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Rekrytering av präster i Dortmund 
 
Den 20-22 juni var Karlstads stift på kyrkmässan, Kirchentag, i Dortmund med anledning av 
sitt rekryteringsprojekt. Syftet var att presentera möjligheten för tyska präster att göra praktik 
i Sverige och känna på hur det kan vara att arbeta här.  
 
Sedan 2016 driver Karlstads stift ett rekryteringsprojekt med anledning av prästbristen. Projektet har 
både långsiktiga och kortsiktiga satsningar. De långsiktiga är att rekrytera unga som vill utbilda sig till 
präster och de kortsiktiga är att försöka rekrytera präster från andra länder.  
 
Karlstads stift fanns med även 2017 på Kirchentag i Berlin och sedan projektet startade har tre nya 
präster från utlandet anställts i stiftet, varav två från Tyskland och en från USA.  
 
– Vi hade väldigt bra och fina möten på mässan även denna gång. Det var jättemånga som var 
intresserade av Svenska kyrkans arbete och oss som arbetsgivare. Mässan i sig är en strategiskt viktigt 
mötesplats. Vi träffade mer än 50 präster, 20 pedagoger och 10 diakoner som var särskilt intresserade 
av att jobba i Sverige och som hade profiler som gjorde dem intressanta för oss, säger Charlotte 
Klingestad, HR-strateg på Svenska kyrkan Karlstads stift. 
 
 
Möjlighet till praktik 
En ökning av studenter till prästyrket för stiftet kan noteras men glappet mellan präster som går i 
pension och det att studenterna är examinerade behöver fyllas.   
 
– Det handlar om ett tjugotal vakanser som idag fylls av befintlig personal och vikarierande präster 
som pensionerats. Och framåt kommer vi även att se en brist i pedagoger, musiker och 
grönyteskötselpersonal i hela Svenska kyrkan. Vår satsning på präster fortlöper i alla fall till år 2021 
och parallellt har vi börjar vi titta på att bredda satsningen. En pedagog har redan kontaktat oss från 
vår medverkan på mässan i Dortmund, säger Charlotte.  
 
Karlstads stift erbjuder en till två månaders praktik med lön och en tysktalande handledare för att 
intresserade präster ska få möjlighet att uppleva kulturen, församlingslivet, kyrkosynen och 
sammanhanget. Karlstads stift erbjuder även lösningar för att underlätta tandemrekryteringar då en 
anställning blir aktuellt. 
 
 
 
 
Vill du veta mer? Kontakta Charlotte Klingestad, HR-strateg på Karlstads stift, på 
charlotte.klingestad@svenskakyrkan.se eller 054-17 24 44. 
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