
36 timers  

præstepraktik i  

Lolland-Falsters Sti2
For Lolland-Falsters Sti/ er det vigtigt at holde kontakt til kommende 

præster. Igen i år var teologistuderende inviteret til at være i præstepraktik 

over en weekend. Vi var med noget af vejen

Konsekvensen er til at få øje på. I 

de seneste ti år har der kun været ét 

genopslag af præstestillinger i sti/et, 

hvor andre sti/er har en højere an-

del. Det betyder, at præstemanglen på 

Sydhavsøerne i dag er ikkeeksiste-

rende.

– Der er ingen tvivl om, at vores år-

lige weekendforløb med præsteprak-

tik har gjort en forskel. Her har vi gi-

vet de studerende et så godt indtryk, 

at de e/erfølgende har søgt embede, 

siger Marianne Gaarden.

Fra praktik til præst

Det kan Anders Martin Lauritsen skri-

ver under på. Som studerende var han 

i 2011 med til den første præsteprak-

tik, og i 2016 søgte og fik han embede i 

Væggerløse Sogn på Falster.

– Præstepraktikken dengang 

gjorde faktisk en forskel. Ganske vist 

er jeg født og opvokset i nabosognet 

Idestrup, men da jeg flyttede til Kø-

benhavn for at læse, var det bestemt 

ikke tanken, at jeg skulle tilbage til 

Lolland-Falster. Men det var det fine 

introduktionskursus med til at rette 

op på, siger Anders Martin Lauritsen.

Han står i Sognets Hus lige ved si-

den af domkirken. Det er her, de til-

meldte studerende får deres første 

indtryk af sti/et, og blandt oplægs-

holderne er netop Anders Martin Lau-

ritsen. Han fortæller om sin første tid 

som præst og om, hvad man skal være 

opmærksom på, når man søger et em-

bede. 

Savner en mere aktiv folkekirke

For Frederik Lind Køppen, der går på 

9. semester på Det Teologiske Fakultet 

på Københavns Universitet, er oplys-

ningerne brugbare.

– Jeg vil gerne være præst i et land-

sogn. Den beslutning har jeg sådan 

set truffet, og i denne weekend får 

jeg en masse konkret viden om, hvor-

dan det så er at være præst. Så det, jeg 

har hørt indtil videre her på kurset, er 

ganske godt. Jeg kan da også kun rose 

Lolland-Falsters Sti/ for initiativet. 

Sådanne forløb bør andre sti/er også 

aWolde, siger Frederik Lind Køppen.

Det er Rebecca Cecillie Hoffmann, 

studerende på 8. semester på Det Teo-

logiske Fakultet på Københavns Uni-

versitet, enig i. Hun kommer fra det, 

hun selv kalder en kulturkristen fa-
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Præstemangel

 Under min uddannelse 

bliver jeg godt rustet til 

at vide noget om kristen-

dom, kulturhistorie og 

filosofi, men jeg kommer 

ikke til at sti:e bekendt-

skab med det praktiske 

præstearbejde.
REBECCA CECILLIE HOFFMANN, TEOLOGISTUDERENDE

I de seneste ti år har der kun været ét gen-

opslag af præstestillinger i Lolland-Falsters 

Stift, hvor andre stifter har en højere andel.

S
olen hænger lavt over Søn-

dersø i Maribo denne fre-

dag e/ermiddag i oktober. Fra 

pladsen foran domkirken er der en 

storslået udsigt, og biskop Marianne 

Gaarden kunne da næsten heller ikke 

have valgt en bedre dag til at vise sit 

sti/ frem. For det er, hvad det hand-

ler om denne weekend. Siden 2010 

har Lolland-Falsters Sti/ aWoldt 

præstepraktik for teologistuderende 

fra Københavns Universitet og Aar-

hus Universitet.

– Det er en win-win-situation. Vi 

får mulighed for at vise, at det er et 

godt sti/ at arbejde i, 

og de studerende får en indsigt i, 

hvad det vil sige at være præst. På den 

måde får vi sendt et signal om, at vi er 

innovative. Vi står da også med åbne 

arme og byder de studerende velkom-

men, når de kommer hertil, siger Mari-

anne Gaarden.
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milie, og hun begyndte da heller ikke 

studiet med det erklærede mål at blive 

præst.

– Alene af den grund er præste-

praktik et godt tilbud og en god mulig-

hed for mig for at smage på, hvad det 

vil sige at være præst. Under min ud-

dannelse bliver jeg godt rustet til at 

vide noget om kristendom, kulturhi-

storie og filosofi, men jeg kommer ikke 

til at sti/e bekendtskab med det prak-

tiske præstearbejde. Og det kan godt 

bekymre mig, for det får mig nogle 

gange til at tvivle på, om det så er 

præst, jeg skal være, siger Rebecca Ce-

cillie Hoffmann. 

I biskoppens søgelys

Hun er en af dem, som Marianne Gaar-

den gerne vil i dialog med. 

Præstemangel

Studerende fra både København og Aarhus Universitet tog turen til sydhavsøerne.

- Man kan læse teologi i fem-seks år uden 

at være i kontakt med det kirkelige miljø, 

siger biskop Marianne Gaarden.

Anders Martin Lauritsen var i 2011 med til 

præstepraktik, og i 2016 søgte og fik han 

embede i Væggerløse Sogn på Falster.

- For mig som menighedsrådsformand er 

det afgørende, at vi har så mange kvali-

ficerede ansøgere at vælge imellem som 

muligt, siger Susan Rasmussen.

– Erfaringen viser, at også teolo-

gistuderende ikke nødvendigvis fø-

ler sig hjemme i eller er vokset op med 

kirken. Samtidig er der det særlige 

ved uddannelsen, at du kan læse teo-

logi i fem-seks år uden at være i kon-

takt med det kirkelige miljø og uden at 

vide, hvad det vil sige at være præst. 

Derfor er der et behov for, at vi giver 

de studerende så megen praktisk vi-

den som muligt, siger hun.

Samme holdning har Susan Ras-

mussen, formand for Gloslunde-Græs-

have-Dannemare-Tillitse Sognes me-

nighedsråd og medlem af sti/srådet. 

Hun er indbudt til kurset for at holde op-

lægget ”Menighedsrådet og sognepræ-

sten — samarbejde om det kirkelige liv”.

– For mig som menighedsråds-

formand er det afgørende, at vi har 

så mange kvalificerede ansøgere at 

vælge imellem som muligt, når vi skal 

ansætte en præst. Det er tydeligt, at 

forløbet med præstepraktik har været 

med til at ændre forholdene her i stif-

tet, for i modsætning til tidligere får 

vi faktisk mange ansøgere nu. Det er 

et initiativ, der virkelig skaber en god 

stemning i hele sti/et, siger Susan 

Rasmussen og fortsætter:

– Det betyder meget, at de stude-

rende får en praktisk indsigt i det er-

hverv, de senere skal arbejde i. Jeg er 

glad for, at vi her i sti/et har vist ve-

jen, og jeg vil håbe, at de andre sti/er 

også vil tage præstepraktik til sig.

Alle pladser er optaget

Der er pause i mødet. Marianne Gaar-

den går rundt og snakker med nogle af 

de studerende og glæder sig over suc-

cesen. De 15 udbudte pladser til de stu-

derende blev hurtigt a/aget, så stif-

tet måtte afvise nogle. De studerende 

er privat indkvarteret hos hver de-

res præst, og for dem, der vil, er præ-

dikestolen stillet til rådighed om søn-

dagen.

– Det her er ikke kun en succes 

blandt studerende. Også blandt vores 

præster er præstepraktik populært. 25 

procent af vores præster har en prak-

tikant, og flere præster vender endda 

tilbage år e/er år, så vi må prioritere, 

for vi har ikke plads til flere praktikan-

ter end dem, vi har nu, siger Marianne 

Gaarden og tilføjer:

– Det er mit indtryk, at de stude-

rende føler sig hørt og respekteret, 

og det er også det signal, vi ønsker at 

sende. Og så fortæller vi og viser dem 

naturligvis, hvor skønt det er at være 

præst her på Sydhavsøerne.   
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