
 

Veiledende momentliste til ordinasjonssamtalen  

Følgende temaer vil du kunne forvente at det blir samtalt om i ordinasjonssamtalen:  

Om deg som person:                                                                                                                              

• Hvordan vil du beskrive deg selv? Kan du fortelle litt om din bakgrunn og livssituasjon.          

• Hvordan er troshistorien din? Hva har vært med på å forme troen din, og hva har vært med 

på å lede deg inn mot en prestetjeneste?                                                                                                     

• Hva har du vært særlig opptatt av i ditt faglige studium?                                                                           

• Hva er viktig for deg som menneske, som kristen og som prest?  

Om prestetjenesten:                                                                                                                                    

• Hva tenker du om formaningene og løftene i ordinasjonsliturgien?                                                    

• Hvordan ser du på deg selv som prest?                                                                                                    

• Hvilke tanker gjør du deg om den praktiske prestehverdagen, med tanke på arbeidsmengde 

og de mange ulike oppgaver. Hvilke forventninger har du til samarbeid med stab, 

menighetsråd og frivillige?                                                                                                                         

• Hvilke tanker gjør du deg om presten som en offentlig person?                                                                                                          

• Hvordan vil du leve ut kristenlivet? Hvordan vil du møte dine egne og andres forventninger 

til deg som prest?                                                                                                                                                                            

• Hvordan håndterer du utfordrende arbeidsforhold, slik som konflikter, utbrenthet, 

trosutfordringer osv.? Vet du hvor du kan gå for å få hjelp?                                                                            

• Hvordan vil du ivareta en rett balanse mellom arbeid og fritid? På hvilken måte kobler du av 

og lader opp batteriene dine?                                                                                                                                   

• Hva gleder du deg til i prestetjenesten og hva tror du kan bli vanskelig?  

Om teologi og biskopens tilsyn                                                                                                                

• Hva mener du om sentrale trosspørsmål som f.eks. bekjennelsen, kirkesyn, embetssyn, 

dåp, nattverd, liturgi m.m.                                                                                                                             

• Hvordan ser du på kollegafelleskap og samarbeid? Hvordan vil du forholde deg til 

samarbeid på tvers av kjønn, seksuell legning, kjønnsuttrykk m.v.? Hvordan vil du bidra 

konstruktivt for å skape et godt arbeidsmiljø? Hvordan vil du møte utfordrende standpunkt og 

uenighet i krevende spørsmål?                                                                                                                  

• Hvilke forventninger har du til biskopens tilsyn og hva forventer biskopen av deg som prest?  

Om praktiske forhold rundt ordinasjonen                                                                                                         

• Hva er ordinasjon? En gjennomgang av ordinasjonsliturgien.                                                                    

• Praktiske spørsmål knyttet til selve ordinasjonsdagen. Som valg av forbedere, salmeønsker 

og liturgisk arbeidsfordeling m.m.                                                                                                                       

• Om anskaffelse av alba og stola  

 


