
Præsten har ordet - november 

 

I Tved kirke står den smukke prædikestol fra 1707 med de detaljerede evangelistmalerier dekoreret på 
overfladerne og med den hvide due svævende henover. 

Men næsten hver søndag får duen lov til at svæve alene deroppe, for jeg benytter mig sjældent af den, om 
end jeg synes, at det hører til kirkerummet, og den er fin til benyttelse af andre præster, der holder af at 
tale derfra under søndagens prædiken. 

Og hvorfor benytter jeg den ikke, spørger mange sognebørn mig om. Det har de spurgt mig om siden min 
første gudstjeneste – og det har da også sin forklaring. Faktisk to! 

Ingen er perfekt! Og når det kommer til højder, så har jeg erfaret, at højdeskræk åbenbart er en del af mit 
embede. Jeg bliver simpelthen utilpas deroppe. Dog har jeg den opfattelse, at angst skal bearbejdes, så I 
mit sidste embede på Langeland, besluttede jeg mig en dag for at stå på alle 8 prædikestole i de kirker, jeg 
var tilknyttet. 

Det gik da også – men menigheden var ganske utilfredse – de var jo lige blevet vant til at præsten gik på 
gulvet under prædiken.  

”Det er meget mere nærværende og levende, når du går i blandt os”, blev der klaget til mig i kirkedøren. Og 
jeg kunne ikke være mere enig, for sådan oplever jeg det også. Jeg oplever fællesskabsfølelsens nærvær i 
den tætte relation, der synes at skabes, når man står ansigt til ansigt med hinanden. 

Dette leder mig til den anden forklaring.  

Jeg ved ikke, hvor mange af mine sognebørn, der har prøvet at stå i en prædikestol – men mine 
konfirmander har da allerede stået der og talt fra den. Og det finurlige var, at de fleste af dem oplevede lidt 
det samme som mig, nemlig, at man deroppefra dels ser ned på menigheden, og dels, at når man står 
deroppe og taler - så taler man ned til folk. Og det er bare ikke mig. 

Når jeg derimod går nede blandt menigheden, så føler jeg, at jeg taler til mennesker i øjenhøjde. Det er 
endvidere min teologiske opfattelse, at Gud også er i øjenhøjde med os og taler til os, dér hvor vi er.  

Dog ved jeg, at mange andre præster deler en helt anden opfattelse – blandt andet at Ordet, det 
guddommelige budskab, netop kommer fra oven, og derfor giver det god mening, at tale netop fra et 
højere sted. Uanset hvad man foretrækker, er jeg glad for, at Folkekirken rummer begge måder at prædike 
på – for Folkekirken er i min optik et rummeligt hus med plads til forskelligheder. Ingen af delene er 
forkerte – men nogle stilarter passer bedre til én end til andre. 

Det samme gælder under salmerne. Nogle præster holder af at stå oppe ved alteret. Selv oplever jeg en 
stor mening i at kunne sætte mig ned til menigheden under enkelte af salmerne, for jeg synes også selv, det 
er vigtigt at opleve, at jeg selv er i kirke og ikke kun ”leder” gudstjenesten. 

Jeg holder enormt meget af kirkerummet og alt det, som kirken rummer gennem et menneskes liv. Alt fra 
fødsel, konfirmation, vielse og død til livskriser, taknemmelighed, sorg, ensomhed, kreativitet og vitalitet. 
Men mest at alt netop at man kan være sig selv – også som præst – uanset om man så benytter 



prædikestolen eller ej. Guds Ord er et hjerteforhold til medmennesket – uanset om det opleves fra oven 
eller i øjenhøjde.  
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