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1) Jeg havde tre måneders studieorlov i 2013 om homiletik.  

Min orlov havde to formål.  

a) Orloven var en måde at få Det Homiletiske Netværk i Roskilde Stift, som jeg leder, godt i vej. Netværket 
består foruden mig selv, af en ankermand fra hvert provsti. Jeg er i gangsætter og tovholder på vores tiltage 
på stiftsplan som studiedage, workshops, festivaller. Jeg er inspirator og sparringpartner for 
ankerpræsternes arbejde i provstier. b) Orloven var et skridt på vejen til at skabe en mere formel ramme 
om min videreuddannelse i homiletik.  

 

2) Rejser under orloven. Under orloven var det for mig oplagt at søge at kombinere den solide teologiske 
tradition i Tyskland og Danmark med den amerikanske forskning og fokus på formidling og også se dette 
også i nordisk perspektiv.   

I Tyskland var jeg med til ”Tagen der Predigtkultur“ på Zentrums für evangeliche Predigtkultur i Wittenberg 
og derefter på det internationale Bugenhagen Symposium ”Erlebnis Predigt” på Atelier Sprache, 
Braunschweig. 

 I USA deltog jeg først i et seminar på Luther Seminary i Minnesota,”Celebration of Biblical Preaching”. 
Derefter tog jeg til Vanderbilt University i Tennessee, hvor jeg var gæst ved tre kurser: Homiletic Analysis”, 
”Ministry, voice and vocation” and ”Preaching theology”.  

Det sidste studieophold blev i Uppsala på Den svenske Prædikenvidereuddannelse. 

 

3) Artikler. Jeg har beskrevet overvejelser og berigelser fra min orlov i ”Prædikenpause” 2014, udgivet af 
Roskilde Stift, og i en artikel i Dansk Kirketidendem ”En præst er en som prædiker – om præsteløfter og 
prædikenslanger, teologitjek og teologiske badedyr”. Den sidste artikel vedlægges. 

 

4) Efter orloven:  

Jeg begyndte på en master i homiletik på teologi i København. Jeg skriver netop nu på min masteropgave i 
homiletik som skal forsvares i januar 2016.   

Jeg er sideløbende ved at tage en uddannelse i USA, The David G. Buttrick Certificate Program in Homiletic 
Peer Coaching, Vanderbilt University,  

Både masteren fra fakultetet og uddannelsen i USA har jeg stor nytte og glæde af i mit arbejde som leder af 
Det Homiletiske Netværk i Roskilde Stift 

 

5) Jeg er interesseret i at udveksle viden med andre, der arbejder inden for homiletik.  

 


