
 

Velkomst ved biskop Henrik Wigh-Poulsen 

 
At det er godt at være præst - ja, at det er det mest meningsfyldte, varierede og lærerige 
arbejde overhovedet - det kan jeg tale længe og skrive langt om. Men jeg ved også godt, 
at den første tid i jobbet kan være både kaotisk og svær at overskue.  
 
Der er meget, du som ny i embedet skal finde ud af. For en ting er at skulle huske på alt 
det, du lærte på Pastoralseminariet, en anden ting er, at du træder ind på en 
arbejdsplads og i et sogn, hvor der kan være mange og meget forskellige forventninger 
fra mange forskellige mennesker.  
 
Hvad arbejdspladsen angår, er den jo ikke begrænset til den lokale kirke og det lokale 
menighedsråd. Der er jo også et provsti og et stift og en hel masse præstekollegaer. Og 
hvad menighedsrådet og sognet angår, så er der forskellige skikke og traditioner, 
forordninger og regler, som du skal have nogenlunde styr på.  
 
Lige præcist derfor - fordi der er meget du skal finde ud af i din første tid som præst - har 
stiftets uddannelseskonsulent udarbejdet den her lille udgivelse med vigtige 
informationer til nye præster med henvisninger til de steder på nettet, hvor du kan få 
mere at vide om din arbejdsplads, hvor du kan hente inspiration til dit arbejde, og hvor 
du kan finde frem til det mest relevante lovstof vedr. folkekirken. 
  
Vi bilder os ikke ind, at du på den måde kan få alt at vide, men udgivelsen er tænkt som 
en lille medhjælp og et supplement til den viden og de erfaringer, du henter i dit daglige 
arbejde, i sparring med menighedsråd og gode kollegaer og ikke mindst stiftets 
uddannelseskonsulent. Ellers er du jo altid velkommen til at ringe til både provsti og stift. 
Længere er vi heller ikke væk.  Det kan nogle gange være indviklet, ja, men vi er mange, 
der gerne vil hjælpe dig ind og videre i verdens bedste og mest meningsfyldte arbejde 
overhovedet. 



 

Vigtige informationer til nye præster 

 
 

DAP (Den Digitale Arbejdsplads) 

https://intranet.kirkenettet.dk 

Sæt et par timer af til at surfe på DAP’en for at blive bekendt med alle de 

arbejdsredskaber, informationer og vejledninger, der findes her. Søg altid efter svaret her, 

inden du ringer til provsti, stift eller IT-kontor.  

Her kan du finde: 

- opdateringer på nyheder fra stiftet og kirkeministeriet.  

- links til at registrere kørsel og ferie.  

- håndbøger fra stift, landsforening og ministerie – deriblandt: 

Håndbog for præster:  

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/praestehb 

- med alt om løn, ansættelse, ferie, fridage, barsel, arbejdsmiljø osv. 

- med vejledninger til opsætning af IT-udstyr og synkronisering af din mobil med outlook-kalender 

og mail. 

Vejledning i menighedsrådsarbejde:  

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning 

- med alt om folkekirkens struktur, økonomi, poster og udvalg i MR, mødeprocedure og ledelse 

osv. 

Aarhus Stift 

https://aarhusstift.dk  

Her kan du finde: 

- nyhedsbreve og prædikener fra biskoppen. 

- informationer om Aarhus Stiftsråd med b.la. vejledning til ansøgninger. 

- årsberetninger fra provstierne. 

 

Stift, provsti og sogn 

www.stift.dk 

www.provsti.dk  

www.sogn.dk 

Her kan du finde: 

https://intranet.kirkenettet.dk/
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/praestehb
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning
https://aarhusstift.dk/
http://www.stift.dk/
http://www.provsti.dk/
http://www.sogn.dk/


- links til alle stifters hjemmeside. 

- oplysninger om alle provstier i folkekirken. 

- oplysninger om alle sogne i folkekirken inkl. statistikker for de enkelte sogne, kontaktoplysninger 

på præster og for nogle sognes vedkommende også oplysninger om gudstjenester og møder.  

 

Den danske folkekirkes officielle hjemmeside 

www.folkekirken.dk  

Her kan du finde: 

- oplysning om folkekirkens arbejde, grundlag og organisation. 

- nyheder om aktuelle debatter og større folkekirkelige arrangementer. 

- tematisk inspiration til prædikerne og taler i forbindelse med højtider. 

- materialebanken med nem adgang til billeder, video, apps, grafik, artikler, foldere og 

folkekirkens logo. 

Folkekirkens uddannelses- og videnscenter 

https://www.fkuv.dk/ 

Her kan du finde:  

- uddannelsesplan for NY PRÆST og kompetenceprofil. 

- oplysninger om og oversigt over efteruddannelseskurser og forløb. 

- beskrivelser af folkekirkelige projekter, igangværende undersøgelser og allerede udgivet 

rapporter. 

- oplysninger på fagpersoner inden for kirke, ledelse og organisation; gudstjenestelære; homiletik; 

sjælesorg; og religionspædagogik.  

 

Gudstjenester 

www.bibelselskabet.dk 

Her kan du finde:  

- bibelen online, kommende prædikentekster – og søge i bibelen på bestemte ord og sætninger. 

- tematiske inspiration om bibelens personer, sprog, højtider osv.  

 

https://grundtvig.dk/forside/soendagslaesning 

Her kan du finde: 

- en ugentlig prædiken samt lejlighedsvis taler til vielse, konfirmation og begravelse. 

www.kmck.dk  

Her kan du finde:  

- ”bag om helligdagen” og små inspirationstekster til søndagens prædiken. 

http://www.folkekirken.dk/
https://www.fkuv.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/
https://grundtvig.dk/forside/soendagslaesning
http://www.kmck.dk/


- tiden i kirkeåret/naturåret. Kort gennemgang af særlige kendetegn ved den aktuelle del af 

kirkeåret, vi befinder os i. 

- salme og motetforslag. 

www.dendanskesalmebogonline.dk 

Her kan du finde: 

- tekster og melodier på salmerne i den autoriserede salmebog.  

- forslag til salmevalg ved kirkelige handlinger. 

- biografier om alle salmedigterne. 

www.salmedatabasen.dk 

Her kan du finde:  

- mere end 1700 salmer, både gamle og nye med node, kommentarer.  

- salmevalgsforslag til hver søn- og helligdag. 

- børnesalmer, forslag til børnegudstjenester m.v. 

- artikler om salmer, salmebrug m.v. 
 

Pastorale sparringsgrupper  

- Præstegrupper på Facebook: 

Brainstorm over næste søndags prædiken (1200 medlemmer) 
https://www.facebook.com/groups/praedikenbrainstorms/ 

Søndagens salmer (300 medlemmer) 
https://www.facebook.com/groups/166724306794695/ 

Spaghettigudstjenester (600 medlemmer) 
https://www.facebook.com/groups/627147053984275/ 

 

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/pastor-listen 

- Pastorlisten, hvor 1200 præster er medlemmer. Et forum med vidensdeling og 

erfaringsudveksling. Derudover findes der en resursebank med inspiration til alt fra 

grundlovstaler, dåbsjubilæer og svære begravelser.  

 

 

Konfirmander 

www.konfirmandcenter.dk 

Her kan du finde: 

- et univers af idéer og kreative aktiviteter til brug i konfirmationsforberedelsen og 

minikonfirmandundervisningen indsamlet fra hele landet eller udviklet af centeret selv. 

http://www.skole-kirke-aarhus.dk  

Her kan du finde: 

- årsplanen for skole-kirke-samarbejdet i Aarhus Kommune.  

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/
http://www.salmedatabasen.dk/
https://www.facebook.com/groups/praedikenbrainstorms/
https://www.facebook.com/groups/166724306794695/
https://www.facebook.com/groups/627147053984275/
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/pastor-listen
http://www.konfirmandcenter.dk/
http://www.skole-kirke-aarhus.dk/


https://www.kirken-underviser.dk 

Her kan du finde: 

- et nettidsskrift til inspiration for alle kirkens forskellige former for undervisning 

- praktisk hjælp til det pædagogiske arbejde i menigheden og det kirkelige børne- og 

ungdomsarbejde 

- forslag til andagter og gudstjenester 

 

Relevante love og vejledninger 

God adfærd i det offentlige 

https://modst.dk/media/17886/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf 

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152426  

se § 27 om præstens rolle ved forhandlinger og afstemninger, § 37 om præstens forkyndelsesfrihed, § 

38 om MRs samtykke ved ændringer i liturgien.  

Medlemsskabsloven:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350  
 
Lov om kirkers brug:  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152424  
 
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132475  
 
Ang. tavshedspligten:  
 
Bekendtgørelse af lov om social service: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239 
§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres 
side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 
sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.  
 
Retsplejeloven: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202196 
 
§ 170. Mod dens ønske, som har krav på hemmeligholdelse, må vidneforklaring ikke afkræves præster i 
folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere, patentrådgivere, som er optaget 
på den liste, der er anført i artikel 134, stk. 1, i den europæiske patentkonvention, og advokater om det, 
som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed. 
 
Stk. 2. Retten kan pålægge læger, retsmæglere, patentrådgivere som nævnt i stk. 1 og advokater, 
bortset fra forsvarere i straffesager, at afgive vidneforklaring, når forklaringen anses for at være af 
afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende 
part eller samfundet findes at berettige til, at forklaring afkræves. Sådant pålæg kan i borgerlige sager 
ikke udstrækkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet denne til udførelse, 
eller hvori dennes råd har været søgt. Det samme gælder for, hvad en patentrådgiver som nævnt i stk. 1 
har erfaret i en retssag, hvori dennes råd har været søgt. 

https://www.kirken-underviser.dk/
https://modst.dk/media/17886/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152426
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152424
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132475
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202196


 
Stk. 3. Retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i 
medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning. 
 

Præsteforeningen 

https://praesteforening.dk 

Her kan du finde: 

- lønforhold, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold. 

- regler ang. præstebolig, varme, vand, el, telefon, internetforbindelse, rengøring af kontor, 

præstegårdshave osv. 

- vidensbank med Præsteforeningens Blad, prædikenvejledninger og andre teologiske resurser. 

-  

Landsforeningen af menighedsråd 

https://www.menighedsraad.dk/ 

Her kan du finde:  

- alt fra landets interesse- og arbejdsgiverorganisation for ca. 1700 menighedsråd. 

- juridisk rådgivning i forbindelse med MR-arbejdet. 

- hjælp til ledelse og kommunikation. 

- oversigt over aktuelle kurser for menighedsrådsmedlemmer. 

Diverse 

 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
 
Her kan du finde:  
 

- alle statistikker fra Danmarks Statistik bl.a. oplysninger fra sogneniveau om. f.eks. alder, 
uddannelse osv.  
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