Performance og Prædikener
-

Det er et underbelyst emne, hvordan vi leverer vores prædikener. Det fylder ikke meget i den
danske tradition og på FUV (heller ikke specialuddannelsen i Homiletik). Det er en skam, for det
betyder meget for, hvad der høres

Nye indsigter
-

Jeg har fået øjnene op for, at det er vigtigt at varme krop og stemme op, nærvær med tilhører som
kommer bedst, når prædikenen holdes uden manuskript (mange præster er desværre for ærekær
og bange for at kunne begå fejl til at turde det), prædikenen skal have nutidig samfundsmæssig
relevans, fokus på øjenkontakten og hvordan hænderne bruges bedst. Jeg er blevet opmærksom på
mine egne uvaner. Jeg skal sænke tempoet og afslutte sætningerne med at gå op i tonen, øve
tekster + bønner bedre igennem før gudstjenester, og jeg har fået fornyet respekt for teksterne og
hvad de kan. Jeg har lyttet til Norske og amerikanske overvejelser omkring streamede prædikener,
hvad det gør ved prædikener, at modtagergruppen er mere diffus, og at det er et særligt format

Respons
-

Tænk at jeg har været præst i 11 år og fået så lidt respons på mit arbejde! Det er helt klart bagsiden
af den frihed, vi nyder godt af. Det er ikke meget, jeg har fået af feedback gennem årene. Og her
mener jeg både prædikener, undervisningen af konfirmander, plejehjemsgudstjenester og alt
muligt andet. Jeg synes, vi har en god feedbackkultur blandt kollegerne som arbejder ved Gl.
Haderslev Kirke. Vi kan fejre det, når tingene går godt og også fortælle hinanden, når der er ting,
som kunne justeres. Der er respekt for faggrænser, men også mulighed for at hjælpe hinanden. Det
sker også, at der er kirkegængere som kommer med kommentarer ved kirkedøren,
børnehavemedarbejdere/skolelærere og andre som fortæller, hvad de synes, men det er sjældent.
Det sker, at jeg får besøg af biskop og provst og kolleger, men der får jeg yderst sjældent feedback.
Vi har ikke en god indarbejdet feedbackkultur blandt præster. Det er ærgerligt og gør os alle
dårligere, at vi ikke er i stand til at give hinanden feedback, og at der ikke bevidst afsættes tid og
forventes, at vi bruger tid på det.

Overvejelser omkring en bedre feedbackkultur blandt præster og konkrete forslag
-

-

-

Jeg er med i en prædikengruppe med 5 præster og vi holder prædikener for hinanden til
kommende søndage. Vi har afprøvet mange forskellige metoder. Det er meget givende, men her
går det meget på indholdet.
Jeg mødes med min kollega Erik om tirsdagen, når en af os har været til gudstjeneste med den
anden og giver/får kommentarer som handler om 4 emner: Teologi/forhold til
teksten/fortællinger/Budskab. Kunne vi præster i provstiet bruge hinanden mere og tage ud til
hinandens konfirmandundervisning, begravelser, gudstjenester på plejehjem/spaghetti/højmesser
og både lære af hinanden, men også evaluere hinanden?
Kunne man evt. udvide ”Ny præst” ordningen til at vi får en ”gammel præst” ordning? De nye
præster får en uddannelseskonsulent ud for at være med til et par gudstjenester. Kunne man
forestille sig, at de kunne rykke ud til en gamle præst også? Særligt kunne det være godt at få
kommentarer på performancedelen. Det, jeg fik af Connie Tronbjerg og Liselotte Dam-Jensen, var
første gang, jeg har fået helt konkrete tilbagemeldinger på lige netop det.
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