Præst i Sydslesvig ..?
Der er mange gode grunde til at overveje et embede som præst i Sydslesvig. Spørger du
de præster der allerede arbejder her, ville de bl.a. fortælle om ’en anderledes måde at
være præst på’, ’stor bredde i arbejdet’ og ’menigheder hvor alle kender hinanden’.
Det kan du naturligvis finde mange andre steder også, men et præsteembede i Sydslesvig
ligner på flere måder ikke et typisk dansk præsteembede.

De vigtigste forskelle
Den mest iøjnefaldende forskel er naturligvis at vi befinder os i Tyskland. Det sætter
sit præg på arbejdet fordi medlemmerne af
menighederne ofte er blandede dansk-tyske familier. Det betyder at du kommer til
at holde en gudstjeneste eller en kirkelig
handling med tyske indslag en gang imellem. Har du brug for det, sørger vi naturligvis for et intensivt tyskkursus så de grundlæggende sprogforudsætninger er på plads.
En anden forskel er at vores kirker er medlemskirker. Menighederne består af personer som aktivt har meldt sig ind og betaler
medlemsbidrag. Menighederne er mindre
end i danske kirker, men engagementet og
aktivitetsniveauet er højt, og vores kirker
er velbesøgte.
Da kirkerne i vidt omfang er finansieret
af medlemmernes kirkebidrag, har vi ikke
mange fastansatte medarbejdere. Der er fx

ingen kordegne eller sognemedhjælpere, og
kirketjenere, organister og kirkesangere er
deltidsansatte. En lang række administrative opgaver løses af det fælles kirkekontor i
Flensborg.
Kirkebog føres af
præsten, og nej,
den er endnu ikke
elektronisk :-).
Til gengæld bliver
man en smule ydmyg når
man indskriver et døbt barn eller
en hedengangen bedsteforælder og kan
bladre tilbage i bogen og se hvordan slægt
gennem årene har fulgt slægters gang.
Endelig hænder det at præsten laver andet
end at være præst. Det sker fx at man selv
skal skifte en pære, fotokopiere sangark og
konfirmandmateriale, købe altervin eller
sætte kaffe over til ældresammenkomst.

Om gudstjenester og kirkelige handlinger
Vi arbejder efter samme gudstjenesteordning og med samme tekstrækker som i Danmark, men vi har væsentligt færre kirkelige
handlinger end vore kolleger i Danmark. Det
er ikke usædvanligt at det samlede antal
kirkelige handlinger i en af vore kirker ligger på 15 – 20 stk. om året. Tallet dækker
over både dåb, konfirmation, velsignelse af
ægteskab, og begravelser og bisættelser.

Om kirkerne
Dansk Kirke i Sydslesvig råder over 15 kirkebygninger og mere end 40 kirkesale som er indrettet i forsamlingshuse, menighedshuse og skoler. Bygningerne og salene spænder vidt i
både alder, arkitektur og indretning, men fælles for dem alle er at præst og menighed har
et tæt tilhørsforhold til deres egen kirke,
hvad enten der er tale om en traditionel
sognekirke eller et klasseværelse hvor man
indretter sig til gudstjeneste om søndagen
med mobilt orgel, alter der foldes ud, og
prædikestol der hentes frem fra et vægskab.
Det sker af og til at kirkelige handlinger afholdes i tyske kirker, og samarbejdet med
den protestantiske Nordkirche fungerer forbilledligt over hele Sydslesvig. Ingen af de danske
kirker har egen kirkegård, så her benytter vi de lokale tyske sognekirkers faciliteter.

Om menighederne
Der er 26 menigheder i Sydslesvig. Størrelsesmæssigt spænder de fra ca. 200 til 800
medlemmer. Flere præster betjener mere end
én menighed; nogle op til fire, men ikke alle
menigheder fejrer gudstjeneste hver søn-

dag. Normalt skal man regne med en eller to
søndagsgudstjenester. Mange menigheder
holder også fælles møder, så selv om man
betjener flere menigheder, er der som regel
kun ét menighedsrådsmøde om måneden.

Om præsterne
Der er præster som har arbejdet for DKS i
det meste af deres arbejdsliv, og mange
falder så godt til at det er svært at rejse herfra igen. Aldersspredningen går fra
midt i 20’erne til sidst i 60’erne, og uanset
alder er der mulighed for personlig udvikling og faglig fordybelse. Flere af vore
præster har været engageret i udarbejdelsen af en ny dansk-tysk salmebog, én har skrevet en
bog om Luther, to har skrevet en bog om de danske kirker i Sydslesvig, og et par stykker har
specialiseret sig i børne- og ungearbejde. Derudover har vi præster der som en del af deres
arbejde har funktionstjeneste på sygehuse, plejehjem og i arresthuset i Flensborg.

Om arbejdet som præst i Sydslesvig
Blandt de store fordele ved et embede i
Sydslesvig er bredden og de mange muligheder. Alle kirker har danske skoler, daginstitutioner og organisationer inden for
kirkedistriktet, og det betyder at du fx kan
kaste dig over børne- og ungearbejde hvis
det er det du brænder for. Hvis du har lyst
til at arbejde med salmeaftener, ældresammenkomster eller Taizégudstjenester, vil
det blive modtaget med åbne arme. Du kan
også – efter aftale med menighedsråd og
provst – arbejde med alternative gudstjenestetyper, udendørs kirkelige handlinger
eller tage del i det nære og frugtbare samarbejde med den tyske kirke.
Der er en god tradition for hjemmebesøg hos
menighedens ældre og syge medlemmer, og
ved runde fødselsdage, sølv- og guldbryllupper eller andre store livsbegivenheder.
Det kan du se frem til, for hjemmebesøgene
skaber glæde og gode relationer, og du lærer din menighed at kende. Endnu et plus
er at der som regel er kage til kaffen når
præsten kommer på besøg.

Som i Danmark har vi en rådighedsordning,
og det betyder at når din kollega i nabosognet skal have ferie, dækker du ind og tager
gudstjenester og eventuelle kirkelige handlinger. Til gengæld dækker han eller hun
for dig når du skal have ferie. Og det er der
gode muligheder for. Du får naturligvis de
vanlige fem ugers ferie, og derudover har du
ret til et antal friweekender, søgnefridage
og særlige feriedage hvert år.
Ca. hver anden måned har vi obligatorisk
tjenstligt møde hvor alle kolleger mødes
med provsten og taler om aktuelle emner
eller ting af betydning for kirke og kirkeliv.
En gang om året er der MUS-samtale. 2 – 3
gange om året arrangeres sociale sammenkomster hvor både præster og ægtefæller/
partnere deltager.
I Sydslesvig er lønnen den samme som i
Danmark, og du optjener anciennitet og
pension på lige fod med danske præster. Til
lønnen skal lægges et udstationeringstillæg
som i øjeblikket er på kr. 4.090,96 pr. måned. Er du nyuddannet, følger du naturligvis
den obligatoriske efteruddannelse ved FUV
på lige fod med kolleger nord for grænsen.
Sydslesvig er underlagt teologisk tilsyn af
Haderslevs biskop, Marianne Christiansen,
og vi deltager i det årlige Stiftskonvent og
andre arrangementer med kolleger fra Haderslev Stift. Gennem Haderslev Stift har vi
også adgang til supervision, kurser o.l.

Vil du vide mere?
Så besøg vores hjemmeside! Her kan du finde generelle oplysninger og læse mere
om nogle af kirkerne. Du kan også se om der er ledige embeder, og endelig kan du finde
kontaktoplysninger på personer som kan fortælle dig mere. Du finder hjemmesiden her:

www.præstisydslesvig.dk

