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Projektmodning 
For projektet ”Læs teologi og bliv præst – rekruttering og 

fastholdelse af præster i folkekirken” 

Budgetfølgegruppen har på sit møde den 20. januar 2021 anbefalet en 

projektmodning af projektet ”Læs teologi og bliv præst – rekruttering og 

fastholdelse af præster i folkekirken”, idet der blev givet udtryk for, at 

ansøgningen ikke var konkret nok i forhold til det ansøgte beløb. 

Desuden blev der givet udtryk for, at budgetfølgegruppen gerne så klare mål for 

projektet og en beskrivelse af aktiviteter og forventningerne til effekten heraf. 

Endelig blev der givet udtryk for, at man fra budgetfølgegruppens side gerne ser 

projektet forholde sig til de anbefalinger, der fremkom i ”Betænkning fra 

Udvalget om præstemangel”, der blev udgivet i september 2018. 

På baggrund af ovenstående tilbagemeldinger fra budgetfølgegruppen har 

”Arbejdsgruppen om rekruttering af præster, bæredygtige embeder/attraktive 

akademiske stillinger” arbejdet videre med en beskrivelse af projektet. 

Formål: 
Det overordnede formål med ansøgningen er at imødegå præstemangel ved at 

sikre, at teologistudiet og folkekirken som arbejdsplads synliggøres overfor 

unge, der skal vælge uddannelse og teologistuderende, der skal vælge 

karrierevej. 

Via Blivpræst.dk er der kommet fokus på rekruttering til teologi. Denne indsats 

ønsker arbejdsgruppen fortsætter. 

Se mere om Blivpræst.dk her 

På baggrund af møder med teologistuderende, er arbejdsgruppen desuden blev 

opmærksom på, at det er vigtigt, at der bruges ressourcer på at synliggøre, 

koordinere og videreudvikle tiltag, der kan synliggøre præstearbejdet. 

Der er forskellige initiativer rundt i stifterne, som har til formål at øge 

kendskabet til præstearbejdet. Der er behov for en systematisk 

erfaringsudveksling og erfaringsopsamling om disse initiativer samt sikring af en 

landsdækkende koordinering og en effektiv kommunikation til de studerende. I 

den forbindelse vil projektmedarbejderen også skulle fortsætte arbejdet med at 

afdække, hvilke faktorer, der er afgørende for, at præsteembeder opleves som 

attraktive akademiske stillinger i forhold til rekruttering og fastholdelse. 

https://blivpræst.dk/
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Læs her forskellige eksempler på initiativer:  
 

Folkekirken.dk 29.10.2020 

Teologistuderende: Jeg var i tvivl, men karrieredag gav mig værdifuldt indblik i 

præstegerningen  

Hvordan er det at være præst? Det spørgsmål fik Kjerstin Tetzlaf og 24 andre 

teologistuderende mange gode svar på til en karrieredag arrangeret af de tre 

sjællandske stifter i fællesskab 

Teologistuderende jeg var i tvivl men karrieredag 

 

Roskilde Stift 15.08.2019 

Nyt akademi giver studerende forsmag på præsteembedet 

I Favrskov Provsti vil det nye Akademi for Præstekadetter tilbyde studerende et 

relevant studiejob, hvor de kan få indsigt i præsteembedet og praktisk erfaring 

med arbejdet i folkekirken. Biskop kalder ordningen historisk. 

Nyt akademi giver studerende forsmag på præsteembedet 

 

Præstepraktik i Lolland-Falsters Stift (Stiftet) 

For teologistuderende, der gerne vil snuse til livet som præst, er det muligt at 

komme i præstepraktik hos en af stiftets præster 

Præstepraktik i Lolland-Falsters stift  

 

Kirke.dk 6. marts 2020 

Teologistuderende fra København: Sådan oplevede jeg 24 timer i Ribe Stift 

Teologistuderende fra København sådan oplevede jeg 24 timer i Ribe 

Disse tiltag er også opsummeret som anbefalinger i Betænkning om 

præstemangel. Arbejdsgruppen vil inddrage betænkningens øvrige anbefalinger 

i arbejdet, herunder navnlig initiativer i forhold til anbefalingerne om 

fastholdelse af præster i embede.  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froskildestift.dk%2Fseneste-nyheder%2Fteologistuderende-jeg-var-i-tvivl-men-karrieredag-gav-mig-vaerdifuldt-indblik-i-praestegerningen&amp;data=04%7C01%7Cej%40menighedsraad.dk%7Cdcc63939e55641ff344408d8d1a97be2%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637489873198300857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=NBccBf25SgXFAP90pslPsl1mW7O4VKKayRVc5Kue400%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkekirken.dk%2Faktuelt%2Fnyheder%2Fnyt-akademi-giver-studerende-forsmag-paa-praesteembedet&amp;data=04%7C01%7Cej%40menighedsraad.dk%7Cdcc63939e55641ff344408d8d1a97be2%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637489873198300857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=nSB9ouRl3Hvpvksbo893nHjMQkLPIOTAN523%2Bipbm1k%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lfstift.dk%2Fom-lolland-falsters-stift%2Fpraestepraktik&amp;data=04%7C01%7Cej%40menighedsraad.dk%7Cdcc63939e55641ff344408d8d1a97be2%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637489873198310810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=oDmVfuxhWmu7%2BmERGhdWhNR%2FiPGNbIXa8ukohSqsA2A%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kirke.dk%2Fteologistuderende-fra-koebenhavn-saadan-oplevede-jeg-24-timer-i-ribe-stift&amp;data=04%7C01%7Cej%40menighedsraad.dk%7Cdcc63939e55641ff344408d8d1a97be2%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637489873198310810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=19vFbH%2BEQDey6Pkre8BR%2Byb75HqI5cBXCYX0%2B3%2FTQtg%3D&amp;reserved=0
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Vedhæftet desuden de to oprindelige ansøgninger fra ”Arbejdsgruppen om 

rekruttering af præster, bæredygtige embeder/attraktive akademiske stillinger” 

til orientering, som bilag 1 og bilag 2. 

Effekt af arbejdet 
Det er målet, at: 

 Der efter fire år med en projektmedarbejder, er sket et øget optage på 

teologi på universiteterne i København og Aarhus. 

 Kandidatproduktionen øges i perioden med en projektmedarbejder. 

 Et øget antal kandidater går på pastoralseminariet og søger en karriere i 

folkekirken. 

 Rekruttere flere præster, der er under 40 år, jfr. betænkningen om 

præstemangel, der peger på, at der er få præster under 40 år. 

 Fastholde præster, der er over 64 år, jfr. betænkning om præstemangel, 

der dokumenterer, at der er få præster i embede, som er plus 64 år. 

 Præster, der er i embede, ikke søger ud af folkekirken. 

 Reducerer antallet af genopslag. 

Organisering af projektet 

 
 

Arbejdsgruppen om rekruttering af præster, bæredygtige embeder/attraktive 

akademiske stillinger udvides med 1 repræsentant fra ”BlivPræst.dk” udvalget. 

Derudover udvides med en repræsentant udpeget af Provsteforeningen sådan, 

at arbejdsgruppen får status af styregruppe for det fælles arbejde. 
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Projektbeskrivelse 
Arbejdsgruppen om rekruttering af præster, bæredygtige embeder/attraktive 

akademiske stillinger har længe arbejdet med initiativer for at imødegå 

præstemangel og drøftet initiativer, der skal være med til at sikre rekruttering 

til præsteembeder. Se tidligere ansøgninger vedhæftet som bilag 1 og bilag 2. 

Udvalget har hentet inspiration fra forskellig side, bl.a. fra projektet ”Bliv præst”, 

møde med præstekadetterne i Favrskov Provsti og med studerende fra 

teologistudiet i København. 

Dette arbejde ønskes videreudviklet og understøttet med ansættelse af en 

projektmedarbejder, så der kan skabes bedre overblik over allerede, iværksatte 

initiativer og sikre iværksættelse af nye initiativer og ikke mindst undersøge 

effekten af disse. 

Inspiration til arbejdet vil særligt blive hentet fra Kirkeministeriets Betænkning 

fra Udvalget om præstemangel, som blev udgivet i september 2018. 

Udvalget er i betænkningen fremkommet med en række anbefalinger, som vil 

blive inddraget i projektet. Det gælder især overvejelserne i kapitel 5 om blandt 

andet embedsstrukturen og boligforhold for præster. 

Projektet kan inddeles i forskellige formål: 
At gøre præstearbejdet synligt for unge, der skal vælge uddannelse 

 Deltagelse på uddannelsesmesser. 

Forventet effekt at der kommer flere kvalificerede ansøgere til teologistudiet. 

Der vedlægges bidrag fra ”Bliv Præst” med en grundigere orientering om de 

initiativer, projektet har iværksat ligesom der er lavet en måling af effekten af 

disse. 

At gøre folkekirken synlig som arbejdsplads for de teologistuderende ved at 

fastholde, igangsætte og videreudvikle initiativer, som: 

 Teologiske topmøder for repræsentanter for de studerende og 

folkekirken. 

 Studiejobs. 

 Søge at motivere de teologistuderende til at stille op til menighedsrådet, 
se vedhæftede bilag 3 
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 Få indblik i præstearbejdet gennem ”Følg en præst”  

se bilag 4 vedhæftet og lignende initiativer  
 

 Praktikordninger på teologi  
(afløsning for et ½ semester eller 15 ETC point)  

Effekten af aktiviteter for og med de teologistuderende på København og Aarhus 

Universitet vil være at de færdiggør studiet og vælger at blive præster, så der 

sikres et rekrutteringsgrundlag. 

At sikre god rekruttering til og fastholdelse i præsteembedet ved: 

 At iværksætte ovennævnte initiativer  

 At følge Ny præst ordning ikke mindst i samarbejdet med 

uddannelseskonsulenterne  

 At arbejde med stillings- og pastoratsstrukturen, herunder have fokus på: 

- Samarbejde og kollegaer  

- Mulighed for varierede arbejdsopgaver 

- Hensyn til præsters livsfaser i et arbejdsliv 

- Arbejdsmiljø. 

 

Effekten er sikring af kvalificerede ansøgere til embederne og fastholdelse i 

embedet. 

 

Samarbejdspartnere 
Der vil i høj grad være brug for, at den viden, der allerede foreligger om 

præstemangel m.v. benyttes i forbindelse med projektets arbejde. I den 

forbindelse skal der etableres et samarbejde med: 

 Alle stifter, biskopper, uddannelseskonsulenter og Kirkeministeriet 

 FUV, herunder pastoralseminariet og efteruddannelsen Ny Præst m.m. 

 Aarhus og København Universiteter, som i Præstemangelsrapporten 

har foreslået nedsættelse af et mindre kontaktudvalg med 
repræsentanter fra folkekirken, universiteterne og Kirkeministeriet med 

henblik på at drøfte mere konkrete spørgsmål af relevans for samspillet 

mellem de teologistuderende og folkekirken. 
Med ansættelse af en projektmedarbejder kvalificeres samarbejdet og 

styrkes kontakten mellem universiteterne og folkekirken. 
 

 Det eksterne råd (Københavns Universitet) og aftagerpanelet (Aarhus 
Universitet), hvor universiteterne møder repræsentanter fra 
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folkekirken, uddannelsesverdenen og erhvervslivet og, hvor man 

drøfter indholdet af de teologiske uddannelser, ønsker fra aftagerne, 
strukturelle problemstillinger m.v. 

 
 De studerende (Teologisk fagråd) 

 Præsteforeningen 

 Landsforeningen af Menighedsråd 

 Provsteforeningen   

 Evt. andre. 

Økonomi 

Der er søgt om 1,6 mio. hvert år i 4 år, idet beløbet er fordelt således: 

Ansættelse af projektmedarbejder incl. overhead……………Kr.  950.000  

Aktiviteter, herunder deltagelse i messer …..…………………..Kr.  650.000  

Se vedhæftede budget fra oprindelig ansøgning i bilag 1 og bilag 2 

 

Der gøres opmærksom på, at der søges om et større beløb end oprindeligt. Det 

samlede ansøgte beløb for de to ansøgninger var oprindeligt på 3,1 mio. kr., 

mens det samlede ansøgte beløb nu er på 6,4 mio. kr. 

Baggrunden herfor er, efter opfordring og ønske fra budgetfølgegruppen, at 

projektperioden nu er udvidet fra 2 til 4 år samt, at der i det reviderede projekt 

er sket en udvidelse af fokusområderne. Der er derfor nu ikke kun tale om 

synliggørelse af folkekirken på teologiuddannelserne og skabe en bedre kontakt 

med de studerende og folkekirken, men også om etablering af et samarbejde 

med Blivpræst.dk med fokus på rekruttering til teologistudiet og samt endelig, 

at ansøgningen også inddrager at have fokus på rekruttering af præster og 

fastholdelse i præsteembedet. 

Tidsplan  

En foreløbig tidsplan kan se sådan ud: 

Forår 2021  Godkendelse af ansøgningen 

Tilpasning af organisationen 

Udarbejdelse af stillingsopslag  

Sommer 2021   Ansættelse af projektmedarbejder 
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Efterår 2021 Arbejdet sættes i gang,  

herunder skabe overblik over allerede 

eksisterende materiale og udarbejdelse af 

Årshjul med oversigt over datoer: 

Uddannelsesmesser 

Planlagte stiftsvise aktiviteter 

Præsteforeningens møder med studerende i 

København og Aarhus 

Prædikenværksted 

Teologisk topmøde 

Opfordring til at studerende stiller op til MR 

valg i 2024 

Andre kommende initiativer 

Møder med videre 

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi ift. 

aktiviteter 

Planlægning af det praktiske arbejde  

Ide udvikling og igangsættelse af nye 

initiativer, der kan fremme kontakten mellem 

de studerende og folkekirken 

Fastholdelse af allerede ansatte præster, 

herunder seniorer 

Rekruttering af teologer fra anden ansættelse 

Kontakt til relevante samarbejdspartnere 

2022-2025  Gennemførelse af aktiviteter.  

Den endelige tidsplan vil blive udarbejdet når projektmedarbejderen er ansat, 

og organisationen er tilpasset. 

Afslutning, evaluering og vurdering af om, initiativerne - eller nogle af dem -

skal fortsætte og på hvilken måde. 

Der vil ved udgangen af hvert kalenderår blive aflagt rapport for projektets 

fremdrift. 

 

17. marts 2021 

Jette Madsen/Signe Ettrup/Elisabeth Jensen 
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Bilagsoversigt 
 

Bilag 1: Første ansøgning ved Landsforeningen af Menighedsråd, 

synliggørelse af folkekirken som arbejdsplads for teologer 

Bilag 2: Anden ansøgning ved Aarhus Stift, Blivpræst.dk og synliggørelse af 

folkekirken som arbejdsplads for teologer 

Bilag 3: Opfordring til studerende om at stille op til menighedsrådsvalg 

Bilag 4: ”Følg en præst” 
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