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hvor og hvornår:
hvor og hvornår:  
Fra torsdag den 13. september 2018 kl. 12  
til søndag den 16. september efter gudstjeneste og 
frokost. 
Mødested: Haderslev Stift, Ribe Landevej 35,  
6100 Haderslev 
 
pris:  
Stiftsrådet i Haderslev Stift  betaler alle omkost- 
ninger, rejseudgifter godtgøres.  
Værten kører efter programmets afslutning
søndag den studerende til tog/bus.

tilmelding: 
www.haderslevstift.dk/tilmelding  
Tilmeldingsfrist: 15. juni

praktikken henvender sig til: 
• teologistuderende på kandidatuddannelsen 

på Københavns og Aarhus Universitet
• studerende på et af de to pastoralseminarier 

overvejer du at blive præst? 
Og overvejer du at blive præst på landet? Så er  
der mulighed for at se muligheden an i et praktik- 
ophold i september 2018.
Haderslev Stift strækker sig fra Hedensted i nord til 
grænsen mod Tyskland i syd og rækker også ind  
over grænsen til Dansk kirke i Sydslesvig.  
Selvom stiftet også rummer det travle Trekants- 
område med store byer som Vejle, Fredericia og  
Kolding, er det landsognene i både nord og syd,  
der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne 
 strøet ud i et naturskønt landskab, hvor 
præstegårdene har stor betydning. At være præst  
i et landsogn i Haderslev Stift er en livsstil.

 
Haderslev Stift blev dannet ved Genforeningen i 1920  
for at forene de sønderjyske egne med de nørrejyske. 
Også danske menigheder i Sydslesvig hører med i stifts- 
fællesskabet. Karakteristisk for stiftet er det decentrale: 
Der findes ikke én, men flere hovedbyer, flere sprog 
- stiftet omfatter også tysktalende menigheder og 
præster - og flere meninger og teologiske over- 
bevisninger. Vi rummer det hele. Med Haderslevs  
historiske betegnelse som ”Nordens Wittenberg”  
og venskabsforbindelsen med nutidens Wittenberg 
følger desuden en særlig opmærksomhed på den  
reformatoriske arv.  
Læs om praktikværterne inde i folderen,  
og læs mere på Haderslev Stifts hjemmeside: 
www.haderslevstift.dk



værter:
hedensted provsti:  
Maria Tuominen, sognepræst i Aale og Linnerup siden 
2006, siden 2016 med en kvote på 50 pct. til provstiets 
arbejde med børn. Bor i Aale. 
 
vejle provsti:  
Gitte Sandager Bjerre, sognepræst i Hvejsel Sogn 
siden 2012, i bestyrelsen for Vejle Provstis kirke-
højskole. Bor i Hvejsel. 

kolding provsti:  
Maria Skjerning Frederiksen, sognepræst i  
Sdr. Stenderup Sogn, beredskabspræst, sorggruppe- 
leder, tilknyttet natkirken i Kolding. Sognepræst siden 
2004. Bor i Sdr. Stenderup.  
 
haderslev domprovsti:  
Lars-Peter Melchiorsen, sognepræst i Vilstrup Sogn 
siden 2011 og nabosognene Halk og Grarup siden 
2014.  Præstevalgt medlem af domprovstiets provsti- 
udvalg.  Bor i Halk. 

aabenraa provsti:  
Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær 
Sogn siden 2010. Tidl. præst i en frimenighed og tidl. 
udsendt for Brødrekirken i Tanzania.  Bor i Hjordkær.

sønderborg provsti: 
Leif Jordt, sognepræst i Tandslet Sogn siden  1996. 
Tidl. sygehuspræst, nu kontaktpræst for hørehæm-
mede i Sønderborg Provsti. Bor i Tandslet. 
 
dansk kirke i sydslesvig: 
Ea Dal, sognepræst i Flensborg, Sct. Hans og Adelby 
danske Menighed siden 1996. Har indtil i år siddet i 
Sydslesvigsk Forenings lokale distriktsbestyrelse. Bor i 
Flensborg. 

program:
torsdag den 13. september:  
Kl. 12: Ankomst og velkomst, frokostmøde med  
biskop Marianne Christiansen.  
Sted: Haderslev Stift, Ribe Landevej 35,  
Haderslev 
Kl. 14: Mød en funktionspræst 
Sted: Bispegården 
Derefter afgang til værtens hjem . 
Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet

 
fredag den 14. september:  
Værtspræst og praktikant følges ad i de præste-
opgaver, der måtte være, og i værtens liv opg 
opgaver: et besøg på den lokale skole, en kirkelig 
handling, et husbesøg og/eller  
at skrive prædiken. Aftensmad med familien.
 

lørdag den 15. september:  
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets 
aktiviteter. Værtspræsten har evt. arrangeret et 
møde med en eller flere samarbejdsrelationer i 
sognet. 
Kl. 12: Frokost i provstiets hovedby sammen med 
provst, praktikvært og evt. andre præstekolleger. 
Kl. 13.30: Mød en bypræst, besøg en bykirke. 
Kl. 18: Aftensmad hos værten.
 
 
søndag den 15. september:  
Gudstjeneste i værtssognet, evt. høst- 
gudstjeneste. Efterfølgende kirkekaffe, hvor også 
menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter 
frokost og afsked.


