
Få mere at vide om teologistudiet og jobbet 
som præst. Tal gerne med din lokale præst 

som du finder på sogn.dk. Du kan også 
læse mere på folkekirken.dk, fkuv.dk, 

b achelor.au.dk/teologi, teol.ku.dk 
eller du kan finde os på Facebook.

www.blivpræst.dk

KIRKEN er symbol på 

de konkrete og lokale 

kristne fællesskaber.

DagmaRKoRsEt  

er symbol på  

dåben og har en  

historisk  dimension.
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Brænder du for  
at give mening i  
menneskers liv? 

http://www.folkekirken.dk
http://fkuv.dk
http://bachelor.au.dk/teologi/
http://teol.ku.dk
https://www.facebook.com/folkekirkendk/?fref=ts


måske ved du endnu ikke hvilken uddannelse 
eller karriere, du kunne tænke dig at vælge 
som livsbane. måske har du allerede et job – 
men overvejer en anden karriere. Eller måske 
ved du blot, at du ønsker et meningsfuldt 
 arbejde i tæt berøring med andre mennesker.
 
Kristendommen er en del af vores kulturarv 
og har haft afgørende betydning for udviklin
gen af det danske samfund og vores værdi
grundlag. mange læser teologi uden at vide, 
om de vil bruge studiet til at blive præst eller 
vælge en lang række andre karriereveje.  

med denne brochure giver vi dig en forsmag 
på teologistudiet og de muligheder, studiet 
giver dig for at gøre en forskel, for eksempel 
med et liv som præst i Folkekirken.

Hvad er livets mening?  
Hvad er meningen med dit liv?

Ønsker du et arbejdsliv  
med  eksistentiel tænkning, 
 historie, religion,  
samfund, antropologi,  
etik, sprog, kommunikation, 
ledelse, kultur, filosofi, 
 værdier, livsvisdom, 
 medmenneskelighed  
og livets store  
og små øjeblikke? 

Kort sagt alt mellem   
himmel og jord?
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”Teologistudiet er betydnings
fuldt, mangesidigt og udfor
drende. Du får muligheden for 
at gå i de retninger, du har 
lyst til, så der er rum til for
dybelse i det, der interesserer 
dig. Jeg var rigtig glad for  
de teologiske diskussioner og 
den faglige spændvidde!”  

HannaH Kortnum mogensen,  
CanD. tHeoL. 2016

”Det fremmeste studium fyldt med visdom  
og historie. Jeg har ikke foretaget mig noget  
bedre valg end at melde mig ind på teologi.  
Nogle knækker muligvis nakken på sprogene,  
men det gælder om at være vedholdende” 

maDs JaCob Iversen, stuD.tHeoL., KøbenHavns unIversItet
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Det bredeste, dybeste  
og mest dannende studium  
du kan vælge
DIt stuDIevaLg påvIrKer resten 
af DIt LIv, så tænK stort! 
Måske overvejer du at læse filosofi, psykologi 
eller antropologi. Eller måske religionshisto
rie, idéhistorie eller kommunikation. med hvis 
du vælger teologistudiet, kommer du til at 
for dybe dig i alle disse områder og meget 
mere, blandt andet sprog og kultur, etik og 
religionsfilosofi. Der er formentlig ingen studi
er, der rummer så  mange forskellige aspekter 
og fag som teo logistudiet. så hvorfor vælge 
noget fra, når du kan vælge så meget til? 

Hvem er Jeg? Hvorfor er vI Her? 
HvaD er LIvets menIng? 
Livet er fyldt med store spørgsmål, som mange 
har stillet sig selv i århundreder. teologi

studiet giver dig mulighed for at møde en rig
dom af undervisning, teori, litteratur, lærere, 
medstuderende og redskaber. Det giver dig 
forudsætningerne for at diskutere, reflektere 
over og tage brydetag med nogle af livets 
store spørgsmål, og finde dine egne bud på 
de gode svar.

Du får InspIratIon fra Løgstrup, 
KIerKegaarD, grunDtvIg og 
mange af De anDre store 
tænKere
Der er sagt og skrevet meget klogt om  livet. 
På teologistudiet får du alle muligheder for at 
fordybe dig i og lære af, hvad nogle af verdens 
udødelige tænkere har tænkt, og sætte det i 
relation til vores liv i det 21. århundrede. 

”Teologistudiet er en legeplads, hvor du kan finde 
ud af, hvad det vil sige at være til som menneske.  
Et sted, hvor man får lov til at blive den, man er. 
Modnes. Hvad det vil sige at være til sammen  
med andre mennesker og sammen med Gud” 

susanne Kramer maDsen, sognepræst, rIssKov KIrKe

Teologistudiet er  
et 6 årigt studium 
opdelt i bachelor  
og kandidat. 
 
Du kan studere  
i Aarhus og 
 København. 

”Det er det studium, du kan suge mest livsnæring af. Og finde  
ud af, hvad det der med Gud er for noget. Der er en uende 
lighed indbygget i studiet, hvor de største spørgsmål kan  
rejses – de allerstørste spørgsmål i menneskelivet”

nIeLs grønKJær, Dr.tHeoL., vaLgmenIgHeDspræst I vartov, KøbenHavn

”Hver dag er ny og uforudsigelig. Ingen  
dage er ens. Alle dage er meningsfulde” 

HenrIK gaDe Jensen, sognepræst, Dannemare sogn



Et krævende studium hvor du 
fyldes op af viden og indsigter

Din forståelse af kristendom
kan give mening for andre
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”I Folkekirken er man rigtig 
god til at udvise rummelighed 
og skabe relationer uden at 
stille krav. Uden at man skal 
bevise, at man som menneske 
er værd at have en relation til” 

KIrsten stagHøJ sInDIng,  
sognepræst, sCt. Hans-sCt.  
oLaI sogne og supervIsor for 
 præster I  aaLborg stIft 

”Det er vigtigt, at en præst har  
et åndeligt fundament. Ellers  
bliver man bare en tom stemme” 

CHrIstIan bernHarD LangbaLLe,  
mf og sognepræst, tJeLe sogn 

Du sKaL gøre DIg umage
Når du er blevet optaget på teologi, får du 
indsigt i verdens, filosofiens og kirkens histo
rie. studiet kræver, at du blandt andet lærer 
hebraisk, latin og græsk for selv at kunne 
 tolke de gamle skrifter.

når Du er bLevet CanD.tHeoL. 
Kan Du bLIve optaget på 
pastoraLsemInarIet
Her får du den praktiske uddannelse i at være 
præst. Uddannelsen omfatter blandt andet to 
praktikophold hos en præst i et sogn.

DIn første tID som præst
Når du er færdig på pastoralseminariet, kan 
du tage næste skridt i dit nye liv. Du bliver 
hjulpet godt på vej af menighedsråd, kolleger 
og mentorer. Du kan etablere samarbejde 
med og udveksle erfaringer med unge og 
 ældre kolleger. og du får tilbudt masser af 
 efteruddannelse resten af dit arbejdsliv.

Fagene på  
teologistuDiet 
omFaTTer:
•	Græsk
•	Latin
•	Hebraisk
•	Religion
•	Teologihistorie
•	Bibelkundskab
•	Det	Gamle	Testamente
•	Det	Nye	Testamente
•	Filosofi,	etik-	og	religionsfilosofi
•	Kirkehistorie
•	Dogmatik
•	Praktisk	teologi

Studiet afsluttes med et speciale.

Fagene på 
pasToralseminarieT 
 omFaTTer:
•	Gudstjenestelære	(liturgik)
•	Prædikenlære	(homiletik)
•		De	kirkelige	handlinger,	herunder	dåb,	
	konfirmation,	vielse	og	begravelse

•	Sjælesorg	–	de	dybe	samtaler
•	Lejlighedstaler	(kasualietaler)
•	Kirkelig	undervisning	(kateketik)
•	Kirkekundskab
•	Kirkemusik
•	Praktik
•	Retorik
•	Sangundervisning
•	Taleundervisning

En præst  
tør både  
tvivle og tro
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Som præst får du lov til at blive en del af andre menneskers liv 

I den 
højeste 
lykke

Og den 
dybeste 
sorg
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Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse 
Hver eneste Dag gIver menIng, 
forDI Du gør en forsKeL I DIne 
meDmennesKers LIv
Det er et meget stort privilegium at være en 
del af andre menneskers liv i deres afgørende 
øjeblikke. Du kommer tæt på dem i den dy

beste sorg og den højeste lykke. Kirken er 
her også for at holde fast i det store, smukke 
og skønne. Kirken sætter menneskers liv i 
større perspektiv, når glæden er så stor, at 
man må dele den. Du bliver kulturbærer og 
en central del af sognet og lokalsamfundet.

aLtID freJDIg når Du går
For nye præster kan det virke grænseover
skridende at tænke på, at de snart skal 
 varetage deres første begravelse. men du  
vil erfare, at det er en af de begivenheder, 
hvor du virkelig gør en forskel, som ingen 

andre kan håndtere så godt som en præst. 
Det er berigende for dig selv og de menne
sker, du hjælper, lige fra de indledende 
 begravelsessamtaler til din tale, selve 
 ritualet og den efterfølgende sjælesorg  
med de pårørende.

”Når  livet bliver for  
stort til, at det kan  
være derhjemme,  
må vi op i kirken” 

guDmunD rasK peDersen, 
 sognepræst, Horsens 

”En præst er et menneske, der er  
sat i virkelighedens verden med en  
tydning af tilværelsen og budskabet  
om, at kærligheden overvinder alt” 

KIrsten DaLager buur, HospItaLs- og  
HospICepræst, regIon mIDtJyLLanD

”Ofte er der situationer, som i sagens natur er følelses
mæssigt belastende. Men når det er allerværst, føler 
man til gengæld også, at det er allermest meningsfyldt, 
at det jo virkelig er derfor, jeg gør det her” 

Jens CHrIstIan baCH Iversen,  
sognepræst, KoLDIng
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Du skaber selv dit job I fællesskab 
Det er krævende at være præst, fordi du har 
mange opgaver og udfordringer hver eneste 
dag. Det eneste, du kan være sikker på, er at 
dagen bliver uforudsigelig, og at du kommer 
til at gøre en meningsfuld forskel. 

En vigtig del af dit arbejde er at holde guds
tjeneste. samtidig får du mulighed for at løfte 
 livets store øjeblikke: Dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelse. og Folkekirken og job
bet er meget mere end det. som præst har 
du udstrakt frihed, selvstændighed og mulig
heder for at skabe dine egne arbejdsområder. 
Du kan bidrage med noget værdifuldt i dit lo
kalsamfund ud fra dine egne kompetencer og 
ambitioner og ud fra de særlige betingelser 
og udfordringer, der er i dit sogn. Det kan for 
eksempel være opsøgende socialt arbejde 

blandt de svageste i samfundet. Eller samar
bejde med skoler, erhvervslivet, fritidsklubber 
og kulturinstitutioner. måske vil du fokusere 
på korsang, foredrag og kunstudstillinger? Du 
har vide muligheder. Du bliver en vigtig bro
bygger, der styrker den lokale sammenhængs
kraft.

Du bLIver KLogere Hver Dag
Du møder hele tiden nye mennesker, som 
 giver dig inspiration og refleksion, og som gør 
dig klogere på livets spørgsmål og problem
stillinger. samtidig har du som præst en for
pligtelse til at studere og videreuddanne dig 
hele arbejdslivet. Du skal fyldes mentalt op, 
så du  altid har mere at øse af i forhold til din 
menighed. På den måde får du andre til at 
vokse, samtidig med at du selv vokser. 

”Jeg bliver selv  klogere af at gå på  arbejde hver 
dag. Når jeg  eksempelvis har  skrevet en prædi
ken, tænker jeg ofte, nu  forstår jeg noget om 
menneskets eksistens, jeg ikke har forstået før”  

bIrgItte KragH engHoLm, sognepræst &  uDvIKLer,  
sCt. mattHæus KIrKe, vesterbro

”Det er et arbejde, hvor du har frihed til at indrette dig, så  
du virkelig bruger dine evner og anlæg. Du kan undervise eller 
bruge kunst og kultur i dit arbejde. Eller deltage i den offent
lige debat eller socialt arbejde. Du har en platform, hvor du 
kan vælge forskellige retninger, som alle er meningsfulde” 

fLemmIng KLoster pouLsen, sognepræst/DagLIg LeDer,  
Den DansKe KIrKe I LonDon

sammen om 
LeDeLse og 
uDvIKLIng
til hverdag kommer 
du til at arbejde tæt 
sammen med andre 
præster, din provst, 
 menighedsrådet og 
kollegerne i sognet: 
Kordegn, graver, 
 organist og kirkekor. 
Du skal kunne lide  
at stræbe efter de 
ledelsesmæssige 
mål, I sætter i fæl
lesskab. Det kræver 
organisatoriske 
 evner. 
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Dette	værk	er	 
skabt af  Søren  

Ulrik Thomsen for 
	Helligtrekongers

Kirke,	Vallensbæk.
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Der er arbejde til præster i hele Danmark,  
og der er attraktive stillinger både på landet 
og i byen. Folkekirken er der, hvor folk er.  
De fleste bliver sognepræster, og nogle har 
en embedsbolig i sognet, mens andre bor i 
deres egen bolig. Du kan arbejde som eneste 
præst i et sogn eller som en del af et team. 

Du har en verden af  
forskellige  jobmuligheder

Du kan blandt andet  
vælge at blive:

”Når vi er i felten i udlandet, er vi i en fremmed kultur, hvor 
feltpræsten naturligt kommer til at repræsentere et lille stykke 
Danmark – et lille stykke fædreland. Et asyl, hvor man i prin
cippet lægger sine våben fra sig og samles i det fællesskab, der 
i hverdagen synligt kommer til udtryk igennem soldaternes 
kammeratskab, hjælpsomhed, tillid og loyalitet” 
tHomas Hansen beCK, sognepræst og Hærprovst/army CHIef of CHapLaIns

præst
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Som præst skal du være  
god til at lytte

Du kan blive det sidste  
åndehul i samfundet

HvaD Har Du på HJerte?
som præst skal du være god til at kommuni
kere – både på tomandshånd og i store fora. 
og du skal forstå at lytte!

Du skal have lært en masse teologi, og du 
skal have et stort teologisk kraftoverskud for 
at kunne sætte livet i perspektiv.

I prædikener, undervisning og foredrag vil 
dine tilhørere gerne mærke, at du har viden, 
menneskelig erfaring og dannelse. alt hvad 
du har lært på teologistudiet og pastoralsemi
nariet giver dig en stærk basisviden. samtidig 
følger en god taler med tiden, så du kan sige 
noget aktuelt i din prædiken og i dine taler.

Det er en kunst at prædike, så det rører 
 mennesker og får dem til at leve livet. Når  
du skriver søndagens prædiken begynder en 
kreativ proces, hvor du skal reflektere over 
dagens tekst fra evangelierne. Hvordan 
 kommer der noget vedkommende, livsnært 
og opløftende ud af teksten?

rummeLIgHeDen I HøJsæDet 
Kirken har plads til alle – også de skæve, 
skøre og skrøbelige. som præst er det afgø
rende, at du møder folk fordomsfrit dér, hvor 
de er i deres liv – ofte i de store overgange i 
tilværelsen, hvor de har brug for at blive talt 
med og ikke mindst lyttet til. Du kan være 

som præst har du mulighed for at sige noget 
vigtigt, som har stor betydning for dine med
mennesker. Det er ikke fordi præsten fortæl
ler, hvad man skal tænke, tro og mene, men 
præsten giver sine tilhørere plads til at sætte 
deres eget liv i spil.
 
Du får brug for al din erfaring og alt det, du 
har lært om kristendom, historie, religion, 
samfund, antropologi, etik, retorik og kom
munikation. Når du er god til at lytte, bliver 
det lettere at sige noget vedkommende.

deres sidste håb om at komme gennem 
 kriser og videre i livet. Dels fordi du har 
tavshedspligt, men først og fremmest fordi 
du er en eftertænksom samtalepartner, som 
kan give et nyt syn på tilværelsen. og mest 
af alt fordi du har et eviggyldigt kærligheds
budskab.

”Som præst skal du kunne holde mund, når  
der ikke er noget at sige. Også i smerten. Vi skal  
turde tie stille og mærke det andet menneske,  
som lider. Det er bedre, at jeg får en tåre i  
øjenkrogen, end at jeg fylder rummet med ord”

erIK aDrIan, fængseLspræst,  
præst veD KøbenHavns fængsLer

”Jeg kom til at holde af narko
manen og alkoho likeren, den 
hjemløse og den ensomme. 
 Ingen andre taler deres sag. 
Vi forholder os til folk i 
 øjenhøjde, også selvom de 
 ligger ned. Det kræver bare, 
at man bøjer sig lidt mere” 

morten aagaarD, KorsHærs-
præst, KIrKens KorsHær, aarHus
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Vil du være  
en del af noget større?
som præst bliver du en del af et kollegialt 
fællesskab med mange engagerede, dygtige, 
vidende og livsglade mennesker.

Du får mange muligheder for kurser, studie
orlov og videreuddannelse. 

Du indgår i en Folkekirke, hvor værdier som 
frihed, medmenneskelighed, imødekommen
hed og oprigtighed står højt.

Du bliver en del af den kristendom og livs
forståelse, som har eksisteret i tusinder af  
år og er meget større end os selv.

Du kommer til at arbejde i landets smuk
ke kirker fyldt med historie og kirkekunst.

”At være præst er  
ikke bare et job, men  
en livsstil båret af  
tro, håb og  kærlighed.  
Hver eneste dag bliver  
du inviteret inden for  
i  menneskers liv. Det er  
dér, du gør en forskel”

HenrIK WIgH-pouLsen, bIsKop, 
aarHus stIft

Tak! 
Denne udgivelse afspejler, at Folkekirken er en 
FolKesag. Utroligt mange institutioner, organi-
sationer og personer i og omkring Folkekirken 
har bakket op om projektet. Uden jeres bidrag 
ville det ikke være lykkedes.

Folkekirken bringer også en stor hjertevarm tak 
til salling  Fondene for økonomisk støtte til dette 
projekt og materiale. 
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Kirkekunst er en  
stor del af dansk 

 kulturhistorie. Dette 
værk	er	skabt	af	 

Maja	Lisa	Engelhardt	
for	Viborg	Domkirke.

DesuDen vil vi gerne takke:  

søren Ulrik Thomsen og maja lisa engelhardt for at have stillet deres værker vederlagsfrit til rådighed for Folkekirken. 

De stifter i Danmark som har bidraget økonomisk: aarhus, aalborg, Fyens, ribe, viborg og lolland-Falsters stifter.
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Folkekirken er en af Danmarks absolut største 
kulturinstitutioner og den største arrangør af 
lokale og nærværende kulturelle begiven
heder.

Folkekirken har brug for præster, som sætter 
deres faglighed, kreativitet og imødekom
menhed højt, når de gør Folkekirken værdi
fuld for vores mange medlemmer.
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