
Folkekirken på studiemesse

af  Søren Pedersen
Folkekirken har været på studiemesse for første gang. Sådan lød det i flere danske medier,
da folkekirken i januar i 2017 for første gang deltog på en af  de mange studiemesser, hvor
landets  gymnasieelever  bliver  præsenteret  for  de  forskellige  uddannelsesretninger  i
Danmark. I den forbindelse var der blevet udarbejdet en folder. I det følgende vil folderen
blive anmeldt.

For det første er det positivt, at der er blevet udarbejdet et materiale, der på linje med andre
uddannelser og fag giver information om både teologistudiet og præsteembedet. De unge
mennesker vil uden tvivl kende formatet fra andre uddannelser. Folderen fremstår flot med
billeder og citater.  Det er ganske givet  også et af  formålene,  at  der med folderen både
ønskes en afmytologisering af  det teologiske studium og præstegerningen, og at flytte det
ned i øjenhøjde med den studiesøgende gymnasiast. Det er lykkedes.

Folderens første del præsenterer teologien som et kulturfag, der indeholder muligheden for
tværfaglig fordybelse indenfor en række andre studiefelter såsom antropologi, kulturhistorie,
religion,  historie.  I  folderens anden del  bliver præstejobbet præsenteret  som et job med
mange funktioner, hvor der tilbydes efteruddannelse, mulighed for at arbejde med ledelse,
kommunikation og HR, psykologi og sjælesorg. Alt sammen meget godt.

Men  der  er  også  flere  spørgsmål,  der  må  stilles  til  folderens  indhold.  Folderen  er  et
blandingsprodukt mellem en præsentation af  teologistudiet og af  præstegerningen. Det er
som udgangspunkt svært at forene. Det lykkes heller ikke i folderen. Den fremstår som
fanget imellem to stole og forbliver på den måde overfladisk. Er det flere studerende på
landets teologi-uddannelser der ønskes,  eller  er det at  flere af  de teologistuderende skal
vælge  præstekaldet  efter  endt  uddannelse?  Særligt  præstedelen  virker  derfor  overfladisk,
ligesom  teologidelen  virker  løsrevet  fra  præstedelen  med  dens  fokus  på  teologi  som
kulturfag. Og her kommer vi til folderens første problem.

T E O L O G I S T U D I E T  S O M  F A N G E  P Å  H U M A N I O R A ?

På side 4 står der følgende:

Måske  overvejer  du  at  læse  filosofi,  psykologi  eller  antropologi.  Eller  måske  religionshistorie,
idéhistorie eller kommunikation. Med hvis du vælger teologistudiet, kommer du til at fordybe dig i
alle disse områder og meget mere,  blandt andet sprog og kultur, etik og religionsfilosofi.  Der er
formentlig ingen studier,  der rummer så mange forskellige aspekter og fag som teologistudiet.  Så
hvorfor vælge noget fra, når du kan vælge så meget til?



At der fra universiteterne er et ønske om at brede den teologiske uddannelse ud, er naturligt.
Der er en fremdriftsreform og en taxameter-ordning, som der skal tages hensyn til, men
alligevel  er  det  værd  at  spørge,  hvor  grænsen  går  mellem  teologi  og  de  humanistiske
discipliner, som bliver nævnt i citater?

På Århus Universitet er der eksempelvis ikke længere noget selvstændigt teologisk fakultet,
og hvordan ser det mon ud i København om ti år? Min indvending imod formuleringer som
den ovennævnte er, at der i folderen ikke lægges nok vægt på teologiens egenart som kunne
være NT, GT eller kirkehistorien. Ved at markedsføre faget ved hjælp af  andre fagområder,
som det i øvrigt er forsøgt gjort flere gange i løbet af  de sidste 15 år med ringe succes
(eksempelvis Århus Universitets forsøg med linjer på teologistudiet i ’00erne), er man med
til at gøre teologien til et humanistisk fag, der hører til på et humanistisk fakultet. Teologi er
dog ikke et humanistisk fag, men et selvstændigt fagområde, og det har traditionelt været
adskilt fra humaniora som et selvstændigt fakultet.

Jeg savner, at folderen klart får belyst, hvor teologien adskiller sig fra de humanistiske fag.
Det  fremstår  i  folderen  som  om,  teologi  er  en  kombination  af  mange  forskellige
fagområder, men der mangler en egen selvstændig kerne, som udgør selve teologifaget. Det
må anses  som teologidelens  største  svaghed,  at  det  ikke  bliver  gjort  klart,  hvorfor  den
studiesøgende skal læse teologi for teologiens egen skyld, men kun som et tilvalg.  Kigger vi
nærmere på præstedelen, melder der sig flere problemer. 

P R Æ S T E N  S O M  F O R K Y N D E R

I folderen bliver præstens arbejdsområder præsenteret i form af  begravelser, dåb, bryllupper
og sjælesorg. Præstens rolle som prædikant og liturg er derimod meget perifert beskrevet.
Det kan undre, når præstens fornemmeste opgave i en luthersk tradition altid har været at
udlægge ordet under gudstjenesten som prædikant (på side 16 omtales prædikanten som
”taler”,  det  må  være  en  fejl).  Vi  kommer  ikke  uden  om,  at  prædikenarbejdet  og
søndagsgudstjenesten  stadigvæk  er  et  væsentligt  og  tidskrævende  arbejdsområde  i  det
daglige præstearbejde for de fleste præster, også når det kommer til kompetenceudvikling og
efteruddannelse. At dette arbejdsfelt bliver behandlet meget overfladisk i folderen må ses
som  en  stor  mangel,  hvorimod  meget  perifere  arbejdsområder  som  korsang  og
kunstudstillinger  bliver  fremhævet  på  linje  med  gudstjenesten  og  prædikenarbejde  som
mulige fokusområder for den fremtidige præst.

P R Æ S T E N S  V I R K E L I G H E D

I  folderen  er  der  meget  fokus  på  ledelse,  på  kombinationsmulighederne,  teamwork  og
friheden i jobbet og på de ”spændende” arbejdsområder med personer, der har sygdomme
eller  har  det  svært  i  samfundet,  eller  som funktionspræst.  Men spørgsmålet  er,  om det
afspejler den virkelighed, som de fleste nyuddannede præster møder? Her er spørgsmålet,



om folderen lover noget andet, end hvad de fleste nye præster oplever, hvis man altså ikke
direkte går ud og bliver funktionspræst. Og det er dog de færreste nyuddannede teologer,
der ansættes som funktionspræster, selvom folderen lister den ene mulighed op efter den
anden på side 15. Det traditionelle sognepræstearbejde, som stadigvæk er klart det største
arbejdsområder  indenfor  folkekirken,  bliver  ikke  præsenteret,  hvorimod  der  bruges
uforbeholdent meget plads på at præsentere funktionspræstens arbejde. På overfladen kan
funktionspræstens  arbejdsområde  også  virke  mere  spændende  end  den  almindelige
sognepræsts arbejde. Forstærker folderen mon ikke blot den holdning, at det almindelige
sognepræstearbejde er lidt støvet og kedeligt?

K A R R I E R E  E L L E R  K A L D ?

Fra folderen læses citater som: ”Brænder du for at give mening til menneskers liv?” eller
”Du skal kunne lide at stræbe efter de ledelsesmæssige mål, I sætter i fællesskab” og ”Vil du
være en del af  noget større”. Det ligner til forveksling udtryk, der sikkert vil kunne findes i
personalehåndbøgerne i flere større børsnoterede danske virksomheder. Corporate identity
bliver det kaldt, og det er et fag som findes på cand.merc-uddannelsen. Det er i god tråd
med, at præstearbejdet i folderen bliver præsenteret som en karriere, hvor der er mulighed
for at udvikle sig personligt, og med mulighed for at avancere til at blive provst eller biskop
(side 15).

Men harmonerer det egentlig med luthersk embedsteologi? Det lutherske præstembede er et
kald til en menighed; et kald, der har sit udspring i Bibelen og er givet af  Kristus, eller som
det lyder i Efeserbrevet 4,11: "Og han har givet nogle til at være apostle, andre til at være
profeter,  andre til  at være evangelister,  og andre til  at være hyrder og lærere”. Embedet
handler om at tjene, ikke om at gøre karriere. Det fremgår sådan set også af  folderen, at
præsteembedet handler om at tjene næsten, men det er der så mange fag der gør, så hvor
adskiller præstearbejdet sig? Det er ikke tydeligt, selvom vi vel alle er klar over, at det gør det
i arbejdet som forkynder.

Da jeg begyndte som præst, sagde en ældre kollega til mig, at vi som præster er heldige, for
vi har Helligånden med på arbejde! Og hvis vi ikke har det, så vil det være umuligt at klare
præstearbejdet. Det har været en enorm trøst for mig. Når det derfor lyder på side 18 at:
”Folkekirken  har  brug  for  præster,  som  sætter  deres  faglighed,  kreativitet  og
imødekommenhed højt, når de gør Folkekirken værdifuld for vores mange medlemmer”,
bliver jeg nødt til  at indvende, at selvom det er vigtigt med høj faglighed, kreativitet og
imødekommenhed, hvad er det så værd, hvis det ikke er båret af  Guds ord og kærlighed?
Det må være kernen i præstembedet, og det formår præstedelen i folderen ikke at formidle.
Måske fordi det er en selvfølge? Måske fordi man ikke vil skræmme nogen væk med Gud?



A F S L U T T E N D E  B E M Æ R K N I N G E R

Hvis folderen skulle have været vellykket, kunne man med fordel have delt den op i to dele.
En del, der præsenterede teologistudiet, og en del, der præsenterede præstearbejdet, således
at der var plads til fordybelse indenfor begge felter.

Jeg er også bange for, at man ved at fokusere på den målgruppe, der gerne ville have læst
noget andet såsom filosofi,  kommunikation eller et andet humanistisk fag, kommer til at
overse den gruppe som gerne vil læse teologi, fordi det er teologi, eller hvis nysgerrighed
primært  er  det  teologiske  emneområde.  Min  opfattelse  er,  at  både  præsteembedet  og
teologiens styrke  ligger  i,  at  det  netop er,  hvad det  er.  Præsteembede behøver  ikke  alle
mulige tillægsord som dem, der bliver brugt i folderen, for at give mening, og teologien
behøver ikke at være klistret til med humanistiske fag. Begge dele er stærke nok til at kunne
stå for sig selv.
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