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Kolding-området ansætter gerne

MF-præster

Alle tre præster i Kristkirken i Kolding har studeret på Menighedsfakultetet.
Det seneste år har også Kolding Valgmenighed og landsognet Harte ansat
præster med en bachelor i teologi fra MF. Hvorfor er MFs præster populære
i Kolding?
Elon Jepsen
Nils Andersen
Landssekretær

Harte Kirke har fået en præst, der vil sognet
noget
Elon Jepsen blev ansat som sognepræst i Harte Kirke
i december 2013, og menighedsrådsformand Verner
Eskelund begrunder valget således: ’Vi søgte en præst,
der kunne bringe fornyelse til sognet og gudstjenesten
uden dog, at den normale højmesse blev fraveget så
meget, at den blev fremmed for gudstjenestedeltagerne.
Desuden lagde vi stor vægt på, at præst og kirke skal
være en aktiv medspiller i sognet. Forløbet med samtaler og prøveprædiken fik os til at vælge Elon, og vore erfaringer med Elon er hele vejen igennem positive. Elon
gør det rigtigt godt, fanger børn og unge med evangeliet
og får rosende ord for sin håndtering af dåbssamtaler og
begravelser. Vi glæder os over, at vi har fået en præst,
der vil sognet noget!’

Kolding Valgmenighed gik efter en udpræget
leder
Valget faldt på Mads Peter Kruse, da Kolding Valgmenighed først på året ansatte ny præst. Brian Mogensen
er formand for kirkens ledergruppe og påpeger, at de
ønskede en præst, der ud over at være en personlig kristen besad tydelige lederegenskaber. Kirken har nemlig

formuleret en treårig strategi for, hvad de vil med deres menighed, hvilket involverer mange frivillige. Deres
præst skal som daglig leder kunne ’nurse’, coache og
sparre disse frivillige medarbejdere. Derudover lægger
Brian Mogensen vægt på, at præsten skal være god til
at kommunikere generelt og til at forkynde evangeliet
fra prædikestolen. ’Hos Mads Peter Kruse har vi fundet
de kvaliteter, vi har set efter’, slutter Brian Mogensen.

Kristkirken ville have en præst, der tager
Bibelen alvorligt
Menighedsrådsformand i Kristkirken i Kolding, Karen
Storgaard Larsen, forklarer, at de ved sidste præstevalg
lagde vægt på, at deres præst ’tager Bibelens ord alvorligt, tør dele ud af sin personlige kristne tro, og ser det
som sin hovedopgave at nå folk i sognet med evangeliet. Jesus har befalet os ’at gøre disciple’ ud af vores
medmennesker.’ Samtidigt ønskede de en præst, som
er ’en fængende forkynder, brændende og inspirerende
at arbejde sammen med, og fuldt ud indstillet på samarbejde med kirkens øvrige præster, medarbejdere og frivillige.’ Derfor faldt valget på Per Damgaard Pedersen.
Og selv om de har mange og vægtige forventninger til
alle deres præster, så ’indfrier de dem på forbilledlig vis.
Måske fordi MF har givet dem en god ballast?’, slutter
Karen Storgaard Larsen.
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