Att bli präst
i Lunds stift

Funderar du på att bli präst?
Vill du följa människor från livets början till dess slut?
Finnas med i livets alla situationer?
Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava?
Möta, samtala och undervisa människor?
Prästens yrke är omväxlande och engagerande.

1: minst två års församlingsengagemang

2: universitets- eller högskolestudier
År 1-3, Grundnivå som leder till teol eller fil kandidatexamen
År 4-5, Avancerad nivå som leder till magister- eller masterexamen
Under de akademiska studierna:
•Gruppraktik med efterföljande antagningskonferens
•Samtalsgrupp
•En ytterligare praktikperiod
•Konfirmandgrupp
•Persongenomgång
•Pastoralteologisk grundkurs
•Mötesplats stift/student

3: pastoralteologiskt slutår
4: pastorsadjunktsår

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDIER
Skissen till vänster visar utbildningen enligt 2013 års studieordning.
För närmare besked om vad som gäller just dig, ta kontakt med studievägledare
eller rekryteringsadjunkt.
Fackutbildning
För att bli präst läser du minst en magisterutbildning i teologi/religionsvetenskap
på sammanlagt 240 hp. I dessa ingår kandidatexamen 180 hp och
magisterexamen 60 hp.
I kandidatexamen ska följande ingå:
• Baskurs 30 hp
• Exegetik/bibelvetenskap, 60 poäng varav språklig inriktning 30 hp
• Tros- och livsåskådning/systematisk teologi eller motsvarande 30 hp
• Svenska kyrkans tro och liv 15 hp
Övriga kurser väljer du själv.
Efter att du antagits som prästkandidat följer en tio veckors introduktionskurs,
”Pastoralteologisk grundkurs”.
Äldre studieordningar
För dig som har studerat enligt äldre studieordningar kan andra regler gälla.
Ta kontakt med studievägledare, prästrekryterare eller Svenska kyrkans
utbildningsinstitut för närmare besked.
Möjlighet till dispens
Kan ges till dig som vill tillgodoräkna dig poäng från andra utbildningar eller
om du exempelvis har dyslexi. Blankett för detta får du av prästrekryteraren.

UNDER DE AKADEMISKA STUDIERNA
Antagningsprocess
Du som funderar på att bli präst ska träffa prästrekryteraren för ett första
samtal (samtal bokas via kristina.berlin@svenskakyrkan.se). Beroende hur
långt du kommit i dina tankar på att bli präst får du vid samtalet också en
intresseanmälan. Denna ska vara inlämnad senast den 31 januari det år
antagningsprocessen ska äga rum.
Under vårterminen kommer du att bli kallad till en intervju samt ett
personlighetstest på stiftskansliet.
På sommaren gör du gruppraktik tillsammans med andra praktikanter i en
församling med en präst som handledare. Gruppraktiken, som löper under
fyra veckor, består till stor del av samtal om teologi och kyrka, genomgång av
gudstjänstordningar och ritual, liturgisk sång, talövningar, predikouppgifter och
hembesök. Du får arbeta i grupp och ha ansvar för självständiga uppgifter.
Under hösten, efter gruppraktiken, blir du tillsammans med övriga
gruppraktikanter, kallad till en antagningskonferens på stiftsgården Åkersberg i
Höör. Där träffar och samtalar du under två dagar med olika personer, bland
andra biskop, terapeut och representanter för domkapitlet, som bedömer din
lämplighet att bli präst. Biskopen inhämtar praktikhandledarnas och de övriga
konferensdeltagarnas synpunkter. Biskopen beslutar sedan om vars och ens
lämplighet. Någon dag efter antagningskonferensen blir du kallad till biskopen
och får då besked om dina möjligheter att bli präst i Lunds stift. Du får också
ett skriftligt besked. Beskedet är preliminärt tills dess att du fått biskopsintyg i
samband med ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

EFTER DU ÄR ANTAGEN
Efter att du är antagen fortsätter du dina studier. En gång per termin träffar du
prästrekryteraren för uppföljningssamtal. Tid för dessa samtal bokar du med
rekryteraren.
Praktik och verksamhetsförlagd utbildning
För dig som följer 2013 års ordning görs, förutom gruppraktiken, ytterligare
en praktik. Denna sker som en enskild församlingspraktik. Dessutom görs
inom ramen för Svenska kyrkans utbildningsinstitut totalt sex veckors
verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Målsättningen med praktik och verksamhetsförlagd utbildning är att du ska
få så stor bredd och erfarenhet av församlingsarbete som möjligt. Praktik och
VFU gör du i olika typer av församlingar i olika delar av stiftet med både
män och kvinnor som handledare. Eftersom den prästerliga tjänsten i första
hand är en församlingsprästtjänst sker praktik/VFU alltid i en församling.
Efter varje praktik/VFU skickar handledaren ett omdöme till rekryteraren/
utbildningsinstitutet. Du måste vara beredd på att bli placerad inom hela stiftet.
Arvode
Vid praktik utgår praktikarvode (motsvarande CSN) och reseersättning. I de fall
logi behövs så hjälper rekryteraren och församlingen till med att ordna boende.
Du som gör VFU ersätts för dina resor samt eventuell logi, men får inget
praktikarvode.
Venia
Venia är ett tillstånd att predika och utfärdas av biskopen. Det innefattas
automatiskt i de förordnanden du får för din praktik/VFU. Venia ansöker
du om hos biskopen och utfärdas för ett år i taget efter att du blivit antagen.
Veniablanketten måste skickas tillbaka senast vid varje års utgång för att venia
ska kunna förnyas.
Mötesplats Stift/Student (MSS)
I Mötesplats stift/student får du under åtta till tio dagar tillfälle att reflektera
kring kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du får en relation till
Lunds stift och dina blivande kollegor. Mötesplats stift/student görs i
samverkan med studenter från de övriga tre profilerna (diakon, musiker och
församlingspedagog).
I Lunds stift består MSS av:
•
”Sommarveckan” - Fem dagar i juni på någon av våra kursgårdar
•
Resa till Lunds stifts vänstift, Evangelische Kirche in
Mitteldeutschland, i Tyskland

Persongenomgång och själavård
Som antagen prästkandidat ska du någon gång under din studietid göra en
persongenomgång. Persongenomgången innebär en samtalsserie om fem
gånger med möjlighet till ytterligare fem samtal. Syftet är att reflektera kring
den egna personligheten och livshistorien. Samtalen genomförs med en
terapeutisk skolad person, är kostnadsfri och administreras genom
Själavårdscentrum.
Församlingsengagemang och mentor
I Lunds stift förväntas de blivande prästerna ha ett engagemang i någon
församling och regelbundet fira gudstjänst. Du ska under din studietid också
ha en mentor. Mentorn ska vara en erfaren präst.
Konfirmand- och predikoerfarenhet
Under din studietid ska du ha varit ledare i minst en konfirmandgrupp.
Du ska också ha predikat vid minst tio tillfällen.
Lunds stiftsgrupp
I stiftsgruppen träffar du andra från ditt stift som tillhör någon av de kyrkliga
profilerna.
Under din tid som prästkandidat är två träffar per termin obligatoriska.
Aktuellt program hittar du på: www.svenskakyrkan.se/lundsstift/stiftsgrupp

PROFILUTBILDNINGEN
Den pastoralteologiska utbildningen avslutas med ett års heltidsstudier på
Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Anmälan till Svenska
kyrkans utbildningsinstitut görs digitalt (www.utbildning.svenskakyrkan.se).
Sista dag för anmälan till hösten är den 15 april och för våren den 15 oktober.
Biskops- och domkapitelsintyg
För att bli antagen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut måste du ansöka om
biskops- och domkapitelsintyg. Blankett får du av rekryteraren. Sista dag för
anmälan till hösten är den 15 mars och för våren den 15 september.
Du som ska påbörja slutår blir sedan kallad till samtal med domkapitelgruppen
och biskopen. Efter beslut skickas intygen hem till dig och du laddar upp
dem tillsammans med din anmälan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Intygen innebär att biskopen ämnar viga dig till präst samt att domkapitlet
ämnar behörighetsförklara dig till prästtjänst som pastorsadjunkt under ett
år. Detta förutsatt att du klarar av den pastoralteologiska utbildningen samt
prästexamen.
Pastoralteologisk utbildning
Information om utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut får du
från institutet. Under slutåret kommer du att kallas till informationsdagar på
stiftskansliet.

PASTORSADJUNKTSÅRET
Efter att du börjat på Svenska kyrkans utbildningsinstitut har du samtal med
rekryteringsansvarig kring var du ska göra ditt pastorsadjunktsår (missiv). Du
måste vara beredd att tjänstgöra i hela Lunds stift. Samtalet kommer delvis
att ligga till grund för de överväganden som görs angående missiveringen. Det
är biskopen som fattar det slutgiltiga beslutet. Efter att beslutet förankrats i
missivförsamlingen får du besked om var du ska tjänstgöra under ditt pastorsadjunktsår.
Prästexamen och prästvigning
Ungefär en månad innan prästvigningen kallas du till biskopen för att få
information om ämnet för prästexamen. Prästexamen avläggs sedan inför
domkapitel och biskop några dagar innan vigningen. Du kommer att i god tid få
reda på tider och datum både för prästexamen och för prästvigning.
Pastorsadjunktsåret
Efter genomgången, godkänd pastoralteologisk utbildning, prästexamen
och vigning blir din första tjänst i stiftet en pastorsadjunktstjänst. Under
ett år blir du missiverad till någon av stiftets församlingar. Syftet med detta
introduktionsår är bland annat att du ska få en bra början som präst med
fördjupad arbetsledning av en erfaren präst. Introduktionstjänsterna fördelas
över hela stiftet.
Under året har du kontinuerlig kontakt med stiftskansliet. Du deltar,
förutom i de samtal som du blir kallad till, i en samtalsgrupp vid Lunds stifts
själavårdscentrum samt i en handledningsgrupp med konfirmandperspektiv.
Träffarna ingår i tjänsten.

Kontaktuppgifter
LUNDS STIFT
biskop Johan Tyrberg
046-15 55 01
johan.tyrberg@svenskakyrkan.se
biskopens sekreterare: Katarina Sjöström
046-15 55 02
katarina.sjostrom@svenskakyrkan.se
stiftsadjunkt med ansvar för prästrekrytering: Kristina Berlin
046-15 55 49, 0708-22 16 97
kristina.berlin@svenskakyrkan.se
biskopens kaplan: Marcus Nylander
046-15 55 03
marcus.nylander@svenskakyrkan.se
adress till samtliga: Stiftskansliet, Box 32, 221 00 LUND
besöksadress: Kraftstorg 12B
svenskakyrkan.se/lundsstift

CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)
teologie kandidat och magister/masterutbildning
ansökan ska vara inne senast :
15 april för höstterminens studier
15 oktober för vårterminens studier
Studievägledarna lämnar information om allmän och särskild behörighet, hur du ansöker,
studievägar m m.
adress: Helgonavägen 3, Lund
telefon: 046-222 90 46, 222 90 48
www.teol.lu.se

SVENSKA KYRKANS UTBILDNINGSINSTITUT I LUND
Information om pastoralteologiska kurser, slutår
adress: Scheelevägen 17, 223 63 Lund
telefon: 018-16 97 76
e-post: utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

LUNDS STIFTSGRUPP
e-post: stiftsgruppenilund@gmail.com

SJÄLAVÅRDSCENTRUM

persongenomgång, handledning under pastorsadjunktsåret
adress: Drottensgatan 4, 222 23 Lund
telefon: 046-18 81 51

foto:
framsida: lina eriksson/ikon
sida 4: jonas tobin/ikon
sida 6: alex & martin/ikon
sida 7 och 8: magnus aronson/ikon
sida 9: kristina strand larsson

Stiftskansliet
Box 32
221 00 LUND
besöksadress: Kraftstorg 12B
svenskakyrkan.se/lundsstift

