
Præsteembedet i dag
af Merete Bøye

Det  følgende  er  en  let  bearbejdet,  forkortet  udgave  af  et  oplæg  holdt  på  Kaj  Munks

Præstegård  i  Vedersø  d.  5.  marts  2018.  Tre  oplægsholdere  (biskop  Elof  Westergaard,

sognepræst Lars Gustav Lindhardt og jeg) blev bedt om at besvare tre spørgsmål om vores

syn på præsteembedet i dag.

1. Hvordan fastholder man præsten som menighedens ydmyge tjener, men samtidig myndig

forvalter af Guds hemmeligheder?

Det gør man ved at gøre sig klart, at man ikke altid tjener bedst ved at ligge på maven for at

tækkes  de mest  højtråbende.  Det  er  heller  ikke ligefrem ydmyghed,  der  kendetegner  de

præster, der vil lære os andre at overtage tabloidpressens motto: "Give the people what they

want". Man er som præst ikke bare menighedens tjener, man er Ordets tjener, altså Guds

tjener. Men det er sådan set to sider af samme sag. Fordi en præst er ikke tjener forstået som

noget i stil med en tjener på en fin restaurant – sådan én, der skraber og bukker og siger

"javel  herr"  og  "så  gerne"  og  "jajaja,  nu  kommer  jeg".  Man  er  tjener  i  forstanden

"ministerium",  dvs  man  er  ikke  sat  til  at  gøre  kunderne  tilpas,  men  til  at  tjene  sine

medmenneskers bedste, hvilket man ikke altid gør ved at give efter for ethvert krav, der måtte

komme.

Som forbillede for sin tjenergerning skal man have Jesus, der gav sit liv for mennesker; men

som ikke altid gav menneskene det,  de forventede eller krævede. Han gav dem det,  det

havde brug for, nemlig Guds Ord, og det er nøjagtigt det samme, vi som præster skal gøre.

2. Hvordan undgår vi at funktionærgøre præsterne, og hvordan undgår vi synlighedskravet

(og aktivitetskravet), som truer med at udbrænde præsterne?

Først  funktionærgørelsen.  Der  er  ikke  noget  folkeligt  pres  for  at  gøre  præsten  til  en

flipproletar,  der "går på job" og låser  døren til  præstegården klokken 16.  Vi kan sagtens

undgå funktionærgørelse, hvis vi selv vil. Vi kan undgå det ved at sige – i flok – at vi ikke vil

have det. Men det kræver nogle afsavn til gengæld. Det kræver, at vi fx siger: Nej tak, vi vil

ikke have to fridage om ugen. Nej tak, vi vil ikke have søndagsfri. Nej tak, vi vil ikke have

faste arbejdstider. Nej tak, vi vil ikke have "mere ledelse" eller "synlig ledelse". Nej tak, vi vil



ikke have storpastorater, hvor vi får mange kolleger at spise sushi med i lækre sognehuse i

vores betalte frokostpause. Nej tak til alle disse hyggelige goder, for vi vil hellere have frihed i

embedet.

Det er det valg, vi står i:  funktionær med tydelig ledelse, skemalagt fritid, klare regler og

andre rare ting, som pattebørn har brug for. Eller frie præster med dertil hørende ansvar for

vores egen embedsførelse. Jeg ved godt, hvad jeg vælger; men mange (især unge) præster,

higer efter det andet, og så vidt jeg har forstået er det faktisk derfor, der bliver oprettet så

mange storpastorater lige for tiden. Det er simpelthen lettere at skaffe ansøgere til den slags

præstestillinger.

Det kan da også godt være, det er den eneste farbare vej. Jeg skal virkelig ikke idyllisere livet

som landsbypræst, som kan være en temmelig ensom og utaknemmelig tilværelse. Jeg er bare

forbeholden overfor,  om det  i  længden er så  meget  skønnere at  være tre  præster  om at

betjene otte sogne på skift, og jeg tror i hvert fald, mange mennesker i de enkelte menigheder

vil komme til at savne de dage, hvor præsten boede i præstegården og fx kendte alle børn og

gamle i sognet. 

Synlighedskravet og aktivitetskravet er sværere at tale om. Egentlig er det et ganske rimeligt

krav, at en præst skal være "synlig". Præsten skal være til stede – og hvis man ikke bor i

sognet selv, må man fortælle folk i sognet, at man er til at få fat på, og at man altid har tid til

at komme på besøg. Det er bare som om, at man i sit ønske om at være "synlig" i stedet

kommer  til  at  rende  så  meget  rundt  til  alle  mulige  kirkelige  og  ukirkelige  ærinder  og

begivenheder, at man desværre bliver så travl, at man netop ikke har tid til at snakke med

folk på tomandshånd. Kaj Munk skrev: "naturligvis er dovne Præster en Vederstyggelighed,

men somme Tider kan de flittige være værre." Det er stadigvæk sandt.

Munk fortsætter:

Fortravlede Præster - og ogsaa Provster og Biskopper - kan falde for den Fristelse at
sige Ja, hver Gang, der bliver kaldt paa dem, og hæsblæse sig ind i en Tilværelse, hvor

de [...] ikke har Tid til at være Mennesker, men bliver Talemaskiner og Professionals i
det aandelige. [...] Blicher skrev Noveller, Bartholdy farer rundt i en Bil som en Slags

Nøderkebiskop. Men der er ogsaa Præster - og de er slet ikke saa ringe endda - de
tjener deres Land derigennem, at de har god Tid. Det er en særlig dansk Egenskab,

som vi snart er ene om at sidde inde med i denne forjagede Verden, og lad os des
mere frede om den! [...] De har Tid til at ransage Bøgerne og gøre sig Tanker over

Historien. De har Tid til at give deres Sognebørn en Kop Kaffe, naar de kommer efter
en Daabsattest, og passiare med dem. Og de har Tid til at opdrage deres Børn. Med

andre Ord: De har Tid til at have Kultur. […] Se, det er den store, hellige Dovenskab.



Som bliver syndig, naar den er gold, men all right i det Øjeblik, da den deler sit Lys

med sine Omgivelser.

Det er godt set, for selvfølgelig skal en præst ikke være doven. Man skal ikke bare gå og fede

den, men gøre sig umage for at leve op til sit præsteløfte. Det vil fx sige at "granske troens

lærdomme" og "foregå menigheden med et godt eksempel". Det er helt uvurderligt, når en

præst snakker med konfirmanderne eller med folk i sognet – når som helst, man er "uden

manuskript" – at man føler sig inspireret og har noget på hjerte. Derfor er det vigtigt, at man

bruger tid på at læse i Bibelen og andre bøger, gå til foredrag, holde læsekreds med gode

kolleger e.l. Det er ikke "ekstra ting", det er ikke fritidsaktiviteter. Det er kerneopgaver. Det er

det, man har lovet Gud og menigheden at gøre. Så nej, doven skal man ikke være.

Men det med hele tiden at springe omkring og sætte det ene smarte innovative skib efter det

andet i søen, dét er galt. Jeg troede faktisk ikke, at der allerede fandtes kirkelig hektivisme på

Kaj Munks tid, men det må der åbenbart have gjort, siden han har stiftet bekendtskab med

kolleger, der var endt som "Talemaskiner og Professionals i det aandelige". Så det må være et

gammelt fænomen.

Hvordan man kommer det til livs? Det bliver nok vanskeligt, for det er desværre nok et krav,

der bunder i den febrile bekymringskultur, der er skyllet hen over hele det kirkelige landskab

i  de senere  år,  i  takt  med at  befolkningen  bliver  mere  og  mere  afkristnet  og  af-dannet.

Hvordan får vi folk i tale? Hvordan får vi folk til at komme i kirke? Og vi lytter til  dyre

konsulenter og selvudråbte "fremtidsforskere", der kommer og hjælper os med at sætte vores

"udfordringer" på formel i det for tiden mest fashionable skema hentet fra finansverdenen.

(For  ti  år  siden  var  det  Bostonmatricen,  nu  er  det  megatrends  og  SWOT-analyse.)

I forkromede krystalkugler har de skuet, hvor kirken bør gå hen, hvis den vil følge med tiden

–  idet  de  på  intet  tidspunkt  spørger  hverken  sig  selv  eller  andre,  om  kirken  egentlig

overhovedet skal og bør følge med tiden.

Fordi vi skriver faktisk indeværende år, ikke sandt, og derfor skal alting skal fornyes. Vi må

lave højmessen om, vi må synge popsange i stedet for salmer, vi må sælge orglet og købe et

trommesæt, vi må bygge en halmkirke, vi må erstatte kirkebænkene med sækkestole, vi må

holde walk-and-talk-gudstjenester, vi må lave en YouTube-kanal, vi må dit og vi må dat. Og

man kan tit som præst ikke rigtig undgå at føle sig som en fiasko, når menighedsrådet altid er

så kede af det hele og ligesom har lidt svært ved at skjule deres skuffelse over, at heller ikke

denne charmerende unge præst har formået at drive hele sognets ugudelige ungdom hen på

kirkebænken.  Det  kunne være virkelig  dejligt,  hvis  menighedsrådene rundt  omkring  ville

være lidt mere stolte af deres præster – ville tale dem lidt mere op – ville sige til deres naboer

og  venner  i  sognet,  at  nu  på  søndag  skulle  de  tage  at  komme med i  kirke,  for  det  er

simpelthen så livgivende. Men det har nok desværre lange udsigter.



En anden ting er, at man heller ikke kan deltage i et stiftsstævne eller provstikonvent uden at

blive tvangsindlagt til alvorlig beskuelse af en statistik eller et lagkagediagram, der viser, hvor

skralt  det  står  til  med  den  gamle  kirke,  hvorefter  man  i  plenum,  og  derefter  i  grupper

(forsynet med store post-its og speedmarkere), og derefter i plenum igen skal blive enige om,

hvilke tiltag, "vi, som kirke" bør gøre for at forny kirken, sådan så den tiltaler nogle, der

hedder "moderne mennesker". Det føles som at få en våd karklud slasket i ansigtet, og man

ligger brak i flere dage bagefter, fordi det er så trist alt sammen – og fordi man jo af erfaring

efterhånden  véd,  at  alle  de  smarte  tiltag  og  store  visioner  alligevel  ikke  hjælper  på

kirkegangskvotienten.

Hvor kunne det være skønt, hvis provsterne og bisperne i stedet gad tale kirken op, rose deres

præster, og hvis de sørgede for at arrangere et brandgodt teologisk foredrag for præsterne i

stedet for at hyre eksperiment-eksperter ind for at "give os redskaber" og "visioner" og så

videre.

Men det er igen også meget op til os selv. Egentlig skal man bare mande sig op og sige et

myndigt nej – ikke til  enhver aktivitet, men til  det, som en af mine gode kolleger kalder

"kirkelig hektivisme". Og jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort. Men det hjælper, hvis

man har et godt netværk af kolleger, som bakker op. Derfor skal man sørge for at komme ud.

Man skal knytte venskaber med ligesindede præster, dele erfaringer med dem og diskutere

tingene  sammen  med  dem,  så  man  er  bedre  rustet  til  diskussionen  i  menighedsrådet

derhjemme. Man skal også sørge for at have en stærk teologi, for så virker man mere sikker,

når man skal argumentere for sit standpunkt."

3.  Hvordan kan vi  lade præsterne have nok i  at  være Ordets  tjenere og sakramenternes
forvaltere?

Jeg forstår nok ikke helt spørgsmålet: "hvordan kan vi lade præsterne have nok i det." Det er

vel sådan set bare at lade os være i fred, og så lade være med at ødelægge præsteembederne

rundt omkring ved at lægge alle mulige andre forpligtelser ind i dem. Og så tror jeg, meget

var vundet,  hvis  vi  kunne vænne os af  med at  overføre succeskriterier,  der er hentet  fra

virksomhedsstrategier eller underholdningsindustrien, på kirken. Vi skal besinde os på, hvad

kirken  egentlig  skal.  Er  det  så  vigtigt  at  tingene  bliver  slået  stort  op,  giver  genlyd,  og

imponerer?  Er  det  fx  et  tegn på  succes  for  kirken,  når  smarte  præster  i  storbyen  spiser

økologiske canapeer med kulturlivets pinger?

Vi skal besinde os på, at Kirkens formål ikke er at drive folk ind i kirken og gøre kirken

appetitlig, men at drive folk til Kristus. Man kan indvende, at folk skal ind i kirken, inden de



kan høre forkyndelsen af Kristus. Men det nytter dog fedt, at de sidder i kirkebygningen, hvis

det ikke er Ordet om Kristus, de får at høre derinde. Det er at give folk stene for brød.

Det  mest  tydelige  eksempel  på  et  menighedsråd og en provst,  der  er  blevet  fuldstændig

afsporet,  er  Aarhus  Domsogn  og  den  stort  anlagte  teaterforestilling  (eller  var  det  en

gudstjeneste?), Befri Gudstjenesten, som i februar 2017 blev sat op i den gamle domkirke, der

måtte lukkes i tre uger, for at det storstilede projekt kunne realiseres.

Man nåede den attraktive gruppe af mennesker, som man gerne ville nå, nemlig "dem, vi

ellers ikke ser så tit" (dvs dem, der ikke bryder sig om at gå i kirke). Thi de vil gerne komme

ind i kirkebygningerne, når vi bruger dem til noget andet end at holde kirke, for det er ikke

bygningen, men budskabet, der (normalt) lyder i bygningen, de har noget imod. Derfor bliver

sådan  en  stort  opsat  forestilling  med  skuespillere  og  fin  gourmetmad  naturligvis  et

tilløbsstykke.

Men selvom sådan et show tager sig fint og fornemt ud, så er det ikke finere og bedre end

søndagens  gudstjeneste  med  den  ordrige  forkyndelse  og  den  ydmyge  uddeling  af

sakramenterne. Tværtimod. Kirkens gamle sakramenter tager sig måske kedsommelige ud –

de små, dagligdags ting: vand, vin og brød. Men de er den fineste – og den eneste – gave,

kirken har at give.

Det, folkekirken trænger til, er ikke konsulenter og teaterfolk der vil lære kirken at gøre sig

lækker.  Folkekirken  trænger  i  stedet  til,  at  præster  og  myndigt  lægfolk  besinder  sig  og

begynder at føle trang til  atter at gøre kirken til  stedet,  hvor man ikke skammer sig over

forkyndelsen af det gamle evangelium og uddelingen af de gamle sakramenter.
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