skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 
15.00. Udløber den 20. maj 2013. 

Der oplyses flg. om embeDet:

Vejgaard sogn er et stort, aktivt sogn med 
godt 10.000 folkekirkemedl., mange ker-
neydelser og mange aktiviteter derudover. 
Sognet har to kirker, to sognehuse og en 
stor kirkegård med flere ansatte i sommer-
halvåret samt en kirkegårdsleder. Vi er et 
sogn i udvikling. Vi er tæt på at kunne 
lancere en ny hjemmeside, og vi arbejder 
bevidst med at skærpe vores kommunika-
tion – både internt og udadtil i sognet og 
i nærmiljøet. Den daglige drift varetages af 
ikke mindre end to organister og en pianist, 
tre kirkesangere og et femmands kirkekor, 
tre kirketjenere, en sognemedhjælper (pt. 
vakant) og to kordegne, hvoraf den ene er 
ansat som administrativ leder til at holde 
styr på hele huset. Alle disse kræfter vare-
tager de mange faste arbejdsopgaver i vores 
sogn, men giver os også mulighed for at 
tilbyde en lang række aktiviteter derudover. 
Vi har to højmesser hver søndag, pleje-
hjemsgudstj., mange bisættelser/begravelser 
(godt 220 p.a.), vielser (15-25 p.a.) og ofte 
to-tre dåb om ugen (ca. 150 p.a.). Vi har 
tre børnekor, fem bongohold opdelt efter 
alderstrin og to hold babysalmesang. Vi har 
et sognekor for voksne, og vore to sogne-
huse summer dagligt af aktivitet, når for-
skellige grupper af frivillige og ansatte mø-
des for at planlægge og arrangere, nørkle 
eller synge. Der er seks konfirmandhold, 
der fordeles mellem præsterne og seks mi-
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nikonfirmandhold, som p.t. varetages af en 
timeansat pædagogisk medarbejder i sam-
arbejde med præsterne. Vi har et godt sam-
arbejde med de to skoler i sognet. Der er 
en månedlig dåbsgudstj. Vi afholder 2 år-
lige minikonfirmandafslutninger i kirken, 
og vi lancerer fra september en månedlig 
børnegudstj. for førskolebørn. I sognehuset 
er der en månedlig sogneeftermiddag med 
foredrag og to gange i halvåret er der et 
aftenforedrag. Dertil kommer et omfat-
tende koncertliv, som favner bredt. Et tæt 
samarbejde er nøgleordet for alle medar-
bejdere i Vejgaard sogn. Præsterne har en 
god og frimodig sparring i det daglige ar-
bejde, hvor tjenester og aktiviteter skal for-
deles og planlægges. Organisterne mødes i 
udformningen af musiklivet, som betyder 
meget for vores profil og selvforståelse. 
Samtlige af husets medarbejdere inddrages 
i planlægningen og udførelsen af opgaver-
ne. Vi afholder et ugentligt kalendermøde, 
hvor alle arbejdsgrupper er med og et må-
nedligt længere møde, hvor idéer kan mø-
des og brydes i en god tone. Vores unge 
menighedsråd – 15 valgte medl. med en 
gennemsnitsalder på 47 år – samarbejder 
godt med præsterne og de øvrige ansatte 
om at udvikle arbejdspladsen og aktivite-
terne i huset. 

Vi tilbyder: 
–  En stilling i et sogn, hvor du ikke kom-

mer til at kede dig 
–  Et allround præstejob, hvor du får prø-

vet det hele – mange gange 
–  Frihed til at definere og udvikle dit ar-

bejdsrum i kirken, sognet og byen sam-
men med dine kolleger, menighed og 
menighedsråd

–  Gode og hjælpsomme kolleger – både 
præsterne og de øvrige ansatte 

–  Et meget fremkommeligt menighedsråd, 
som har styr på tingene. 

–  En spændende stilling i et bysogn, hvor 

samarbejdet med andre sogne spiller en 
stadigt større rolle 

Vi forventer: 
–  At du er indstillet på, at stillingen byder 

på »fast præstearbejde« i et typisk by-
sogn

–  At du har lyst til at udvikle nye aktivi-
teter, gudstjenesteformer eller lignende, 
når du ser et behov 

–  At du har lyst til at indgå i et tæt sam-
arbejde med sognets andre præster og 
personale i øvrigt, samt menighedsrådet

–  At du har pædagogisk flair og kan en-
gagere både konfirmand- og minikon-
firmandhold 

–  At du vægter kvalitet i musik og teolo-
gisk tænkning

sankt lukas  
pastorat

En nyoprettet stilling som overenskomst-
ansat sp. i Sankt Lukas pastorat i Århus 
Stift til særligt at tage vare på undervisning 
af børn med særlige behov er ledig. Stil-
lingen har en beskæftigelsesgrad på 30%. 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. An-
søgning stiles til Ministeriet for Ligestilling 
og Kirke, men sendes til Biskoppen over 
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aar-
hus C eller kmaar@km.dk og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15.00. Udløber den 20. maj 2013.

Konstitution

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

En stilling som overenskomstansat sp. i 
Glostrup pastorat i Helsingør Stift skal 
besættes midlertidigt ved konstitution. 
Konstitutionen, der er et barselsvikariat, 
sker for perioden 15. august 2013 til 19. 
december 2013 (begge dage inkl.) og kan 
evt. forlænges. Der vil til lønnen kunne 
ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt 
(grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et 
særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grund-
beløb pr. 31. marts 2012). Der er ikke 
knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksa-
mensbevis og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til 
Biskoppen over Helsingør Stift, Heste-
møllestræde 3 A, postboks 109, 3000 
Helsingør eller pr. mail: kmhel@km.dk 
og skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten 
bedes mærket »Ansøgning«. Udløber den 
21. maj 2013. 

A K U t j O b

vester skerninge-ulbølle-
Hundstrup pastorat 

En stilling som sp. i Vester Skerninge-
Ulbølle-Hundstrup pastorat i Fyens Stift 
skal besættes midlertidigt ved konstituti-
on. Konstitutionen sker for perioden fra 
den 1. juli 2013 til den 28. februar 2014. 
Til stillingen er knyttet forpligtelse som 
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 
Stillingen er en fuldtidsstilling med en 
kvote på 100%. Der vil til lønnen kunne 
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 kr. 11.100 årligt. Der er 
ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For 
ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoratse-
minariet vedlagt. Ansøgninger stiles til 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke sendes 
til Biskoppen over Fyens Stift, Klingen-
berg 2, 5100 Odense C, e-post: kmfyn@
km.dk, og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Der 
er tale om et akutjob. Ledige medlemmer 
af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpenge-
ret udløber inden for højst 13 uger, i pe-
rioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. 
april 2013 og senest ved udgangen af uge 
26 i 2013, opfordres særligt til at søge 
jobbet. Hvis du er i målgruppen for akut-
job og ønsker at søge stillingen i henhold 
til akutjob-ordningen, bedes du sammen 
med din ansøgning sende erklæringen fra 
arbejdsløshedskassen om, at du er omfat-
tet af målgruppen. Udløber den 20. maj 
2013.

ørbæk-Refsvindinge  
pastorat

En stilling som sp. i Ørbæk-Refsvindinge 
pastorat i Fyens Stift skal besættes midler-
tidigt ved konstitution. Konstitutionen, 
der er et barselsvikariat, sker for perioden 
fra den 1. august 2013 til og med den 15. 
december 2013 (begge dage inkl.) og kan 
evt. forlænges. Stillingen er en fuldtids-
stilling med en kvote på 100%. Der vil til 
lønnen kunne 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 kr. 11.100 årligt. 
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stil-
lingen. For ikke-ordinerede ansøgere be-
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des kopi af eksamenspapirer og attest fra 
Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Ministeriet for Li-
gestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 
21, Postboks 2123, 1015 København K, 
og sendes til Biskoppen over Fyens Stift, 
Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: 
kmfyn@km.dk og skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 20. maj 2013. 

Hans Egedes  
pastorat     

Stillingen som sp., kvote 50% af fuld-
tidsbeskæftigelse i Hans Egedes pastorat 
i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt 
ved konstitution i perioden fra den 1. 
juli 2013 til og med den 30. juni 2014. 
Konstitutionen er begrundet i sognepræst 
Benny Vindelevs bevilgede orlov, kvote 
50%, fra stillingen som sognepræst i 
Hans Egedes pastorat i samme periode. 
Aflønning vil ske med en beskæftigelses-
grad på 50% af fuldtidsbeskæftigelse. Der 
vil til lønnen kunne ydes en til kvoten 
svarende del af et rådighedstillæg med et 
afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 
på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes 
et særligt tillæg (kvoteret) med et afrun-
det grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 
11.100 årligt. Der er ikke knyttet tjene-
stebolig til stillingen. Kopi af eksamens-
papirer bedes vedlagt. For ikke ordine-
rede bedes kopi af eksamenspapirer samt 
kopi fra pastoralseminariet vedlagt. Både 
kvinder og mænd opfordres til at søge 
stillingen. Ansøgninger stiles til Ministe-
riet for Ligestilling og Kirke og sendes til 
Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebak-
ken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@

km.dk og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Ud-
løber den 20. maj 2013.

Der oplyses flg. om embeDet:

Vi søger en 50% præst i et år, som vil 
indgå i samarbejdet omkring kirkens liv 
og vækst med kirkens øvrige præster, an-
satte, menighedsråd og frivillige.
 Folketal: 7.768 Medlemstal: 5.856 
Kirke: Hans Egedes kirke fra 1973. Lyst 
rum med fremragende akustik. 225 sdpl. 
+ sideskib. Orgel: Marcussen og Søn, 24 
st. 3-5 km til kirkegårde og 4 km til kre-
matorium. Stabil kirkegang med varia-
tion. Menighedsrådet: 10 medlemmer. 
Der er 2 præster, organist, kordegn med 
ledelsesfunktion og kirketjenere i sognet. 
Moderne kirkecenter med kontorer og 
mødelokaler. Der er planer om tilbyg-
ning i 2014. Henvendelse til menigheds-
rådets formand Inge Kjær Andersen, tlf. 
61 71 06 56, mail: inkjan@gmail.com 
Veletableret bysogn med varieret befolk-
ning og bebyggelse. Menighedsrådet har 
fokus på medarbejdernes trivsel og sam-
menhæng mellem tradition og fornyelse 
i både gudstj.- og sogneliv. Sognet har 
forskellige aktiviteter for børn, unge og 
voksne f.eks. legestue, foredragsaftener, 
koncerter, eftermiddagsmøder og sang-
aftener. Der er samarbejde med frivillige 
herunder kirkelige organisationer i sog-
net, FDF og KFUM og KFUK. Der er 
et rigt og varieret musikliv med voksen-
kor og børne- og ungdomskor. Der ar-
bejdes med forskellige gudstj.former for 
alle aldersgrupper i kirkeårets forløb. Se 
i øvrigt sognets kirkeblad på hjemmesi-
den www.hansegede.dk Ingen distrikts-
deling. Ligelig fordeling af gudstj. og 
undervisning (konfirmander og mini-
konfirmander). Gudstj. på plejehjem i 
alt 2 gange pr. md.
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Andre stillinger

Ansættelsesvilkår og ansøgningsprocedu-
ren fremgår af opslaget.

kirkefondet søger  
ny generalsekretær

Kirkefondet er inde i en fantastisk udvik-
ling med mange spændende og betyd-
ningsfulde aktiviteter og udfordringer 
foran sig.
 Vi søger en visionær og udviklingsori-
enteret teolog, gerne med indsigt og er-
faring fra både det kirkelige landskab og 
fra ledelse. En person, der kan inspirere 
og understøtte Kirkefondets værdigrund-
lag med respekt for den lange historie. 
En person med menighedernes liv og 
vækst under huden. En person med nær-
vær.

Vi lægger vægt på, at personen
–  er udadvendt og kan tegne Kirkefondet 

i offentligheden 
–  har lederevner i forhold til en mindre 

organisation og indlevelsesevne i forhold 
til de respektive medarbejderes kompe-
tenceområder

–  har et godt blik for de organisatoriske 
aspekter i Kirkefondet, da den daglige 
drift forventes at være selvbærende

–  har økonomisk indsigt og forståelse
–  har gode evner som formidler både i 

skrift og tale.

Samtaler forventes at finde sted 23. maj 
2013.
 Ansættelsessted er Kirkefondets kontor, 
Peter Bangs Vej 1F, 2000 Frederiksberg.

 Stillingen aflønnes efter forhandling 
med udgangspunkt i præstelønsystemets 
løngruppe 3.
 Stillingen tiltrædes 1. august 2013.
 Ansøgningen stiles til bestyrelsen for 
Kirkefondet og sendes til formand Erik 
Mollerup, erik@mollerup.net, så den er 
os i hænde senest den 17. maj 2013.
 Yderligere oplysninger kan fås hos besty-
relsens formand Erik Mollerup tlf. 99 55 
21 37, e-mail erik@mollerup.net I øvrigt 
henvises til hjemmesiden www. kirkefondet.
dk 

Kirkefondet er en kirkelig organisation stiftet 
i 1890 med det formål at bygge kirker, op-
bygge menighedsliv og ansætte præster ved 
kirkefondskirkerne. I dag arbejder Kirkefondet 
i hele landet. Tilpasning og omstillingsparat-
hed kendetegner organisationen, som i dag 
mest skal betragtes som sparringspartner for 
folkekirkens fortsatte udvikling og fornyelse.

Kan bestilles ved fremsendelse af check 
til Den danske Præsteforening eller ved 
betaling pr. giro hvor man skal angive 
at det er girokort-type 01 der betales. 

Gironummeret er 649-6350.  
Husk tydelig angivelse af hvilke(n)  

bøger der ønskes.

Den danske Præsteforening
Linnésgade 25, 4  ·  1361 København K

www.praesteforening.dk

B ø g e r  –  B ø g e r


