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Præstens studieorlov
Den 10. september letter jeg, om alt
går vel, med et fly med kurs mod San
Diego. I første omgang skal jeg holde to
ugers ferie. Fra 1. oktober og resten af
året er jeg bevilget studieorlov. Jeg søgte
herom med afholdelse i 2020, men det
er pga. den der pandemi blevet udskudt
to gange, fordi min opgaveformulering og
hele hovedformål ikke lod sig gøre i en
Corona-lukket verden. Jeg skal undersøge gudstjenestelivet i evangelisk-lutherske
menigheder i Sydcalifornien. Vi har samme bekendelsesskrifter, men vi må forstå
noget forskelligt, siden vores praksis tager
sig noget forskelligt ud. Jeg kan allerede
nu afsløre, at jeg har en teori om, at det
blandt andet skyldes, at vi har Grundtvig,
og det antyder jeg i min arbejdstitel:
På sporet af Luther med Grundtvig som
rejsefælle.
Jeg skal med andre ord foretage et feltstudium i amerikansk prædiken-

tradition og gudstjenestepraksis. Spørgsmålet er, om vi kan lære noget heraf? I
så fald hvad? Og er det i det hele taget
et eksempel til efterfølgelse i en dansk
tradition?
Det har jeg sat mig for at undersøge, og i
min ansøgning skrev jeg således:
”Jeg søger først og fremmest læring og
inspiration i mit daglige virke.
Jeg ønsker hermed at udfordre mine egne
sandheder og traditioner, som min præstegerning og praksis er forankret i.
Jeg er åben for, at det kan føre til eventuelle fornyelser der, hvor det kan være relevant og meningsfuldt i en bred folkekirkelig (og sekulariseret) sammenhæng. Om
ikke andet er der også en læring i at blive
sig bevidst om sin pastorale identitet”.
Hvem ved, måske kommer jeg hjem som
et nyt og åbenbaret menneske.
Man kan jo håbe. Ellers rækker det også,
at jeg bare kommer hel(t) hjem igen. Jeg
er tilbage i embedet den 6.1.2023.
/ Vivian
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Under præstens studieorlov har biskoppen indsat Gitte Ishøy som vikar.
Menighedsrådet byder hende velkommen
og håber, at hun vil befinde sig godt her i
vores sogn og kirke. Kom endelig og hils
på Gitte og tag godt imod hende.
Her er en kort præsentation af Gitte:

Jeg bor i en gammel dyrlægebolig i Staby
sammen med min mand Frank Weber,
som er cand. mag i historie og kunsthistorie. Vi er så heldige at være forældre til
et tvillingepar på 37 år, Jakob og Andreas.
Og så har vi en hund på 7 år, som hedder
Dexter.
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PÅ KORT VISIT
Jeg skal være vikar i Velling Sogn (med
opgaver i Ringkøbing) og afløse i Højmark og Lem. Vikariat strækker sig over
månederne oktober-december 2022.

Jeg ser frem til at skulle være jeres præst i
de kommende tre måneder.
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Jeg er 64 år og har været sognepræst
ved Thisted og Skinnerup kirker i næsten
34 år. Så lidt erfaring har jeg da fået hen
ad vejen. Siden efteråret 2019 har jeg
været præstevikar i Gørding-Vemb-Bur,
Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde, Ringkøbing, Ørnhøj-Nr. Omme, Stauning,
Skjern og Tarm pastorater.

Venlig hilsen
Gitte Ishøy

Jeg er 64 år og har været sognepræst
ved Thisted og Skinnerup kirker i næsten
34 år. Så lidt erfaring har jeg da fået hen
ad vejen. Siden efteråret 2019 har jeg
været præstevikar i Gørding-Vemb-Bur,
Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde, Ringkøbing, Ørnhøj-Nr. Omme, Stauning,
Skjern og Tarm pastorater.

Venlig hilsen
Gitte Ishøy

