
Brænder du  
for at bruge  

dit liv på  
at gøre en  

forskel?

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.folkekirken.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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Der er formentlig ingen studier, der rum
mer så mange forskellige aspekter og fag 
som teologi studiet. Du kommer blandt 
andet til at arbejde med sprog, kommu
nikation, kultur, psykologi, antropologi, 
religions historie, og religionskritik. 
 teologistudiet gør dig klogere på verden, 
 kærligheden,  livet,  døden – og dig selv.

For nogle er det et kald at blive præst  
– andre beslutter sig i løbet af studiet.  
Du kan også vælge mange andre jobs, 
fordi du har lært så meget.

Det bredeste, dybeste og mest  
dannende studium du kan vælge

Måske ved du endnu ikke hvilken uddannelse 
eller karriere, du kunne tænke dig. Måske har 
du allerede et job – men overvejer et andet 
liv. Eller måske ved du bare, at du ønsker et 
meningsfuldt arbejde i tæt berøring med 
 andre mennesker. Mange læser teologi uden 
at vide, om de vil bruge studiet til en lang 
række jobmuligheder eller til at blive præst. 
Med denne brochure giver vi dig en forsmag 
på teologistudiet og et liv som præst.     

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?

”Mange ved ikke, om de vil 
være præst, når de begynder 
at læse teologi. Det gjorde jeg 
heller ikke, men jeg var fasci
neret af studiet, kristendom og 
Folkekirken, som jeg betragter 
som en del af sammenhængs
kraften i Danmark. Det var 
først og fremmest interesse for 
faget. Ikke et religiøst kald” 
René Høeg, sognepRæst, 
KlosteRKiRKen, HoRsens

”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
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noget  vigtigt, som har stor betydning for dine 
medmennesker. Det er ikke fordi præsten 
 fortæller, hvad man skal tænke, tro og mene, 
men præsten giver sin tilhører plads til at 
sætte sit eget liv i spil.

Ingen dage ligner hinandenDu skaber selv dit job
Det er krævende at være præst, fordi du 
har mange udfordringer hver eneste dag. 
men det er også det bedste, frieste, mest 
 interessante,  varierede og uforudsigelige 
arbejde, du kan have. Du bestemmer selv, 
hvor du vil lægge din indsats. Kunst, kultur, 
socialt arbejde osv. osv. 

”Det er et arbejde, hvor der er 
så stor frihed, at du kan ind
rette dig, så du virkelig bruger 
dine evner og anlæg. Du kan 
satse på at undervise eller bruge 
kunst og kultur i dit arbejde. 
Eller deltage i den offentlige 
debat eller socialt arbejde. Du 
har en platform, hvor du kan 
vælge forskellige retninger, 
som alle er meningsfulde” 
Flemming KlosteR poulsen, 
sognepRæst, sct. moRtens KiRKe, 
RandeRs

”Verdens fedeste job. Jeg fremhæver altid at få  
lov til at være en vigtig del af folks liv i deres store 
 situationer. At høre historierne om livet. Den store 
kærlighed mellem mennesker. Og hvis man evner det:  
At få lov til at påvirke de unge mennesker i deres liv” 
micHelle Holst andeRsen, sognepRæst, mou KiRKe

”Hver dag drejer mit 
 arbejde sig om liv og død, 
om tro, håb og kærlighed. 
Det er ikke smalltalk,  
det handler om folks liv. 
Altid meningsfyldt.  
Aldrig ligegyldigt” 
moRten tHaysen, 
cand. tHeol. og sognepRæst, 
sct. Jacobi KiRKe, vaRde

Børn skal døbes. Teenagere konfirmeres. 
Brudepar giftes og vores døde skal begraves. 
Præsten er med i livets store begivenheder. 
Her er det afgørende, hvad præsten siger og 
gør. som præst har du mulighed for at sige 

som præst er du med til at skabe dit eget job. 
Du kan for  eksempel lave et samarbejde med 
skolen, ældrecenteret eller erhvervsforeningen. 
I området, hvor du bliver præst, kommer du til 
at bidrage med noget værdifuldt. Du får selv 
indflydelse på hvordan.



Et krævende job,  
hvor du gør en  forskel, 
fordi du  bliver en del  
af andre  menneskers liv

Det er et meget stort privilegium at være 
så vigtig en del af andre menneskers liv. 
Du kommer tæt på dem i den dybeste 
sorg og den højeste lykke. Og du bliver 
kulturbærer og en helt central del af 
 sognet og lokalsamfundet – dermed er 
du en del af sammenhængskraften.

”Jeg er medvandrer. Jeg vandrer  
for eksempel sammen med et menneske  
i sorg. Man kan ikke fjerne sorgen,  
men man kan gå med i den smerte,  
der er – eller i den glæde der er,  
som bliver dobbelt så stor, når man kan   
fortælle det til et andet menneske” 
René Høeg, sognepRæst, KlosteRKiRKen, HoRsens

”Et vidunderligt job. Det er så vildt, at man  
kan have hul igennem til de allerværste og 
 allerbedste aspekter i andre menneskers liv”
susanne KRameR madsen, sognepRæst, RissKov KiRKe
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som præst skal du være god til at kommuni
kere – både på tomandshånd og i store fora.  
I prædikener, undervisning og foredrag vil 
dine tilhørere gerne mærke, at du har viden 
og menneskelig erfaring. Det, du har lært på 
 teologistudiet og pastoralseminariet, giver  
dig en stærk basisviden som præst. samtidig 
 følger en god taler med tiden, så du kan sige 
noget aktuelt i din prædiken og i dine taler.

Når du skriver søndagens prædiken begynder 
en kreativ proces, hvor du skal reflektere over 

Hvad har du på hjerte?
Der er arbejde til præster i hele Danmark, og 
der er liv og attraktive stillinger både på lan
det og i byen. Folkekirken er der, hvor folk er. 

De fleste bliver sognepræster, og nogle bor i 
embedsbolig i sognet, mens andre bor i deres 
egen bolig. 

Du kan også blive: Præst i en dansk kirke i 
udlandet, ungdomspræst, børnepræst, syge
huspræst, hospicepræst, universitetspræst, 
studenterpræst, erhvervspræst, fængsels
præst, gadepræst, flygtninge-/indvandrer
præst, beredskabspræst, natkirkepræst, 
provst, biskop og meget mere.

Du har en verden af  
forskellige  jobmuligheder

Sammen om ledelse
Du vil næsten altid være en del af en kirkes 
bestyrelse: menighedsrådet. Du skal kunne 
lide at arbejde på de ledelsesmæssige mål,  
I sætter sammen. 

Du skal kunne lide at samarbejde og få pro
jekter til at lykkes.

”En af mine vigtigste opgaver som præst  
er at formidle livsmod til mennesker”  
Hanne HenRiKsen, sognepRæst, KlosteRKiRKen, HoRsens

”Jeg bliver selv  klogere  
af at gå på  arbejde hver 
dag. Når jeg  eksempelvis 
har  skrevet en prædiken, 
tænker jeg ofte, nu   
forstår jeg noget om  
menneskets eksistens,  
jeg ikke har forstået før”  
biRgitte KRagH engHolm, 
sognepRæst & udviKleR,  
sct. mattHæus KiRKe,  
vesteRbRo

dagens tekst fra evangelierne.  Hvordan kom
mer der noget vedkommende, livsnært og 
 opløftende ud af teksten, når den bringes i 
spil med vores menneskelige  erfaringer? 

Du får brug for al din erfaring og alt det, du 
har lært om kristendom, historie, religion, 
samfund, antropologi, etik, retorik og kom
munikation. 

Det er en kunst at prædike, så det kommer 
mennesker ved.
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Vil du være  
en del af noget større?
som præst vil du indgå i et kollegialt fællesskab med mange 
 engagerede, dygtige og morsomme mennesker. 

Du får mange muligheder for kurser, studieorlov og videre
uddannelse.

Du vil indgå i en Folkekirke, 
hvor værdier som  frihed, 
med menneskelighed, 
 imødekommenhed og op
rigtighed står højt.

Du vil være en del af den 
 kristendom og livsfor ståelse, 
som har været på vej i 
 tusinder af år og er meget 
større end os selv. 

Du skal arbejde i landets 
smukke kirker.

Folkekirken er en af Danmarks absolut  største kulturinstitu tioner 
og den største  arrangør af  musikalske og kulturelle  begivenheder. 

Folkekirken har brug for præster, som  sætter  deres faglighed, 
kreativitet og imødekommenhed højt, når de gør Folkekirken 
værdifuld for dens mange medlemmer.

”Jeg får løn for min  hobby. Som en  
del af min forberedelse læser jeg 
 bøger og går i  biografen og på kunst
udstillinger. Jeg kan lide friheden.  
Jeg ved, hvad jeg skal, men har også 
 frihed til at planlægge min hverdag 
og gøre  noget, der  interesserer mig”
Hanne HenRiKsen, sognepRæst,  
KlosteRKiRKen, HoRsens

Hvordan bliver du præst? 
 

Først læser du fagene på  teologistudiet: 
Græsk, religion, teologihistorie, bibelkundskab, hebraisk, 
gammel testamente, ny testamente, etik- og religions-
filosofi, filosofi, latin, kirkehistorie, dogmatik, praktisk 
 teologi. Studiet afsluttes med et speciale.
 

Når du har afsluttet teologistudiet, har 
du praktiske fag på Pastoralseminariet: 
Prædikenlære (homiletik), lejlighedstaler (kasualier), 
 kirkelig undervisning (kateketik), kirkekundskab, kirke-
musik, gudstjenestelære (liturgik), praktik, retorik, sang-
undervisning, sjælesorg og taleundervisning.
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