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Ribe Stifts indsatområder 2012 til 2014  
Stiftspræst for åndeligt søgende 
 
 
 

•       Baggrund og formål 
F.eks. beskrivelsen fra visions-og målsætningsarbejdet (Svaret på, hvorfor projektet er sat 
i verden) 
 
Baggrunden og formålet er at nå ud over ”rampen” med verdens bedste budskab, - nå 
åndeligt søgende mennesker i Ribe Stift.  Erfaringen viser, at åndeligt søgende er alle 
vegne, både blandt menighedsråd, kirkens medarbejdere, den trofaste menighed og 
mennesker, der også er i det alternative miljø i bred forstand. Formålet er også at nå de 
folk med evangeliet der ellers vil gå andre steder hen end folkekirken – at synliggøre at 
folkekirken også rummer den åndelige dimension in casu: meditation, Christfulness mv. 
  
•       Mål  
Hvad skal der komme ud af arbejdet (Svaret på, hvordan vi opnår formålet – hvad skal vi 
have i hånden mens projektet kører og efter projektet er afsluttet) 
 
En fast forankring i stiftet med udgangspunkt fra treenighedskirken, Esbjerg, som tillige 
rækker ud i hele stiftet med tilbud til de åndeligt søgende og med ”redskaber” til de 
præster, menighedsråd mv. der måtte ønske det. 
Ting tager tid! Tålmodighed skal der til. Der skal først og fremmest en personlig formidling 
til af troen på den treenige Gud. Der skal ildsjæle til for autenciteten efterspørges i denne 
målgruppe. Og så skal der formidling af kernen i kristendommen til i tidens sprog og ånd. 
Det handler om tydelighed i eget ståsted og rummelighed i mødet med åndeligt søgende. 
Samtaleforløb over flere måneder med åndelig vejleding kan føre til, at mennesker melder 
sig ind i folkekirken, som det allerede er erfaret. Det fører mennesker til tro på Gud og 
nogle gange også ind i folkekirken - igen. Det viser sig således, at der i dag er brug for 
flere måder at være kirke på – i folkekirken. 
  
•       Indhold 
F.eks. arbejde med aktiviteter, brochurer, foredrag, netværk osv. 
 
Der afholdes  hver sæson 5- 6 kursusaftener i Treenighedskirken under den samlende 
overskrift: ”Antistress-aftener” med forskellige temaer, holde oplæg og foredrag i stiftet om 
den længsel, der i disse år ser dagens lys, pilgrimsvandringer og retræter, 
meditationsgrupper osv. 
To hele inspirationsdage: ”Spirituel praksis” med skiftende temaer i april hvert år  
( 120 deltagere i år) næste år:  ”afmagt og tilgivelse” som temaet. Lige nu i gang med 
”Mindfulness & Christfulness” 6 antistress aftener i Esbjerg ( 90 deltagere),: Det forsætter 
vi med i 2013 med et hold 2. Er i gang i Rindom Kirke med et lignende forløb og skal til 
Tønder kirke, flere har budt ind i stiftet, og næste år er fyldt godt på med det emne. En stor 



og dyr annonce i ugeavisen var medvirkende til det store fremmøde, tror jeg. der tages for 
præstens initiativ  brugerbetaling (250 kr. for 6 aftener) så hun har rigeligt at gøre med og 
råd til det. 
Netværk: meditationsgruppe (8 deltagere)” medvandre-gruppen”, der hjælper stiftspræsten 
og er en givende sparring for . Ligeledes  er stiftspræsten en del af ”folkekirken og 
religionsmødet” samt en netværksgruppe med præster under Kåre S. Christensen på TPC 
ligeledes. 
  
•       Organisering 
Udvalg, arbejdsgruppe, provsten som tovholder osv 
 
Se ovenfor – arbejdsgrupper. Stiftspræsten er opmærksom på, at hun til enhver tid kan 
henvende sig til biskoppen og provsten. 
Stiftspræsten har talt med sognepræst Benedikte Tønnsberg på Mors, der er blevet tilbudt 
50 % stilling som stiftspræst for åndeligt søgende i hendes stift!! Vi kender hinanden rigtig 
godt, da hun er med i gruppen på TPC. Hendes biskop havde henvist til min stilling. 
Stiftspræsten tænker, at de kunne have glæde af at lave noget sammen, da hun foreløbig 
er ene om det spændende og udfordrende job.  
  
•       Tidsplan 
F.eks. en treårig plan opdelt i ”bidder” – svaret på, hvornår vi har nået hvilke mål? 
 
Det er uforudsigelig at arbejde i dette felt. 
Stiftspræsten arbejder gerne med mange små ”bidder”, men ser hverken hun eller jeg er i 
stand til at svare på, hvornår det ”rykker”. Konklusionen efter det første år er dog at hun 
har rykket meget og udfyldt en rolle som tilsyneladende manglede i folkekirken i Ribe Stift.  
Efterspørgselen efter samtaleforløb med åndelig vejledning er stor. Hun har en måneds 
ventetid lige nu, med mindre det er meget akut. ( Hun har ca. 8 samtaler ugentligt af en 
times varighed i kirken. Derud over på Psyk. endnu flere samtaler ved siden af.) 
(På Psyk. Vest, hvor stiftspræsten er ansat 30 % som præst, sker der en voldsom 
udbygning af lokaler, og det bliver med mange flere patienter, når det bliver færdigt. Jeg 
når godt rundt som det er der nu på de 3 afdelinger med samtaler og en ugentlig 
gudstjeneste og har også god sparring med personalet, holder kursedage ind imellem for 
dem. Når psyk endelig er udbygget kan det blive svært med den personlige kontakt…dette 
bør allerede nu tænkes ind!)  
  
•       Ressourcer 
F.eks. tilknyttede præster, lokaler, udstyr, driftsbudget 
 
Stiftspræsten fungerer godt i Treenighedskirken, hvor der er mange rum og plads, når hun 
har 90 der skal fordeles i mindre grupper. Planlægningen er altid i god tid, hvilket er 
nødvendigt af hensyn til brug af kirken med alternative gudstjenester m.m. i forhold til 
kirkens øvrige præster og medarbejdere. 
Stiftspræsten har et godt budget, da jeg har brugerbetaling og et årligt budget på 30.000 
kr.  
Stiftspræsten er i gang med at planlægge næste år med inddragelse af andre mennesker 
udefra, som kan bidrage med noget til målgruppen til arrangementer, gudstjenester m.m.  
  



•       Kommunikation 
F.eks. egen hjemmeside, stiftets hjemmeside, provstemøder, temamøder, netværk osv. 
 
Egen hjemmeside og stiftets med på stiftets. Stiftspræsten kommer også på provstiets 
hjemmeside såsnart denne er oppe at stå. 
  
•       Evaluering 
 
Én årlig skriftlig afrapportering, der vurderer 
1. Målopfyldelsen (og evt. delmål) 
2. Målgruppens/modtagernes vurdering/vurdering af effekt 
3. Ressourceanvendelsen 
4. Konsekvenserne heraf for det fortsatte arbejde 
Dette har jeg afgivet til menighedsråd, provst og biskop og gør det gerne hvert år 
  
Jette Dahl og Kræn Christensen 
Esbjerg, oktober 2012 
  
  
  
  
 


