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Att bli präst i Luleå stift
Vill du följa människor från livets början till dess slut? Finnas med
i livets alla sitationer? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och
begrava? Möta, samtal och undervisa människor? Prästens yrke
är omväxlande och engagerande!
Kom igång
Börja med att kontakta stiftsrekryterare för präster i Luleå stift,
stiftsadjunkt Pär Parbring (0910-72 57 42 eller
par.parbring@svenskakyrkan.se). Vi bestämmer en tid då vi kan mötas
för ett första samtal.
Teologiska studier
Du ska ha påbörjat teologiska studier eller avlagt teologisk examen
omfattande 240 hp.
Intresseanmälan och rekommendationsbrev
Du ska lämna in intresseanmälan och ett rekommendationsbrev till
stiftsrekryteraren. Rekommendationsbrevet ska vara skrivet av någon
som idag arbetar i Svenska kyrkan som präst. Brevet ska säga något
om dig som person och din lämplighet för yrket. Det är viktigt att du
har erfarenhet av Svenska kyrkans tro och liv.
Praktik
Du ska ha minst åtta veckors stiftspraktik i församling innan du kan
börja på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Luleå stift betalar en
praktiklön för stiftspraktiken. Innan praktiken ska du för stiftsrekryteraren visa upp ett utdrag ur belastningsregistret gällande
arbete bland barn.
Mötesplats Stift Student
Du ska delta i kurserna för Mötesplats Stift Student (MSS). Där får du
bland annat lära känna ditt stift; dess organisation, förutsättningar och
andliga traditioner.

Antagningskonferens
Efter att du genomfört minst en praktikperiod kan du kallas till
antagningskonferens. Där möter du representanter för vigningstjänsten, personalkonsulent och representanter för domkapitlet i
samtal. Får du ja i antagningskonferensen blir du antagen som
prästkandidat för Luleå stift.
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter antagning, MSS, praktik och avlagd teologisk examen söker du
till Svenska kyrkans utbildningsinstitut för att läsa pastoralteologiskt
slutår.
Persongenomgång
Efter att du fått ja i antagningskonferensen, och innan prästvigning,
ska du genomgå 10 samtal på en av S:t Lukas psykoterapimottagningar. Samtalen bekostas av Luleå stift.
Prästvigning
Efter godkänd teologie kandidatutbildning och avslutad pastoralteologisk utbildning på Svenska kyrkans utbildningsinstitut blir du bli
vigd till präst. Under ditt första år tilldelas du av biskopen en
introduktionstjänst som pastorsadjunkt i någon av stiftets
församlingar.
Stiftsrekryterare till hjälp
Stiftsrekryteraren är till för att guida dig genom utbildningsprocessen
och samtalar gärna med dig under resans gång. Efter att du är antagen
som prästkandidat ansvarar du själv för att boka tid för samtal med
rekryteringsansvarig stiftsadjunkt en gång per termin.

