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Hvad laver en sognepræst? 
 
   

For nylig spurgte en firmand mig: ”Er det her dit eneste arbejde? 
Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke er søndag?”.  

Og det er ikke den første gang, jeg som præst har fået stillet det 
spørgsmål, og det bliver næppe den sidste. For mange spørger sådan, 
ikke kun børn – og det er ikke for at være uforskammede, men fordi 
mange faktisk ikke ved, hvad præsten laver ud over den ugentlige 
gudstjeneste.  

Ora et labora! At være præst er på en gang et meget synligt og usynligt 
arbejde, fordi præstens job handler om at kommunikere: at tale, samtale, 
skrive, møde mennesker. Men det er også et usynligt arbejde. Det er lidt 

ligesom et isbjerg: der 
er 9 gange så meget 
is under vandet. Det, 
der er synligt ved præ-
stens arbejde, er, når 
man har præstekjolen 
på. Så er der ingen, 
der er i tvivl. Præsten 
er på arbejde, om det 
så er til en gudstjene-
ste, ved dåb, bryllup,  

begravelser, optagelse i Kirken, velsignelse af hjem, besøge de syge på 
hospitalet om natten og have tid til at bede.  

Men forud for disse kirkelige handlinger, som kan kaldes ”toppen af 
isbjerget”, ligger der jo en lang række forberedelser – som altid tager 
længere tid end selve handlingen. Samtale med dåbsforældre, brudepar 
og pårørende lægger man som præst stor vægt på. Der skal f.eks. være 
god tid til at tale med pårørende, så de får fortalt det, de gerne vil. Det er 
ud fra dette møde, at præsten kan lave en prædiken til begravelsen – en 
prædiken med et indhold, der passer til det menneske, vi tager afsked 
med og med forkyndelsen af det levende håb, vores tro giver os. Efter 
begravelsen kan man besøge dem, der efterlader sig en ægtefælle. Det 
kaldes sjælesorg, når nogen gerne vil tale med præsten under fire øjne. 
Præster har tavshedspligt, og derfor kan man trygt henvende sig om alt. At 
tale med dåbsforældre er vigtigt. Ofte er de usikre over for gudstjenesten 
og ritualet som sådan, og vi gennemgår derfor gudstjenestens forløb 
grundigt og taler naturligvis også om, hvad dåben betyder. Bryllups-
samtaler er på samme måde præget af forventning og glæde, og mange 
praktiske spørgsmål skal afklares. Mange af arbejdsugens timer går foran 



computeren, - med at opdatere 
sognets kalender, svare på 
telefonen og lave aftaler med 
folk, og ikke mindst skal der 
skrives prædikener og taler til 
de tjenester, der foregår i løbet 
af ugen. Forud for skrive-
processen er der naturligvis en 
del forberedelse: nærlæsning af 
søndagens tekster, forberedelse 
til undervisning, og der skal 
også være tid til at læse aviser 
og bøger, så man kan forny sig 
og følge med.  

Præster har en del undervisning 
med undervisning af konfirman-
der. Desuden bruges tid på at 
opmuntre folk til at betale kirkeskat samt høre skriftemål. Selvom præsten 
ikke løser folks problemer, skal han have tid til at lytte til folk, han rådgiver 
dem, velsigner dem og beder for dem.  Der kan også være besøg i kirken 
af skoleklasser eller andre interesserede, og så står præsten naturligvis til 
rådighed. Der bruges også tid på kontorarbejde, da der er altid en del 
papirarbejde, der skal ordnes f.eks. med at registrere folk i Central 
Registeret, i kirkebøger, udskrive dåbsattester, firmelsesattester, etc. Der 
er ligeledes et menighedsråd, hvor jeg som sognepræst er medlem. 
 
Det er også naturligt, at præsten deltager i de forskellige arrangementer, 
som sognet afholder. I vores Kirke har vi en seniorklub, en international 
klub, og deltager i økumenisk gudstjeneste og samarbejde. Desuden 
deltager præsten med at hjælpe med ved arbejdsdage herunder i kirkens 
have og hjælpe med ved udflugter, etc. Det er også en del af præstens 
kommunikation til sin menighed at skrive lederen til kirkebladet, der er 
Kirkens hilsen til alle i sognet. Et godt samarbejde omkring Kirken er 
utrolig vigtig.  
 
Afslutningsvis vil jeg også lige sige, at præsten jo også skal have tid til at 
lave mad, rydde op, stryge sin eget tøj for at være pasende klædt i Kirken, 
etc. Her i artiklen er det derfor kun en udvalgt del, jeg har fortalt om. Men 
som det nok fremgår, er det et meget varieret og alsidigt arbejde at være 
katolsk præst, og det er under alle omstændigheder et arbejde, som jeg 
sætter stor pris på! I al min travlhed oplever jeg Guds kærlighed og 
Barmhjertighed, og I  - kære menighed, husk at bede for mig! 

 

Jeres sognepræst  

pastor Ambroziu Anghelus 



Medarbejdersammenkomst 

Sognets medarbejdersammenkomst blev holdt som et aftenarrangement 
den 30. januar. Det blev til mange gode og hyggelige timer. Der blev 
serveret meget god mad udefra og p. Ambroziu holdt tale for os alle. 

Denne sammenkomst var 
nemlig udtryk for både præstens 
og sognets taknemmelighed for 
det, som de tilstedeværende i 
dagligdagen yder til det fælles 
bedste for vores Kirke. Ikke blot 
i menighedsrådet, men også i 
forskellige andre tjenester, lige 
fra rengøring til ekstraordinær 
kommunionsuddeler.  

I talen kom p. Ambroziu ind på, 
hvor vigtigt det er, at ALLE, der 
KAN yde en indsats for vor 

Kirke, også gør det. Der er altid brug for hjælpende hænder i Kirken, og at 
det er vort fælles ansvar at løse de mange forskelligartede opgaver, der til 
stadighed eksisterer.  

Aftenens program indeholdt et par festlige 
indslag, som Anne Nielsen og hendes 
veltalende mand stod for. Deriblandt var der en 
sang og et quizspil om vor kirkes historie og 
flere andre emner! Det blev en hyggelig og 
morsom aften, og da alle havde fået op til flere 
gange af den lækre dessert var det tid til at 
vende hjemad.  

Således blev en konkret tak rettet til de mange, 
som yder en stor og særlig indsats og med et 
håb om, at flere vil deltage i fællesskabet for vor 
Kirke også fremover. 

Seniorklub 

Som alle nu er bekendt med, er vores SENIORKLUB startet op i 
september, og der har sidenhen været et stabilt og pænt fremmøde i 
gruppen blandt Kirkens “+/- 60 år”. Det er vi meget glade for. Men vi er 



ikke en fasttømret gruppe, så vi vil altid håbe meget på, at nye vil finde vej 
til vore møder, som siden 
vores seneste sogneblad fra 
december bla. har budt på 2 
oplæg. 

 
I januar fortalte af Ulla Obel 
os om s i t mangeår ige 
arbejde som hofdame for 
hendes Majestæt Dronning 
Margrethe. Ulla havde taget 
sine fotoalbums med og 
mens disse gik på omgang, 
fik vi et spændende oplæg 
fra en verden, som de 
færreste af os nogensinde vil få del eller indsigt i. Vi hørte historien om 
hvordan Ulla var blevet kaldet til jobbet, om hendes mange rejser med 
Regentparret på Kongeskibet, på udenlandsrejser og deltagelse i andre 
store begivenheder, og hvad en hofdame ellers laver af stort og småt.  

 
Det andet spændende oplæg blev holdt til vores møde i februar af vores 
sognepræst Ambroziu, hvor han i et lysbilledforedrag fortalte om sit 
hjemland Rumænien og Rumæniens historie, kirker, traditioner og og 
kultur.  

I de kommende måneder vil vi være lidt mere udfarende, da vi i marts vil 
besøge Randers Kloster, i april vil vi tage på en udflugt til Mariager Kirke 
(med rundvisning) og i maj besøger vi Ulla Obel i Hammel. 

Mødedatoer for 
seniorklubben i foråret 2016 

Tirsdag, den 29. marts kl. 14.30.  
Vi besøger Randers Kloster 

Torsdag, den 21. april kl. 14.30. 
Udflugt til Mariager Kirke  

 
Fredag, den 20. maj kl. 14.30.  

Vi besøger Ulla Obel i Hammel 



Meddelelser fra menighedsrådet 

Rettelse til kirkelukningen i Grenå 

Menighedsrådet er blevet gjort opmærksom på en forkert formulering i 
sidste sogneblad omkring lukningen af kirken i Grenå. 

Der stod: ”Generalvikaren har sammen med menighedsrådet besluttet, at 
kirken i Grenå bliver nedlagt fra 1. januar”. 

Dette er selvfølgelig ikke korrekt, og der skulle stå: Beslutningen af den 
nye sognestruktur er taget af biskoppen efter høring i Pastoralråd, 
biskoppeligt råd og høring af alle menighedsråd. 

Vi beklager den fejlagtige formulering  
 
Bekendtgørelser 

Døde i menigheden: 
Navn:     Dødsdato:  
Jerome Edward Benonis  5. januar 2016. 

En fantastisk valfartsdag i Odense 
På 4 lørdage i fastetiden har menighederne i vores bispedømme kunnet 
deltage i en valfart til Sankt Albani Kirke i Odense. Disse valfarter blev 
afholdt, for at vi katolikker på en særlig måde kunne fejre Guds 

Barmhjertighed, som vi jo gør i år. 
Randers menighed deltog lørdag 
den 27. februar. Desværre var vi 
meget få fra vores menighed, i alt 
9.  

Pilgrimsvandringen langs Odense 
Å med stop ved de 14 kors-
vejsstationer undervejs foregik i 
strålende solskinsvejr, og vi 
sluttede med at besøge den 
hellige kong Knuds relikvier i 
Sankt Knuds Kirke, Odense 
Domkirke. Her bad vi om hans 



forbøn – for det land, som han som konge tjente og styrkede den unge 
kristne Kirke, og hvor han blev martyr.  

Derefter var der tilbedelse og mulighed for skriftemål i vores katolske 
Sankt Albani Kirke. Kirken var stuvende fuld af troende i bøn, og der var 

lange køer ved skriftestolene og 
ved de præster, der sad i 
kirkerummet og hørte skriftemål. 
Pastor Niels Engelbrecht og andre 
præster sagde senere, at de aldrig 
i deres liv som præst har oplevet 
så mange, der ønskede at skrifte. 
Folk, der ikke havde været til 
skrifte i 30-40 år, havde på ny i 
skriftemålet mødt Guds barm-
hjertighed. Der var en meget 
intens stemning i kirken – det var 
som om man kunne mærke Guds 
barmhjertighed strømme ud fra 

det udstillede sakramente.  

Den afsluttende messe blev fejret af generalvikar Niels Engelbrecht 
sammen med ca. 10 andre præster. Det gennemgående tema var Guds 
barmhjertighed, og ved udgangen kunne vi få en bøn, som pave Frans har 
lavet i anledningen af dette hellige år. Pastor Niel Engelbrecht lagde i sin 
prædiken vægt på ordene fra denne bøn, at vi skal møde andre 
mennesker med barmhjertighed, så de føler sig savnet, elsket og tilgivet af 
Gud. 

Deltagerne i disse valfarter har 
kunnet opnå fuldkommen aflad. 
Dette kan også opnås ved besøg i 
Sankt Albani kirke i løbet af 
Barmhjertighedens år eller delta-
gelse i bl.a. Ømvalfarten den 5. 
juni.  
 
Se i øvrigt betingelserne i biskop 
Czesslaw Kozons udmærkede 
artikel om ”Mulighed for at vinde 
fuldkommen aflad i Barmhjertighedens år” på www.katolsk.dk. Artiklen  i 
katolsk.dk er dateret 11.2.2016. 

http://katolsk.dk


Barmhjertighedens Fest 
Barmhjertighedens Fest skal fejres den første 
søndag efter Påske. Valget af denne søndag 
og ligeledes Jesu udtrykkelige ønske om, at 
præster på denne dag prædiker om den 
Guddommelige Barmhjertighed, især den 
barmhjertighed, som Gud skænker os gennem 
Kristus, tjener alt sammen til at tilkendegive, at 
Jesus stadfæster en nær sammenhæng 
mellem påskens frelsermysterium og denne 
fest. Den er planlagt med det formål, at vi på 
denne dag overvejer frelsesmysteriet, som den 
største åbenbaring af den guddommelige barm-
hjertighed imod os. 
Jesus opfordrer os (gennem Sankt Faustina i 
hendes dagbog) til at bede en 9-dages novena 
forud for Barmhjertighedens Fest, som 
forberedelse til denne fest. I ugen op til 
Langfredag, den dag hvor novenen starter, vil vi 
derfor lægge bedekort og yderligere materiale 

frem om Barmhjertighedens Fest i vores Kirke til fri afbenyttelse. For 
interesserede el. tilstedeværende vil vi ligeledes bede novenen sammen 
efter dagens messe.

 Jesu Hjerte Kirke 

Thorsgade 22 - 8900 Randers C 
Tel: 86429730 - Mobil: 30706578  

Mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com  - www.katolsk-randers.dk 
 

Kontakt:  
Pastor Ambroziu: se ovenstående 

 
Menighedsrådsformand: David Stelsberg:  
Mobil: 61780589 - dstelsberg@gmail.com 

 
Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann:  
Mobil: 30886078 - gulmann@dadlnet.dk  


