VED PRÆSTEVALG PÅ FREDERIKSBORG VALGMENIGHEDS
ÅRSMØDE DEN 4.3.2018

Jeg er født i 1944 og opvokset på Refsnæs uden for Kalundborg. Min far var inspektør på
Kysthospitalet på Refsnæs, og vi boede i tjenestebolig på stedet. De landlige omgivelser og fjorden
og stranden var min verden. Efter nysproglig studentereksamen fra Kalundborg Gymnasium læste
jeg engelsk hovedfag på Københavns Universitet. Derefter var jeg først undervisningsassistent på
Engelsk Institut og fra 1975 fastansat som adjunkt og siden lektor. I 1984 blev jeg overflyttet til
Institut for Litteraturvidenskab. Jeg underviste i litteratur, litteraturteori og idehistorie. På begge
institutter var jeg desuden i længere perioder institutbestyrer.
Under min universitetsansættelse fik jeg bl.a. udgivet en bog og flere artikler om den
canadiske litteraturforsker Northrop Fryes værk og tænkning. Frye var både litterat og teolog og er
ikke mindst kendt for sit arbejde med Bibelens fortællinger og billedverden som grundmønster i den
vestlige verdens litteratur.
I løbet af 80’erne gennemførte jeg et teologisk selvstudium under vejledning med
tilhørende prøver og kunne i 1988 begynde som fuldtids hjælpepræst i Birkerød. Fra 1991 til 2014
var jeg kirkebogsførende sognepræst i Værløse-Hareskov. Efter min pensionering har jeg i perioden
juli-oktober 2016 været konstitueret som sognepræst i Hornbæk og Egebæksvang.
Jeg har lige siden min studietid været stærkt teologisk og kirkeligt interesseret og har
deltaget i en lang række kirkelige sammenhænge og arrangementer.
Siden mit teologiske selvstudium har Grundtvig og den grundtvigske tradition været
en del af mit interesseområde, og i de senere år har min læsning af Grundtvig været mere
sammenhængende. Jeg har desuden arbejdet systematisk med Otto Møller, som jeg regner for den
vigtigste og mest dybtgående teolog i traditionen efter Grundtvig. Også den svenske teolog Gustaf
Wingren – som til dels står i samme tradition – har fået en særlig betydning for mig.
Fælles for disse inspiratorer er ikke mindst, at de i deres tænkning går tilbage til det
oprindelige i kristendommen. Med sin kirkelige anskuelse går Grundtvig jo tilbage til den
allerældste menighed, der har dåb og nadver, men endnu ikke en kristen helligskrift. Grundtvig
lader sig også stærkt inspirere i sit syn på skabelse og frelse af Irenæus (som er en af de første
kirkefædre). Otto Møller hentede sit grundsyn fra oldkirken, og Wingren skrev hele to bøger om
Irenæus.
De litterære og kulturelle interesser, som blev grundlagt i min gymnasietid og i min tid på
universitetet, har jeg stadig med mig, og det har alt sammen også senere været til nytte. Men jeg
regner dog mine år som præst i folkekirken som de bedste år af mit liv, og det vil være mig til stor
glæde at få mulighed for at fortsætte endnu en tid. Jeg er slet ikke færdig med at arbejde med det
teologiske og bibelske stof og med, hvad det vil sige at være kirke og menighed.
I prædikener og taler lægger jeg vægt på fordybelse i de bibelske tekster og på, at vi
kan leve os stadig mere ind i, hvad evangeliet er og vil sige til os. Vi går ikke bare i kirke for at
blive klogere, men først og fremmest for at troen kan styrkes i os. Det er hele tiden relationen til
Gud og Kristus, der børe være centrum.
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Det er desuden vigtigt, at det, der foregår i kirken, er noget vi er sammen om. Vi er
ikke bare enkeltpersoner. Vi er først og sidst menighed. Det gælder naturligvis ikke mindst i en lille
valgmenighed som vores.
Jeg har allerede været med til en række fine aftener med foredrag og samtale. Det vil
jeg glæde mig til fortsat at kunne deltage i og bidrage til. For mig hænger tingene sammen:
Gudstjenesten med forkyndelse og sakramenter er centrum, men lægger samtidig perspektivet for
alt andet, for fællesskabet og for det liv vi har sammen, hverdagsliv, kulturliv og samfundsliv.
Endelig vil jeg sige, at jeg altid som præst har lagt vægt på at have god tid, ikke
mindst god tid til samtale med det enkelte menneske og den enkelte familie – også når tid og sted lå
uden for det sædvanlige.
Jan Ulrik Dyrkjøb
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