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TRIN 1  I den lokale menighed    Begyndelsen på kandidaturet  BoD §310
Tale med præst BoD §310,0 x x x
Have været bekendende medlem mindst 1 år og have studentereksamen. BoD §310,1,a +1,e x x x
Have gennemgået lægprædikantkurset og fået eksamen og lægprædikantgodkendelse x x x
Kontakte DF og anmode om at begynde kandidatproces, mentor, fortælle om kaldet. BoD §310,1,b x x x
DF kontakte ROT og bede om registrering hos ROT.  BoD §310,1,b x x x
Sammen med mentor gennemgå materiale vedr. kaldet (ROT anbf materiale). BoD §310,1,c x x x
På skrift beskrive sit kald BoD §310,1,d x x x
Anmode om møde med Pastoralkomite efter konsultation med præsten BoD §310,1,d x x x
Mødes med Pastoralkomite, der evt. anbefaler. Wesleys 3 historiske spørgmål ligger til grund BoD 
§310,1,d x x x
Mødes med Pastorstakonferencen, der skriftligt stemmer om anbefaling 2/3 flert. BoD §310,1,e x x x

Anmode om møde med ROT for at blive godkendt kandidat til ordineret tjeneste (Tidl udarbejdede 
skrivelse om kaldet + sammen med mentor: Det der har påvirket dem mest i dit kristne liv - Guds kald og kirkens 
rolle - din tro som kristen - dine gaver til tjenesten - din forståelse af kaldet - økonomi (BoD §310,2a) x x
Anmode om møde med ROT for at få fuldmagt (licensed) (Tidl. udarbejdede skrivelse om kaldet + sammen 
med mentor: Det der har påvirket dem mest i dit kristne liv - Guds kald og kirkens rolle - din tro som kristen - dine 
gaver til tjenesten - din forståelse af kaldet - økonomi (BoD §310,2a) x
Psykologudtalelse forelægges ROT (BoD §310,2,b) + §322 x x x
Fremlægge lægeattest (BoD §315,6c) ved ønske fra ROT, der kan angive specifikke helsemæssige 
områder, der ønskes belyst x
Både børne- og straffeattest forelægges ROT (BoD §310,2,b,1+2) + §322 (børneattest går længere tilbage i 
tid) x x x
Fremskaffe andre dokumentationer, hvis ROT forlanger det vedr. gaver til tjenesten, evidens på Guds 
nåde og frugter og synliggørelse af evner til tjenesten (BoD §310,2,c) x x x
Erklærer sig enig i at man skal stræbe efter de højeste idealer, herunder at man vil udøve 1) ansvarlig 
selvkontrol ved at have gode vaner som er gavnlige for helbredet, 2)mentalt og følelesesmæssig 
modenhed,3) troskab i ægteskab og cølibat som enlig, 4) social ansvarlighed 5) vækst i nåden og 
kendskab om Gud. (BoD §310,2,d) x  x
Skriftlig afstemning i ROT  3/4 flertal er nødvendig (BoD §310,2,e) x x x
"Orientation to ministry"  (BoD 312) ROT ansvarlig for kurset/orienteringen x x x

TRIN 3    Uddannelse 
Opnået 90 ECTS-points i teologi på bachelor niveau eller været på Licensing School eller  gennemført 
ROT's tilsvarende studieplan  (BoD §315,2,c) før fuldmagt (license) x
Opnået mindst 180 ECTS-points (bachelor) i relevant uddannelse  inden opt. på prøve BoD  § 324,3 og 
§324,4a x
Opnået mindst halvdelen af en master i relevant uddannese inden opt. på prøve 60 ECTS-points  BoD 
§324,4b x
Opnået mindst 180 ECTS-points i teologi (Batchelor) BoD §324,3 inden opt. På prøve x
Opnået mindst 60 ECTS-point /halvdelen) i en Master of Divinity BoD §324,4a og §324,4,b inden opt. 
på prøve x

TRIN 4 licens /udnævnelse /prøvemedlemskab årsk. / Optagelse på prøve / 
Skal have været godkendt kandidat i mindst 1 år BoD §324,1 x x
Skal have vist evner for tjeneste og lederskab BoD §324,2 x x
Skal have fuldmagt (license) ved udnævnelse (BoD §315,1+2+3)
Fuldmagt (license) opnås ved anbefaling fra ROT (3/4) (BoD §315,0 + 315,2b + §635,2h+j) og x x

ved beslutning i Præstesessionen (3/4) (BoD §315,0+315,6d)får man fuldmagt x x
Der opnås medlemskab er i årskonf. ved udnævnelse. Begrænset stemmeret (BoD §316,6) x
Læse minimum 60 ECTS-points (27 semester hour COS).  BoD § 318,1 mens man er lokalpastor. 
Heltids lokalpastor skal gennemføre studiet på højst 8 år og deltidslokalpastorer på højst 12 år BoD 
§319,3. Normen er dog hhv 5 og 10 år BoD §318,1 og §318,2 x
Kan blive prøvemedlem x

efter 4 års fuldtidstjeneste (BoD §324,6a) x
efter opnåelse af 90 ECTS points (BoD §324,6d) teologisk uddannelse på bachelor niveau 
udover de tidligere opnåede 90 ECTS point (i princippet skal der være opnået en fuld 
bachelor eksamen) x
efter at have
præsenteret originale eksamensbeviser (BoD 324,7) for ROT x x x
præsenteret tilfredsstilende lægeerklæring (BoD § 324,8 og 315,6c) ved ønske fra ROT, der 
kan angive specifikke områder, der skal dokumenteres x x x
besvare en mundtlig og skriftlig eksamination BoD § 324,9 x x x
samtalet med ROT, der stemmer om anbefaling (3/4 flertal) til opt. på prøve BoD § 324,0) x x x
fået skriftlig anbefales til Præstesessione af ROT (BoD §324,14) for at blive prøvemedlem x x x

Kan få bemyndigelse til tjenesten ved ceremoni, kirkens sendelse (commissioned) (BoD §325) x x x
Godkendes af præstesessionen og opnår prøvemelemskab (BoD §324,0) Obs! Prøvemedlemskab og 
fuldmagt (license) er ikke det samme, men to sider af samme sag x x x

TRIN 5 Optagelse i årskonferencen
Krav:Have opnået 120 ECTS-points i Teologi og 180 ECTS points i relevant studie x
Krav: Have opnået 300 ECTS-points i teologi (Bachelor + master) x
Have været prøvemedlem i min. 2 år (BoD §335 §330) x x
Have været fuldtidsansat i min 2 år (BoD §335) x
Have været udnævnt til tjeneste i min. 2 år x
Anbefales af Rådet for Ordineret Tjeneste m. 3/4 dels majoritet(BoD §335 §330) x x
Godkendes af præstesessionen med 3/4 dels majoritet (BoD §335 §330) x x
Skrftlig og mundtlig eksamen aflægges over for Rådet for Ordineret Tjeneste (BoD §335 §330) x x
Det forudsættes, at der i prøvemedlemskabsperioden har været holdt prædikener regelmæssigt  (BoD 
§330,4 §335) - ellers må evner til at holde prædikener fremvises x x
Skal over for Rådet for Ordineret Tjeneste dokumentere fysisk og psykisk helse (BoD §330,4  §335,4), 
hvis rådet ønsker det. Rådet angiver nærmere retningslinier. x x
Lave bibelstudieplan (BoD §330,4 §335 ) x x
Aflægge den historiske prøve (BoD §336  §330,5,d) x x
Skal opfylde ovenstående krav for optagelse i fuld forening for ældste, men dog med andre 
uddannelsesmæssige krav, nemlig de krav for lokalpastorer for opt. på prøve x

TRIN 2  På konferenceplan  Ansøgning om at blive godkendt (certified) kandidat  BoD §310 +§322
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Til orientering kan oplyses at COS=Course of Study, et amerikansk 5 årigt teologistudie for lokalpastorer med 4 årlige moduler på i 
alt 27 semester hour over de fem år, svarende til 400 timers undervisning og 1200 timers forberedelse, kan sammenlignes med ca 60 
ECTS-points. 1 semester hour er normalt 1 undervisningstime pr uge i 15 uger med 3 timers forberedelse til hver ugentlig undervis-
ningstime. Skal man vurdere hvordan semester hour forholder sig til ECTS-points, kan man groft sige at 1 semester hour svarer til godt 2 
ECTS-points

Kravene til associerede præster (mulighed for livstidsansættelse af lokalpastorer) er ikke medtaget i oversigten, da denne præstetype vil 
være sjælden i Danmark.

Licensing School er et kursus, der afholdes 4-10 weekends a 19-26 timer med tilhørende forberedelse. Nogle årskonferencer afholder 
kurset samlet på ca. en uge. Varigheden af kurses varierer fra årskonference til årskonference. Rådet for Ordineret Tjeneste i Danmark 
har dog sat det tilsvarende danske krav til 90 ECTS-point på bachelor niveau eller følge den uddannelsesplan Rådet for Ordineret Tje-
neste kan tilbyde.

Det skal bemærkes at trin 3, uddannelse, kan fungere som et selvstændigt trin, men også kan være indvævet i trin 4 og 5.

Oversættelse af centrale ord i Book of Discipline til dansk
certified - oversættes med - godkendt     licensed - oversættes med - fået fuldmagt
commissioned - oversættes med - kirkens sendelse     provisional - oversættes med - på prøve.

Rådet for Ordineret Tjeneste er ansvarlig for, at kandidater til ordineret tjeneste får udleveret skriftligt materiale om kirkeordningens 
og kirkelige krav vedr. lokalpastorsudnævnelse, prøve- og fuldt medlemskab af konferencen (BoD supp §635,2i)
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TRIN 1  I den lokale menighed    Begyndelsen på kandidaturet  BoD §310
Tale med præst BoD §310,0 x x x
Have været bekendende medlem mindst 1 år og have studentereksamen. BoD §310,1,a +1,e x x x
Have gennemgået lægprædikantkurset og fået eksamen og lægprædikantgodkendelse x x x
Kontakte DF og anmode om at begynde kandidatproces, mentor, fortælle om kaldet. BoD §310,1,b x x x
DF kontakte ROT og bede om registrering hos ROT.  BoD §310,1,b x x x
Sammen med mentor gennemgå materiale vedr. kaldet (ROT anbf materiale). BoD §310,1,c x x x
På skrift beskrive sit kald BoD §310,1,d x x x
Anmode om møde med Pastoralkomite efter konsultation med præsten BoD §310,1,d x x x
Mødes med Pastoralkomite, der evt. anbefaler. Wesleys 3 historiske spørgmål ligger til grund BoD 
§310,1,d x x x
Mødes med Pastorstakonferencen, der skriftligt stemmer om anbefaling 2/3 flert. BoD §310,1,e x x x

Anmode om møde med ROT for at blive godkendt kandidat til ordineret tjeneste (Tidl udarbejdede 
skrivelse om kaldet + sammen med mentor: Det der har påvirket dem mest i dit kristne liv - Guds kald og kirkens 
rolle - din tro som kristen - dine gaver til tjenesten - din forståelse af kaldet - økonomi (BoD §310,2a) x x
Anmode om møde med ROT for at få fuldmagt (licensed) (Tidl. udarbejdede skrivelse om kaldet + sammen 
med mentor: Det der har påvirket dem mest i dit kristne liv - Guds kald og kirkens rolle - din tro som kristen - dine 
gaver til tjenesten - din forståelse af kaldet - økonomi (BoD §310,2a) x
Psykologudtalelse forelægges ROT (BoD §310,2,b) + §322 x x x
Fremlægge lægeattest (BoD §315,6c) ved ønske fra ROT, der kan angive specifikke helsemæssige 
områder, der ønskes belyst x
Både børne- og straffeattest forelægges ROT (BoD §310,2,b,1+2) + §322 (børneattest går længere tilbage i 
tid) x x x
Fremskaffe andre dokumentationer, hvis ROT forlanger det vedr. gaver til tjenesten, evidens på Guds 
nåde og frugter og synliggørelse af evner til tjenesten (BoD §310,2,c) x x x
Erklærer sig enig i at man skal stræbe efter de højeste idealer, herunder at man vil udøve 1) ansvarlig 
selvkontrol ved at have gode vaner som er gavnlige for helbredet, 2)mentalt og følelesesmæssig 
modenhed,3) troskab i ægteskab og cølibat som enlig, 4) social ansvarlighed 5) vækst i nåden og 
kendskab om Gud. (BoD §310,2,d) x  x
Skriftlig afstemning i ROT  3/4 flertal er nødvendig (BoD §310,2,e) x x x
"Orientation to ministry"  (BoD 312) ROT ansvarlig for kurset/orienteringen x x x

TRIN 3    Uddannelse 
Opnået 90 ECTS-points i teologi på bachelor niveau eller været på Licensing School eller  gennemført 
ROT's tilsvarende studieplan  (BoD §315,2,c) før fuldmagt (license) x
Opnået mindst 180 ECTS-points (bachelor) i relevant uddannelse  inden opt. på prøve BoD  § 324,3 og 
§324,4a x
Opnået mindst halvdelen af en master i relevant uddannese inden opt. på prøve 60 ECTS-points  BoD 
§324,4b x
Opnået mindst 180 ECTS-points i teologi (Batchelor) BoD §324,3 inden opt. På prøve x
Opnået mindst 60 ECTS-point /halvdelen) i en Master of Divinity BoD §324,4a og §324,4,b inden opt. 
på prøve x

TRIN 4 licens /udnævnelse /prøvemedlemskab årsk. / Optagelse på prøve / 
Skal have været godkendt kandidat i mindst 1 år BoD §324,1 x x
Skal have vist evner for tjeneste og lederskab BoD §324,2 x x
Skal have fuldmagt (license) ved udnævnelse (BoD §315,1+2+3)
Fuldmagt (license) opnås ved anbefaling fra ROT (3/4) (BoD §315,0 + 315,2b + §635,2h+j) og x x

ved beslutning i Præstesessionen (3/4) (BoD §315,0+315,6d)får man fuldmagt x x
Der opnås medlemskab er i årskonf. ved udnævnelse. Begrænset stemmeret (BoD §316,6) x
Læse minimum 60 ECTS-points (27 semester hour COS).  BoD § 318,1 mens man er lokalpastor. 
Heltids lokalpastor skal gennemføre studiet på højst 8 år og deltidslokalpastorer på højst 12 år BoD 
§319,3. Normen er dog hhv 5 og 10 år BoD §318,1 og §318,2 x
Kan blive prøvemedlem x

efter 4 års fuldtidstjeneste (BoD §324,6a) x
efter opnåelse af 90 ECTS points (BoD §324,6d) teologisk uddannelse på bachelor niveau 
udover de tidligere opnåede 90 ECTS point (i princippet skal der være opnået en fuld 
bachelor eksamen) x
efter at have
præsenteret originale eksamensbeviser (BoD 324,7) for ROT x x x
præsenteret tilfredsstilende lægeerklæring (BoD § 324,8 og 315,6c) ved ønske fra ROT, der 
kan angive specifikke områder, der skal dokumenteres x x x
besvare en mundtlig og skriftlig eksamination BoD § 324,9 x x x
samtalet med ROT, der stemmer om anbefaling (3/4 flertal) til opt. på prøve BoD § 324,0) x x x
fået skriftlig anbefales til Præstesessione af ROT (BoD §324,14) for at blive prøvemedlem x x x

Kan få bemyndigelse til tjenesten ved ceremoni, kirkens sendelse (commissioned) (BoD §325) x x x
Godkendes af præstesessionen og opnår prøvemelemskab (BoD §324,0) Obs! Prøvemedlemskab og 
fuldmagt (license) er ikke det samme, men to sider af samme sag x x x

TRIN 5 Optagelse i årskonferencen
Krav:Have opnået 120 ECTS-points i Teologi og 180 ECTS points i relevant studie x
Krav: Have opnået 300 ECTS-points i teologi (Bachelor + master) x
Have været prøvemedlem i min. 2 år (BoD §335 §330) x x
Have været fuldtidsansat i min 2 år (BoD §335) x
Have været udnævnt til tjeneste i min. 2 år x
Anbefales af Rådet for Ordineret Tjeneste m. 3/4 dels majoritet(BoD §335 §330) x x
Godkendes af præstesessionen med 3/4 dels majoritet (BoD §335 §330) x x
Skrftlig og mundtlig eksamen aflægges over for Rådet for Ordineret Tjeneste (BoD §335 §330) x x
Det forudsættes, at der i prøvemedlemskabsperioden har været holdt prædikener regelmæssigt  (BoD 
§330,4 §335) - ellers må evner til at holde prædikener fremvises x x
Skal over for Rådet for Ordineret Tjeneste dokumentere fysisk og psykisk helse (BoD §330,4  §335,4), 
hvis rådet ønsker det. Rådet angiver nærmere retningslinier. x x
Lave bibelstudieplan (BoD §330,4 §335 ) x x
Aflægge den historiske prøve (BoD §336  §330,5,d) x x
Skal opfylde ovenstående krav for optagelse i fuld forening for ældste, men dog med andre 
uddannelsesmæssige krav, nemlig de krav for lokalpastorer for opt. på prøve x

TRIN 2  På konferenceplan  Ansøgning om at blive godkendt (certified) kandidat  BoD §310 +§322
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Rådet foR oRdineRet tjeneste
har i 2018 sammensat denne systematiske opstilling af kravene til 
præstetjensten i Metodistkirken efter the Book of Discipline 2016.
Studiekravene og de dokumentationer til ikke kriminelle handlinger er 
omsat til danske forhold.


