
 
FREDERICIA PROVSTI: 
Eva Jerg, sognepræst i Christianskirken. Eva har været 
præst siden 1996 og var tidligere præst på landet.  
Christianskirken er en bykirke med mange kirkelige hand-
linger, arrangementer og besøgende. Eva underviser konfir-
mander med autisme og sidder i Fredericia Skole-Kirke-

Udvalg. Eva bor i Fredericia. 

KOLDING PROVSTI: 
Bitten Weile, sognepræst i Vonsild. Sognet er i rivende ud-
vikling og er et attraktivt sted at bosætte sig. Kirken står 
stærkt med stor opbakning til kirkelige handlinger. Bitten 
har været i Vonsild siden 2014 og før det 9 år i to mindre 
landsogne. Bitten bor i Vonsild præstegård. 
 
HADERSLEV DOMPROVSTI: 
Niels Jørgen Holm Larsen, sognepræst i Sommersted og 
Oksenvad sogne, der er landsogne med god kirkegang og 
fint samarbejde med foreningslivet. Niels Jørgen tiltrådte 
embedet i 2017 og bor i Sommersted præstegård. 
 
AABENRAA PROVSTI: 
Mai-Britt Josephsen Knudsen, sognepræst i Varnæs. Mai-
Britt har været præst siden 2001 og i Varnæs siden 2017. 
Hun er kirkebogsførende sognepræst og ungdomspræst i 
Aabenraa Provsti. Mai-Britt bor i en smuk gammel præste-
gård på landet lige ved siden af Varnæs Kirke.  
 
SØNDERBORG PROVSTI: 
Mette Carlsen, sognepræst i Egernsund siden 2017. Mette 
er også tilknyttet nabopastoratet Sottrup/Nybøl. Derudover 
har hun særligt ansvar for undervisning af specialkonfirman-
der i Sønderborg provsti. Mette bor i eget hus i Blans.  
 
DANSK KIRKE I SYDSLESVIG: 
Susanne Bramsen Bøll, sognepræst på 19. år i Sydslesvig, 
heraf  11 år i Harreslev og Hanved danske menigheder. Su-
sanne sidder i kirkerådet for DKS og er repræsentant i for-
skellige udvalg under Dansk Sundhedstjeneste. Der tales 
dansk i hverdagen, og gudstjenestesproget er også dansk, 
bortset fra ved kirkelige handlinger. Susanne bor i Harreslev 
præstegård. 

 
PROGRAM: 
 
TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER:  
Kl. 11.45: Ankomst og velkomst i Haderslev Domkirke 
v/ biskop Marianne Christiansen. 
Kl. 13-14: Frokost med biskop Marianne Christiansen i 
Den gamle Latinskole.  
Kl. 14: Mød en sygehuspræst Ann Bork Damsgaard.  
Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet. 
Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet. 
 
 
FREDAG DEN 13. SEPTEMBER:  
Værtspræst og praktikant følges ad i de præste-
opgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: 
et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et 
husbesøg og/eller at skrive prædiken.  
Aftensmad med værtsfamilien. 

 
 
LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER:  
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets  
aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et 
møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet. 
Kl. 12: Frokost i provstiets hovedby sammen med 
provst, praktikvært, evt. præstekolleger.  
Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke. 
Kl. 18: Aftensmad hos værten. 
 
 
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER:  
Gudstjeneste i værtssognet, evt. høstgudstjeneste. 
Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlem-
mer deltager. Derefter frokost og afsked. 

VÆRTER: 
HEDENSTED PROVSTI:  
Anders Dalgaard, sognepræst i Øster Snede i 21 år.  
Sognet har stor kirkegang ved almindelig søndags-  
gudstjeneste. Der er et meget stort og velfungerende Indre 
Missions fællesskab i sognet. Anders bor i Øster Snede  
præstegård. 
 

VEJLE PROVSTI: 
Gitte Sandager Bjerre, sognepræst i Hvejsel og Jel-
ling sogne siden 2012. Desuden er hun tilknyttet Vejle  
Provsti og er i kirkehøjskolens bestyrelse. Gitte bor i  
Hvejsel præstegård. 
 



I PRAKTIK  
SOM PRÆST  
I HADRSLEV 
STIF OG  
SYDSLESVIG 

 

 
PRAKTIKKEN HENVENDER SIG TIL: 
 
Studerende på de to teologiske universitetsuddan-
nelser i Aarhus og København. 
 

 
HVOR OG HVORNÅR: 
 
Fra torsdag den 12. september 2019 kl. 11.45 til  
søndag den 15. september 2019 efter gudstjeneste 
og frokost. 
Mødested: Haderslev Domkirke. 
 

 
PRIS: 
 
Stiftsrådet i Haderslev Stift betaler alle omkostninger, 
rejseudgifter godtgøres. 
Værten kører efter programmets afslutning søndag 
den studerende til tog/bus. 
 
 

TILMELDING: 
www.haderslevstift.dk/tilmelding 
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019 
 
 
 

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 2019. 
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 Trekantsområ-
det 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 natur-
skønt landskab, hvor præstegårdene har store betyd-
ning. 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 
stiftsfællesskabet. Karakteristisk for stiftet er det  
decentrale. Der findes ikke én, men flere hovedbyer, 
flere sprog - stiftet omfatter også tysktalende menig-
heder og præster - og flere meninger og teologiske 
overbevisninger. Vi rummer det hele. Med Hader-
slevs historiske betegnelse som ”Nordens Witten-
berg” og venskabsforbindelsen med nutidens Witten-
berg følger desuden en særlig opmærksomhed på 
den reformatoriske arv. 

 
Læs om praktikværterne i folderen og på: 

www.haderslevstift.dk 

https://goo.gl/forms/saoXePbZEDY4Ub2E2
https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/praktik-teologistuderende-2019

