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Kære alle  

Det er forfærdeligt, hvad der er sket og stadig foregår i Ukraine. 

”At en krig er brudt ud i Europa.  

At den russiske præsident Putin har indledt en krig mod Ukraine. 

Det er forfærdeligt for befolkningen i Ukraine. 

Og det vækker medfølelse og bekymring i hele Europa”. 

Biskop Peter Fischer-Møller opfordrede i torsdags alle stiftets præster til i kirkebønnen denne søndag 

at medtage en særlig forbøn for befolkningen i Ukraine og en bøn om fred.  

Det gjorde vi bl.a. i Kirke Stillinge kirke og Hejninge kirke i dag, hvor jeg i dag med kort varsel måtte 

springe til og stå for to gudstjenester i stedet for den lokale sognepræst – corona er desværre stadig i 

omløb- også blandt præster 

- 

Nogle af jer har måske set, at jeg i ugens løb har lagt et opslag op på facebook, hvor jeg fortæller, 

hvordan jeg i december måned sidste år underviste henved 80 ukrainere og enkelte fra Letland i 

emnet "dødsbud - om underretninger ved pludselige dødsfald" på et webinar.  

Det må desværre siges at være et emne, som nu er uhyggelig aktuelt, og mine tanker går til 

befolkningen i Ukraine og andre, som i denne tid modtager bud om at en af deres kære er død. 

 

Jeg underviste om emnet ”dødsbud” på engelsk, mine slides var oversat til ukrainsk, men min tale 

blev oversat til russisk, så også nogle folk fra Letland kunne høre med.  

Undervejs i undervisningen kom jeg bl.a. ind på de fire H'er: Hold ud, Hold af, Hold om og hold 

mund - en remse, der er værd at huske på, når man står overfor et menneske, der lige har 

modtaget et dødsbudskab eller på anden måde har været udsat for en traumatisk hændelse.  

Jvf. ordene i Jobs bog - Job,2,11-13, hvor vi hører om Jobs venner, der kom og satte sig ved siden af 
Job og sidder dér ved siden af ham i syv dag og syv nætter, og de sagde ikke noget til ham, for de 
så, hvor store hans lidelser var. - Ніхто не сказав йому ні слова, бо бачили, які великі його страждання. 

Книга Йова,2,11-13. Ofte er det ikke de mange ord, der skal til! På engelsk har jeg oversat de fire 

H'er til: (the four E’s) Endure, Empathize, Embrace and End your speech (be silent). På ukrainsk blev det 

oversat til: De fire H’er: (чотири E) витримуйте, співпереживайте, обійміть і ...закінчіть свою промову 

(мовчіть). 



Marianne Myssen i Sørbymagle sogn har skrevet en bøn, som jeg her vælger at dele: 

Vi beder for Ukraine  

“Gud, mange mennesker er bange lige nu. 

Dagen i morgen er fyldt med usikkerhed; Hvad sker der? Hvor længe varer ufred og krig?  

Vi beder dig: Vær tilstede i Ukraine, lad dem mærke at de ikke er alene. Lad freden nærme sig og vis 

mennesker i Ukraine en vej af håb gennem krigens mørke.” 

 

Som nogle af jer nok har bemærket, så kan man nu på Stiftets hjemmeside se en fin overskuelig 

tidslinje for bispevalget. Se: https://roskildestift.dk/bispevalg/vigtige-datoer 

Frist for indlevering af kandidatlister er den 21. marts. Den første afstemning finder sted d. 20. 

april – 11. maj. 

Såfremt én kandidat får mere end halvdelen af de afgivne stemmer ved første afstemning, så bliver 

valget dermed afgjort.  

 

Hvis ikke gennemføres endnu en runde med de to kandidater, der har flest stemmer. 

Det er således vigtigt at sikre sig, at den man gerne vil have som biskop eller vil sikre sig mulighed 

for at stemme på i en eventuel 2. runde får nok stemmer allerede i første runde 😊. (Og hvis I alle 

hver især får bare 6 personer til at stemme på mig i første runde, så skulle der være en god chance 

for, at jeg går med i anden runde). 

 

Det første store debatmøde finder sted allerede d. 2. marts kl.19.00 – det forlyder desværre, at 

der ikke er flere pladser tilbage.  

Derudover er der også inviteret til stormøder 30. marts, 4. april, 6. april og 20. april arrangeret af 

Stiftets 5 distriktsforeninger i fællesskab (som repræsenterer alle menighedsråd i Stiftet). 

Endelig er der derudover også enkelte pastorater, som er gået sammen og har inviteret os 

kandidater til debatmøder. En liste over samtlige møder vil løbende blive lagt på min hjemmeside, 

så der bliver rig lejlighed til at følge med og deltage i debatten. 

Til orientering har jeg vedhæftet en oversigt over de møder, der til dato er lagt i min kalender. 

Initiativgruppen bag ”fremtidssamtaler” foreslår nu at interesserede menighedsråd afsætter tid 

til drøftelser i menighedsrådet – vedhæftet spørgsmål med oplæg til samtale modtaget fra 

initiativgruppen.  Det bliver en spændende og travl tid – og jeg ser frem til at se nogle af jer 

undervejs til debatmøder men også til møder, der slet ikke har noget med valg at gøre. Kom meget 

gerne hen til mig, så vi når at hilse på hinanden 😊.  

På gensyn. 

 

Hjertelige hilsner 

Ulla Thorbjørn Hansen 
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