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Debathæfte om kvindelige teologers tjeneste i menigheden  
- udsendt af Menighedsfakultetet, Århus 
 
Forord 
 
MF’s bestyrelse nedsatte på sit bestyrelsesmøde d. 23. marts 2001 et udvalg, der skulle se på 
kvindelige teologers tjeneste i menigheden. Grunden var et stadigt mere påtrængende behov for at 
vurdere, hvilke ansættelsesmuligheder kvindelige teologer reelt har, hvis de ikke ønsker at blive 
præster. 
 
Udvalget fik følgende kommissorium: 
 

”1) En teologisk bearbejdelse af problemstillingen omkring kvindens tjeneste i menigheden på 
grundlag af det bibelske vidnesbyrd herom med henblik på en afklaring af kvindelige teologers 
konkrete opgaver i menigheden i dag 
 2) En gennemtænkning af Folkekirkens embedsstruktur med henblik på at nå frem til, hvad en 
ændring i retning af en mere differentieret embedsforståelse vil have for konsekvenser m.h.p. 
kvindelige teologers tjeneste i Folkekirken 

     3) En kortlægning af kvindelige teologers faktiske muligheder for ansættelse og tjeneste i                  
fremtiden i deres fag på baggrund af punkt 1 og 2, med påpegning af eventuelle aktuelle                   
hindringer for deres  ansættelse i kirken og de kirkelige organisationer 
Bag udvalgets nedsættelse ligger et ønske om, at kvinder med lyst og evner til at læse teologi, med 
frimodighed skal kunne opfordres til at gøre det, fordi der rent faktisk er tjenester og 
ansættelsesmuligheder for dem i kirken, og fordi de vil have noget vigtigt at bidrage med i en 
fremtidig tjeneste i menigheden.”  
 
Bestyrelsen har til sit møde d. 17. januar 2003 behandlet rapporten og siger udvalget tak for en stor 
og grundig indsats. 
 
Rapporten er, som man vil se ved gennemlæsningen, holdt i en stil med kortfattede argumenter. Det 
gør den forfriskende at læse. Det indebærer selvfølgelig også, at nogle aspekter dels slet ikke 
nævnes, dels ikke udfoldes fuldt ud.  
 
Ikke alle i MF’s lærerråd og MF’s bestyrelse er enige i alle punkter i rapportens argumenter og 
konklusioner. Men vi appellerer til, at man vil tage dens ærinde alvorligt og vil lade den inspirere 
en nødvendig samtale om emnet. Sagen er både vigtig og aktuel.   
 
Vi udsender derfor med frimodighed dette papir til inspiration, drøftelse og modsigelse.  
 
 
Jørgen Jørgensen 
formand for Menighedsfakultetet.  
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Rapport fra udvalg vedrørende kvindelige teologers tjeneste i menigheden 
 
I. Baggrunden for arbejdet  
 
Baggrunden for bestyrelsens nedsættelse af udvalget har dels været konkrete henvendelser fra 
kvindelige MF-teologer, dels en opsparet frustration hos mange over, at det Ja til kvindelige 
teologers tjeneste i menigheden, som principielt har været koblet på MF’s Nej til kvinders 
præstegerning, ofte bliver ved principudtalelserne. Den slags virker utroværdigt, når det ikke følges 
op i konkret praksis. 
 Dette – sammen med en (fra alle sider) ofte følelsesladet debat om forholdet til de kvindelige 
teologer, der vælger at blive præster – kan skabe en atmosfære af utryghed, distance og mismod, 
også blandt kvindelige MF-teologer, der deler vort Nej til kvinders præstegerning. Og dette er det 
lige så væsentligt at håndtere ret. 
 
Udvalget har forstået sin opgave således, at der ikke nødvendigvis skulle produceres et endeligt  
konsensuspapir, men et oplæg til fortsat overvejelse. Der er således indenfor udvalget i vid 
udstrækning enighed om nedenstående; men det vil ikke nødvendigvis dække samtlige synspunkter 
forekommende på MF og i MF’s bagland. 
 
II. Kvindens tjeneste i menigheden, teologisk set  
 
Udvalget har ikke forsøgt fra bunden at udarbejde en eksegetisk eller embedsteologisk 
basisforskning. Dels er dette arbejde blevet gjort flere gange tidligere i MF’s historie, dels ville det 
sprænge alle rammer for et udvalgsarbejde, og endelig er det ikke nødvendigt med fuldstændig 
enighed for at kunne dele nytænkning med hinanden.  
 Vi har i stedet valgt at skitsere de muligheder og udfordringer, der viser sig inden for de 
eksegetiske og embedsteologiske positioner, som i forvejen består, og som kan rummes inden for 
MF’s grundlag. 
 Ved en gennemgang af det bibelske materiale lægger vi især mærke til følgende overskrifter: 
 
1.Kvindens frelseshistoriske ligestilling 
Dette er den nye pagts frelseshistoriske syn på kvinden: “Her kommer det ikke an på at være jøde 
eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus” 
(Gal 3,28). Denne gudsrigets ligestilling gælder gudsrelationen, men får også visse konsekvenser 
for relationen mellem jøde og græker, relationen mellem træl og fri, og relationen mellem mand og 
kvinde. 
 Det kan overvejes, om ikke dette bl.a. afspejles i værdiggørelsen af kvinden, som den udvises i 
fx hustavlerne.  
 Dette indeholder for os at se en pagtshistorisk genopdagelse af kvindens oprindelige, 
gudsskabte ligestilling med manden: “Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet 
uden kvinden” (1 Kor 11,11). “Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, 
som mand og kvinde skabte han dem” (1 Mos 1,27). 
 Til den nye pagts værdiggørelse af kvinden hører den skelsættende betydning af, at Gud 
udvælger en kvinde til gudsmoder. Hun får dermed en position i Guds frelsesplan, som ingen mand 
har kunnet have. 
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2. Kvindernes reelle status i kredsen omkring Jesus. 
 a. Kvinderne er indeholdt i discipelskaren. 

  b. Kvinderne er omfattet af Jesu omsorg og oplæring. I synagogen blev kvinden ikke oplært i 
loven. 

c. Kvinderne er de første opstandelsesvidner, sendt af englene til disciplene. Det kan diskuteres, 
hvilken betydning dette kan tillægges. Men i betragtning af den vægt, apostlene lægger på 
deres eget opstandelsesvidnesbyrd som (en del af det) konstituerende for deres apostolat, kan 
det ikke regnes for betydningsløst. 

 
3. Kvindernes reelle status i urmenigheden. 

  a. De omtales som medarbejdere sammen med mænd: I Rom 16 dels fremhæves flere kvinder 
som centrale medarbejdere, dels nævnes adskillige kvinder sammen med mandlige venner og 
medarbejdere (ca 1/3 af de knap 30 navne er kvindenavne). Tilsvarende i andre breve. 

  b. De omtales positivt som bedende og profeterende, bl.a. i menighedens gudstjenester (1 Kor 
11,1ff; ApG 21,9). 

  c. De er med i den kristelige oplæring, både som dem der oplæres (dette forudsættes således i 
den iøvrigt restriktive anvisning i 1 Kor 14,35), og som dem, der oplærer: De skal være 
vejledere i det gode og opdrage de unge kvinder (Tit 2,3-5). 

  d. Priska / Priskilla omtales (sammen med sin mand Akvila) både som Paulus’ medarbejder og 
som Apollos’ mentor (Rom 16,3; ApG 18,2.18.26). 

  e. De kvinder nævnes udtrykkeligt, i hvis hjem husmenigheden samles (ApG 12,12; 16,14f.40; 
Kol 3,15). 

 
4. Ordningerne om kvinders tjenester i urmenigheden. 
Pastoralbrevene nøjes ikke med at omtale kvinders faktiske tjeneste i menigheden, men vejleder 
ligefrem i kaldelsen dertil. 
 Menighedstjenere kan være såvel mænd som kvinder; og der gives detaljerede kaldelseskriterier 
både for mandlige og for kvindelige menighedstjenere (1 Tim 3,8ff). Disse kriterier er vel at mærke 
såvel menneskelige som åndelige; der er tydeligvis tale om en åndelig tjeneste, et åndeligt embede. 
 Tolkningen af 1Tim 5,3-16 som omhandlende et egentligt “enke-embede” har vi ikke forholdt 
os til. 
 
5. De nytestamentlige restriktioner 
På baggrund af ovenstående er det så meget mere påfaldende, at NT indeholder principielle 
restriktioner for kvinders tjeneste i menigheden: 

  a. De gøres aldrig til apostle (og på baggrund af Jesu øvrige værdiggørelse af og grundholdning 
til kvinden, særligt deres status som opstandelsesvidner, er det vanskeligt at tolke dette som et 
rent tilfælde). 

  b. Kvindelige ældste og kvindelige tilsynsmænd omtales ikke (tolkningen af 1 Tim 5,1f som 
omhandlende et kvindeligt ældsteembede finder vi usandsynlig). 

  c.  Det er vanskeligt at vide, hvor megen vægt man tør lægge på formuleringen om 
tilsynsmanden, at han skal være “en kvindes mand”. Det forudsætter muligvis, at det ikke kan 
være en kvinde; på den anden side er den helt parallelle formulering i 1 Tim 3,12 om 
menighedstjeneren åben for, at der kan være tale om en kvinde. 

 a-c er negative iagttagelser og kan ikke bære nogen egentlig konsekvensdragning. Anderledes 
med: 
 d. De tillades ikke at tale i menigheden (1 Kor 14,34f). 
 e. De tillades ikke at lære i menigheden (1 Tim 2,12).  
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 Om disse to forbud har vi på MF aldrig fundet den tolkning overbevisende godtgjort, at der 
skulle være tale om en situationsbestemt problemstilling og dermed et ikke-generelt forbud. Og der 
er for udvalget at se heller ikke i den nyere diskussion kommet noget afgørende frem, der kan 
rokke ved denne forståelse (herom senere). 
 
Det er klart, at det rent sprogligt ikke – hverken i taleforbuddet eller i læreforbuddet – er et 
embede, men en funktion, Paulus forbyder. Rent sprogligt forbydes kvinden her ikke at være hyrde 
eller lærer, men at “tale” og at “lære”. Men implementeringen af dette forbud afgøres ikke blot 
detaileksegetisk, men af den øvrige ekklesiologiske og embedsteologiske forståelse.  
 En mere embedsorienteret forståelse har pointeret: 

   a. Der er en principiel forskel på det kirkelige embede og på de øvrige tjenester (kaldede og 
spontane) i kirken. 

  b. Der er en principiel forskel på præsteembedet og det almindelige præstedømme. 
    c. ... og dermed står en egentlig forkyndertjeneste også åben for kvinder (fordi den 

autoritative læreafgørelse dermed er henlagt til det kirkelige embedes ansvar) 
 En mere funktionsorienteret forståelse har pointeret: 
  a. Der er ingen principiel forskel på præsteembedet og øvrige kaldede tjenester. 
  b. Enhver egentlig forkyndertjeneste udøver derfor en “tale-” og “lære”-funktion. 

   c. ... og dermed er den principielt lukket for kvinder (som kun bør tale offentligt, så længe 
det ikke får en ud fra Skriften lærende karakter) 

 
Begge forståelser har hjemstedsret på MF og kan rummes inden for MF’s grundlag. 
 Imidlertid vil dette udvalg for egen del se en spænding imellem de restriktive tekster og de 
liberale tekster, der under alle omstændigheder skaber en gråzone. Og det er kun i det ordinerede 
Ordets embede (der i vor kirke ligefrem er defineret som et lære-embede), vi med sikkerhed er på 
den forkerte side af denne gråzone. 
 Men udvalget konstaterer, at også den mere funktionsorienterede forståelse for tiden 
genovervejer sine konklusioner og undersøger, hvorvidt det alligevel er muligt at åbne for en vis, 
afgrænset forkyndertjeneste også for kvinder.  
 Vi vil i den forbindelse minde om, at i en gråzone kan det være lige så betænkeligt at ville holde 
sig på “den sikre side” og dermed blive unødvendigt restriktiv, som det er at ville presse grænsen 
til det yderste. Vel er faren for at bevæge sig ud på en glidebane reel; men faren er også reel for at 
lade Guds gaver og kald til menigheden ligge ubrugte hen.  
 NT’s skildring af menighedens liv henviser ikke kvinden udelukkende til en anonym eller 
usynlig tjeneste. Og det er for os at se et alvorligt spørgsmål, om en sådan marginalisering af 
kvinders tjeneste måske er lige så ubibelsk som et Ja til kvindelige præster. 
 
6. De nytestamentlige underordningsformaninger 
NT’s restriktive tekster begrundes bl.a. i den formaningen til kvinden om at underordne sig 
manden. Denne formaning har ganske vist været tolket som en ren syndefaldsordning (en gudgiven 
indrømmelse til en falden verden, evt til en fordærvet kultur). Men det er en tolkning, vi ikke kan 
følge. Selv om urfaldets tab af ligestillet værdighed (Gen 3,16) sikkert også spiller ind, begrundes 
ordningen i virkeligheden stærkere ud fra skabelsen end ud fra faldet. Den kan derfor heller ikke 
regnes for ophævet i og med den nye pagt. Tværtimod fremhæves den som analogi til såvel 
gudsforholdet som til forholdet mellem Faderen og Sønnen. 
 Imidlertid skønner udvalget, at den nutidige debats henvisninger til underordningsprincippet 
oftere er fejlanbragt end velanbragt. Det viser sig ikke mindst i den lejlighedsvise, men sigende 
omskrivning til et “over- og underordningsprincip”. Skriften kender rent sprogligt intet til en 
skabelsesgiven overordning af manden over kvinden, hvorfor Paulus da også formaner: “I skal 
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underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus” (Ef 5,24f). Det er ikke uden betydning, at der 
i hustavlerne ingen magttermer er om mandens forhold til kvinden; han hverken opfordres til eller 
tillades at “byde over”. Derfor er også den til underordningen modsvarende attitude hos manden 
kærligheden, ikke overordningen (jvf hustavlen i Ef 5). 
 
III. Hvorfor overhovedet kvindelige teologer og kvindelige medarbejdere?  
 
I bestyrelsens kommisorium for dette udvalgsarbejde indgår: “Bag udvalgets nedsættelse ligger et 
ønske om, at kvinder med lyst og evner til at læse teologi, med frimodighed skal kunne opfordres 
til at gøre det, fordi der rent faktisk er tjenester og ansættelsesmuligheder for dem i kirken, og fordi 
de vil have noget vigtigt at bidrage med i en fremtidig tjeneste i menigheden.” 
 Vi tilslutter os dette (dog med den tilføjelse, at en sådan frimodig kaldelse skal sammenholdes 
med en realistisk indføring i de konkrete vanskeligheder, som den danske virkelighed udviser). 
 Vi snubler nemlig allerede i første skridt, hvis vi forestiller os, at kaldelsen af kvindelige 
teologer (og i det hele taget kvindelige medarbejdere) kun er et spørgsmål om at imødekomme et 
tidstypisk emancipationskrav eller oprette kirkelige jobskabelsesordninger for kvinder, der er 
kommet i klemme. Der er for os at se presserende grunde for at gå i denne retning anderledes 
målrettet: 
 
1. Det bibelske vidnesbyrd om kvinders forkyndertjeneste. 
Det er ikke alle bibeltro kristne, der vil anerkende et behov for kvinders forkyndertjeneste. Men der 
foreligger nytestamentlige vidnesbyrd om muligheden herfor: 
 – det kvindelige vidnesbyrd om opstandelsen 
 – den kvindelige bøns- og profeti-tjeneste i gudstjenesten 
 – det påfaldende store kontingent af centrale, kvindelige medarbejdere 
 – kvindens delagtighed i det almindelige præstedømme. 
Det kan diskuteres, om der altid har været et behov for at høre forkyndelse fra kvinder. Men det er 
et faktum, at den efterspørges i dag. Og for os at se er det, når der overhovedet foreligger en 
bibelsk mulighed herfor, dermed også en bibelsk forpligtelse at imødekomme dette. 
 Det er således for os at se problematisk, at f.eks. lægmandsforkyndelsens legitimitet traditionelt  
begrundes med henvisning til det almindelige præstedømme, samtidig med at den ene halvdel af 
menigheden afskæres fra en for det almindelige præstedømme så central en funktion som netop 
forkyndelsen. Det bør overvejes, om ikke dette netop kommer frem i 1 Pet 2,9: “Men I er en 
udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans 
guddomsmagt”. 
 
2. Behov for kvindelige sjælesørgere. 
Næppe nogen bibeltro kristen vil nægte nødvendigheden af kvindelige sjælesørgere. Dels er det 
etisk betænkeligt altid at henvise kvindelige hjælpsøgende til mandlige sjælesørgere, dels afskærer 
vi os åndeligt, psykisk og socialt fra en lang række ressourcer ved kun at søge mandlige 
sjælesørgere. 
 Imidlertid viser erfaringen, at mange ikke går til en sjælesørger, blot fordi vedkommende står 
på en liste eller har et bestemt køn. De går til den sjælesørger, de har hørt undervise, vejlede, vidne 
om Ordet eller forkynde Ordet på tillidvækkende vis. Det er en af de måder, hvorpå kvindelige 
sjælesørgere kan synliggøres. 
 Og hvis man tolker Skriften således, at der er bibelsk mulighed for en sådan tjeneste, bliver det 
for os at se dermed også en bibelsk forpligtelse. 
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3. Behov for kvindelige rollemodeller. 
“Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign 
deres tro” (Hebr 13,7).  
 Hvis det skal være muligt for unge og ældre kvinder at efterfølge forbilledernes livsløb og 
efterligne deres tro, så vanskeliggøres det betydeligt, hvis de kun har mandlige rollemodeller. Og 
kvinder i forkyndelsen vil være med til at skabe synlige rollemodeller i dag. 
 
4. Integrationen af såvel mandlige som kvindelige ressourcer i tjenesten.   
Dette er et punkt, hvorom der vil herske stor uenighed. Men hvor det indtil for få år siden var 
næsten utænkeligt at tale om en psykisk forskel på mand og kvinde, er det på det sidste igen blevet 
muligt at tale om en kønsforskel i ressourcer og styrker: Mænd og kvinder er måske ikke altid lige 
gode til det samme. 
 Både kirke- og kulturhistorien er fuld af eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis det mandlige 
eller det kvindelige rendyrkes, og hvis de adskilles (eller forveksles og sammenblandes) i stedet for 
at integreres. 
 Hvis det er rigtigt (og anderledes kan den bibelske skildring af mand og kvinde vanskeligt 
forstås), så afskærer vi os selv fra væsentlige ressourcer, hvis ikke vi nyder godt af de kvindelige 
styrker og integrerer dem i menighedens samlede indsigt og visdom. Mange mandlige forkyndere 
har nydt godt af input fra kvindelige teologers særlige synsvinkler og force. 
 
5. Nødvendigheden af bibelsk ligeværd. 
Det er muligt, at det indtil for 100 år siden ikke var en kulturel nødvendighed for kvinders selvværd 
at se sig selv og andre kvinder i centrale stillinger i kirke og samfund. Men – på godt og ondt – det 
er det muligvis i dag. Vi kan ikke bide os fast i, at det var ikke nødvendigt engang, så er det nok 
heller ikke nødvendigt nu. Det synspunkt er ikke bibelsk umuligt: at et sundt ligeværd i dag 
vanskeligere lader sig realisere, hvis kvinder stadig lever og tjener unødvendigt tilbagetrukket. 
 
6. Afbødning af en unødvendig forargelse. 
Det har slået udvalget, hvor meget sømmelighedsaspektet fylder i de bibelske formaninger til 
kvinden om beskedenhed i fremtræden, i udseende og væremåde: “Sømmer det sig, at en kvinde 
beder til Gud med utildækket hoved?” ... “det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden”. 
 Men dette er en boomerang. For i vor samtid er det det stik modsatte, der virker “usømmeligt”; i 
dag er det vort Nej til kvindelig præstegerning, der virker forargeligt. Og selv om vi ikke kan gå 
imod Guds ord for at ophæve en bibelsk nødvendig forargelse, så bør vi gå så langt som muligt for 
at ophæve al unødvendig forargelse. Og hertil kunne bl.a. tjene en tydeligere kvindelig tjeneste i 
menigheden. 
 Vi forestiller os dog ikke, at det vil lukke munden på de fleste af vore kritikere; de vil ikke stille 
sig tilfreds, før MF også har ophævet det bibelske Nej til kvindelig præstetjeneste. Det må vi så 
leve med. 
 
IV. Nutidige konsekvenser og folkekirken  
 
Bestyrelsen efterlyser “en gennemtænkning af Folkekirkens embedsstruktur med henblik på at nå 
frem til, hvad en ændring i retning af en mere differentieret embedsforståelse vil have for 
konsekvenser m.h.p. kvindelige teologers tjeneste i Folkekirken”. 
 
Det er en dristig målsætning, idet den danske folkekirke principielt kun har ét embede (såvel de 
forskellige udgaver af præsteembedet såvel som bispeembedet ses som Ordets embede).  
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 Men det er sandt, at dette kan ses som en uheldig alliance mellem en sund, luthersk 
embedsforståelse (der kun kender ét og kun tjener ét nådemiddel: Ordet (i forkyndelse, dåb og 
nadver)) og en mindre sund katolsk reminiscens (der stadig tenderer en udskillelse af en gejstlig 
stand fra menigheden).  
 Uanset oprindelse er en sådan struktur, om ikke bibelsk ideel, så dog bibelsk mulig. Vi er ikke 
forpligtede på at kopiere NT’s embedsstruktur, og enhver kirkestruktur indebærer svagheder. Den 
nuværende enstrengede model har da også adskillige svagheder – bl.a. den indlysende, at når 
samtlige udgaver af det kirkelige embede er defineret som et hyrde- og lærerembede, så har man 
dermed (p. gr.a. af læreforbuddet i 1 Tim 2) udelukket kvinder fra samtlige kirkelige embeder. 
 Således forstået er den ofte anvendte formulering korrekt, at “Et Ja til kvindelige præster er et 
Ja til for meget; et Nej til kvindelige præster er et Nej til for meget” – nemlig således, at lige så 
ubibelsk et Ja til kvindelig præstetjeneste måtte være, lige så ubibelsk er det, hvis samtlige 
kirkelige embeder bliver forbeholdt mænd. 
 
Den ideelle vej frem 
Bestyrelsens formulering overvejer en ændring af folkekirkens embedsordning. Udvalget vil derfor 
opfordre til, at der arbejdes embedsteologisk med dette spørgsmål.  
 Ideelt set kunne der, på bibelsk forsvarlig basis, opstilles en ny struktur, der både omfatter en 
eller flere hyrde- og lærertjenester, forbeholdt mænd, og en eller flere ordinerede tjenester, hvortil 
også kvinder kan kaldes:  
 – et kirkeligt diakonat, en opdatering af det nytestamentlige menighedstjenerembede 
 – et kateket-embede, hvori ikke mindst kvindelige teologer kan indsættes 
 – en forkyndertjeneste, hvor kvinder offentligt kan bede og profetere, uden at kollidere med 
læreforbuddet. 
 Dette er imidlertid så ideelt, at det også er urealistisk. Muligvis skal MF til – om ikke andet, så 
for vor egen troværdigheds skyld – at tale offentligt og højlydt om dette ønske. Men realistisk set er 
det på forhånd dødsdømt, fordi: 
 – det kommer fra os 
 – det vil ses som et tilbageskridt til en kvindeundertrykkende fortid 
 – det vil kollidere med en dansk, folkekirkelig inerti, der ikke på vilkår vil ændre en ydre 
struktur: Dels vil man, jo mere udflydende man er i læren, se sig nødsaget til at være forbenet i 
strukturen; dels vil det blive anskuet som noget udansk (læs: ugrundtvigsk). 
 Men i det mindste kan visionen ligge parat til den situation, hvor der – på godt og ondt – måtte 
opstå: 
 – luthersk frikirkedannelse 
 – adskillelse af stat og kirke 
 – større lutherske frimenigheder med oprettelse af flere kaldede tjenester. 
 
Den reelle vej frem 
En langt mere realistisk mulighed ligger der i sognemedhjælperstillingen. Den er også 
embedsteologisk langt mindre problematisk. 
 Der er inden for få år opstået en bred vifte af kirkelige ansættelser, alle under betegnelsen 
“sognemedhjælper”, men med vidt forskellige arbejdsbeskrivelser. Heri arbejder allerede flere 
kvindelige teologer, også med opgaver, hvortil deres fagteologiske ballast er af uvurderlig 
betydning. 
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 Dette er en uventet gave fra folkekirken til os. – Indtil for få år siden kunne vi kun med 
forsigtighed kalde kvinder til at læse teologi, fordi vi vidste, at der (med firsernes nye 
arbejdsløshedsbølge) pludselig var meget få ansættelsesmuligheder for teologer, der ikke ville være 
præster. Sådan er det ikke mere. 
 Udvalget anbefaler: 
 
1. Alle præster og menighedsrådsmedlemmer med ståsted indenfor MF’s syn bør udfordres til at 
arbejde for oprettelse af sognemedhjælperstillinger i sognet.  
 Nogle præster kan umiddelbart se de store muligheder: Selv om der må ske en vis investering af 
kræfter og ressourcer i oprettelse af stilling, i indkøring og i det fortsatte samarbejde, kan der også 
være aflastning. Og i hvert fald skulle den samlede arbejdsindsats i sognet kunne blive større. 
 Dertil kommer: Man kan for os at se vanskeligt fastholde et Nej til kvindelig præstegerning med 
fuld troværdighed, hvis man ikke samtidigt i det mindste aktivt undersøger mulighederne for at 
oprette stillinger, hvortil kvinder / kvindelige teologer kan kaldes. 
 
2. Der bør arbejdes for at opgradere stillingens status.  
 Dette indebærer for det første lønforhold: Det er fornylig blevet gennemført, at teologer 
oppebærer teologløn som sognemedhjælpere. Det skal udbasuneres. 
 For det andet behøves der en ny / flere nye stillingsbetegnelser. Dels signalerer selve ordet 
“medhjælper” lavstatus (og Sognemedhjælperforeningen er selv utilfreds med begrebet), dels 
kunne der være spændende muligheder i en uddifferentieret stillingsstruktur. 
 For det tredje behøver mange kirkelige myndigheder en langt større opmærksomhed omkring 
sognemedhjælperne – både de, der allerede er, og de, der burde komme til. Det gælder inddragelse 
i råd, i kurser, i høringer, optagelse på maillister, konventer osv. 
 
3. Teologer bør kaldes til disse stillinger. 
Det vil i sig selv være med til at opgradere stillingens status, hvis flere teologer (mandlige såvel 
som kvindelige) søger den. Og det vil gøre det langt lettere for MF at opmuntre unge kvinder til at 
begynde at læse teologi, hvis der er en reel, meningsfuld og vellønnet ansættelsesmulighed for dem 
forude.  
 
4. Denne ordning bør inddrages i de kommende strukturdrøftelser i folkekirken. 
Muligvis står folkekirkens sognestruktur over for store omvæltninger (sammenlægninger af sogne, 
flere specialembeder osv). Hvor det sker, må vi hele tiden medtænke muligheden for at oprette 
sognemedhjælperstillinger. 
 
5. Der bør arbejdes for en kirkelig indvielse til denne stilling. 
Det er ikke realistisk at arbejde kirkeligt-teologisk for en uddifferentiering af ordinationen til 
Ordets embede. Men man kan måske nærme sig nedefra, så at sige: 
 Der kan og bør realistisk arbejdes for en kirkelig indvielse af sognemedhjælpere og lignende, 
ganske som der i dag sker kirkelig indvielse af f.eks. diakoner og ydremissionærer. Der kan da med 
tiden ske en faktisk “embeds-gørelse” af denne tjeneste. Det vil få betydning både for status og for 
åndelig kaldsbevidsthed. 
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V. Nutidige konsekvenser og de kirkelige organisationer  
 
De kirkelige organisationer er ikke på samme måde bundet af struktur og inerti (eller bør ikke være 
det). Der er en hel række muligheder, der bør udnyttes: 
 
a. Større kreativitet. 
Man behøver ikke (heller ikke for en mere “funktionsorienteret” teologi) ændre ståsted for at gå 
nye veje, hvad angår kvinders forkyndertjeneste. Det er muligt at kalde kvinder til at undervise, 
holde seminarer, aflægge vidnesbyrd, forske, også uden at forskertse sin forståelse af taleforbuddet. 
 Udvalget anbefaler her, at der i praksis afprøves grænser. 
 
b. Målbevidst kaldelse af kvindelige forkyndere.  
Vi konstaterer, at selv i sammenhænge, der i princippet er vidtåbne for en kvindelig 
forkyndertjeneste, holder man sig ofte i praksis til konservative og sikre talervalg. Mange samfund, 
foreninger og kredse vil hellere end gerne høre kvindelige forkyndere, men tænker blot ikke på 
muligheden, når det næste program skal lægges. 
 Vi anbefaler, at der rettes en henvendelse til de kirkelige organisationers ledelse (f.eks. via et 
oplæg i “De Otte”) om at tage dette emne op på forkynderkurser, samfunds- og kredslederkurser 
o.lign., hvor de, der lokalt er ansvarlige for kaldelse af forkyndere og undervisere, kan fås i tale.  
 
c. Målbevidst ansættelse af kvindelige forskere og undervisere. 
Det har været en svaghed, at kun få kvindelige teologer har valgt forskningsvejen. Det kan både 
have at gøre med en vis træghed i kønsrollemønstre, manglende fagteologiske ambitioner og 
manglen på kvindelige fagteologiske rollemodeller (en mangel, der så selvfølgelig bliver 
selvforstærkende).  
 Det må være en udfordring for MF at gå offensivt efter ansættelse af kvindelige lærere og 
forskere, evt på deltid, som gæstelærere osv. 
 Udvalget anbefaler, at dette af MF’s ledelse formuleres som en konkret målsætning. Vi taler 
ikke for positiv særbehandling, men for offensiv og tidlig opmuntring af forskeremner o.lign. 
 
d. Målbevidst ansættelse af kvindelige teologer. 
De kirkelige organisationer har en bred vifte af stillinger, hvortil der uden videre kunne kaldes 
kvindelige teologer. Vi nævner: 
 
 ydremissionær 
 indremissionær 
 landssekretær 
 rejsesekretær 
 gymnasiesekretær 
 missionssekretær 
 informationssekretær  
 højskolelærer 
 bibelskolelærer 
 teologisk forsker 
 teologisk lærer 
 forlagsleder 
 forlagsredaktør 

 børnekonsulent  
 ungdomskonsulent 
 familiekonsulent  
 seniorkonsulent 
 sjælesorgskonsulent 
 teologisk konsulent 
 forskningsbibliotekar 
 familieterapeut 
 diakonal medarbejder 
 nødhjælpsmedarbejder 
 tværkulturel medarbejder 
 journalistisk medarbejder 
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Der findes endog ansættelser, hvortil kun kvindelige teologer kan kaldes: stillinger vedrørende 
mission blandt muslimske kvinder, vedrørende kvindearbejde i mange kristne kulturer osv. 
 Hvis ikke de, der i øvrigt vil kunne forene det med deres embedsteologiske forståelse,  
målbevidst går efter også at ansætte kvindelige teologer i disse stillinger, gør de deres Nej til 
kvindelige præster utroværdigt. Og de afskærer sig selv fra velsignelse. 
 Udvalget anbefaler, at der rettes henvendelse til de kirkelige organisationers ledelse (evt vedlagt 
en beskåret udgave af denne rapport) med opfordring til, at dette  
 1. tages op på et ledelsesmøde 
 2. indskrives i den enkelte organisations målsætning for de kommende år. 
 
VI. Afsluttende anbefaling 
Udvalget takker for lejligheden til at gennemarbejde dette tema. Og vi anbefaler MF’s lærerråd, 
bestyrelse og repræsentantskab en snarlig drøftelse af de konkrete initiativer, der må tages for at 
implementere det bibelske spektrum af muligheder i vore sammenhænge. 
 
 
Menighedsfakultetet, dec. 2002 
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Sognepræst Henning Nedergaard Smidt (sekretær) 
Sognemedhjælper Astrid Baun  
Forlagsleder Inger Margrethe Kofoed-Svendsen 
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