NYHEDSMAIL _02 _2022 fra Ulla – vedr. bispevalg i Roskilde Stift

Fredag den 11. februar 2022
Kære alle
Glædelig nyhed på kirke.dk i dag
I dag kan man i kirke.dk læse, at biskopperne ved fordeling af præstestillinger har besluttet
at tilgodese Stifter med mange små sogne, og det er en god nyhed! For det er et tegn på,
at man er klar til at tage kampen op imod urbanisering og centralisering. Det er vigtigt, at
støtte op om kirken på landet. Og i Roskilde Stift har vi mange små landsogne.
Dermed ikke sagt, at der ikke også er brug for ekstra ressourcer i byerne, når flere og flere
flytter til de større byer. Biskopperne har med den nye aftale fundet en måde hvorpå de
nuværende præstestillinger skal fordeles. Men samtidig arbejder biskopperne på sammen
med bl.a. Landsforeningen af menighedsråd at skaffe flere præstestillinger.
Jeg er som repræsentant for Landsforeningen af menighedsråd udpeget til at sidde med i
det udvalg, der arbejder på at gøre rede for behovet for flere præstestillinger. Og det
arbejde ser jeg frem til. Det bliver ikke svært at argumentere for et større behov.
Siden mit sidste nyhedsbrev har jeg deltaget i en del spændende møder som medlem af
Landsforeningen af Menighedsråd (hvilket de af jer, der følger med på min facebook side
”Ulla som bispekandidat i Roskilde stift”, vil vide).
Sammen med resten af Personaleudvalget i Landsforeningen af menighedsråd var jeg i
onsdags til møde på Christiansborg med Kirkeudvalget.
Det er en stor glæde at lære de mange, der arbejder i Landsforeningen af menighedsråd, at
kende; der arbejdes kompetent og vedholdende for at skabe bedst mulige arbejdsvilkår for
alle med tilknytning til Folkekirken – frivillige såvel som ansatte.
I tirsdags deltog jeg i mit første styregruppemøde vedrørende det landsdækkende projekt:
“Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster”. Et spændende
arbejde og møde, hvor bl.a. projektleder Bettina Nørkjær Franch fortalte om planer for det
videre arbejde og sognepræst Erik Søndergård fortalte om projekt blivpræst.dk.
I søndags var der som sagt radiotransmission fra Sankt Peders kirke med mig som
prædikant. Udsendelse kan høres via dette link: https://lnkd.in/eCUBc55R

Spørgsmål til bispekandidaterne?
Bispevalgkampen er så småt i gang og der planlægges præsentationsmøder og
debatmøder rundt om i Stiftet.
Har du som stiller for mig, nogle spørgsmål eller emner, som du ønsker belyst igennem
valgkampen, så hører jeg det meget gerne. Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig
tlf. 30300866 eller skriv til mig på uth@km.dk

Her kan du indtil videre bl.a. møde Ulla:
Torsdag 17. februar kl. 19.00-19.30 torsdagsandagt i Sankt Peders kirke, Slagelse
Torsdagsandagt er: Bibelfortælling på hverdagsdansk. Det er salmer ”med et beat”. Det er
mulighed for at tænde lys og gå til nadver. Torsdagsandagt er en halv times pause fra
hverdagen. Det foregår i Sct. Peders kirke kl. 19.00. Efterfølgende kaffe i Sogneladen.
Søndag 20. februar kl. 10.00 højmesse i Havrebjerg kirke - Krænkerupvej 65, 4200 Slagelse
prædikant: Ulla Thorbjørn Hansen.
Søndag 20. februar kl. 12.00 højmesse i Kirke Stillinge kirke, Stillingevej 55, 4200 Slagelse
Prædikant: Ulla Thorbjørn Hansen
Onsdag 2. marts kl. 19.00 Mogenstrup Menighedshus, Kirkeskovvej 4, Mogenstrup. Fælles
valgmøde med os, der indtil videre har meldt sig som bispekandidater.
Onsdag 9. marts kl. 10.00-11.30 Onsdagstræf i Sogneladen, Herrestræde 1, Slagelse Diakoni og sjælesorg i hverdagen - foredrag ved provst og sognepræst Ulla Thorbjørn
Hansen.
Onsdag 16. marts kl. 17.00-17.30 onsdagsrefleksion i Helligåndskirken, Slagelse kloster
Der er tale om en kort og enkelt andagt i Helligåndskirken med salmesang og en refleksion
over nogle af livet store spørgsmål, spejlet i lyset af det kristne budskab.
Onsdag 30. marts kl.18.30-21.30 Roskildehallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.
Distriktsforeningernes første bispedebat
Mandag 4. april kl.18.30-21.30, Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, 4440 Mørkøv.
Distriktsforeningernes anden bispedebat
Onsdag 6. april kl.18.30-21.30, Sorøhallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø,
Distriktsforeningernes tredje bispedebat.
Onsdag 20. april kl.18.30-21.30, Herlufsholmhallen, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved,
Distriktsforeningernes fjerede bispedebat.
Mange hilsner
Ulla

