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Påskedag d. 17. april 2022  

Kære alle  

Glædelig påske! Kristus er opstanden – sandelig er opstanden!  

Med de ord indledte sognepræst Ole Bach Piekut i Tølløse kirke i Holbæk provsti sin hilsen i dag ved 

påskegudstjenesten i en kirke, der var fyldt til bristepunktet. To børn blev døbt og i faddertiltalen blev 

familierne (og vi andre) mindet om det ansvar de har med at fortælle børnene om det kristne budskab, 

og dermed være med til at sørge for, at vi har en kristen kirke i Danmark, at det kristne 

opstandelsesbudskab lever iblandt os også fremover. Den ene dåbsfamilie havde pyntet kirken med 

fine blomster, og det var på alle måder en festlig gudstjeneste. En lille dreng på henved 2 år klappede 

ad organisten til sidst og bad om ekstra nummer, hvilket han fik med et smil. Måske han engang bliver 

organist. 

I morgen 2. påskedag går turen til Tømmerup kirke i Kalundborg, hvor der kl.10.00 holdes en fælles 

gudstjeneste for kirkerne i Kalundborg, hvor jeg agter at deltage. Kl.14.00 er jeg inviteret til at 

præsentere mig selv i Vor Frue kirke i Kalundborg. De af jer, der skulle have tid, lyst og mulighed derfor 

er hjertelig velkomne. 

På onsdag d. 20. april finder det næste store debatmøde sted i Herlufsholmhallen, Herlufsholm Allé 

233, Næstved kl.18.30-21.30. 

Ellers vil jeg opfordre jer til at sætte x i kalenderen d. 1. maj, hvis I vil høre mig prædike i Roskilde 

Domkirke kl.17.00. Efter gudstjenesten er der lejlighed til at samles i Konventhuset og få hilst på 

hinanden og talt om det kommende valg. Der er kommet et forslag fra en af jer, som går ud på, at jeg 

arrangerer rundvisning i Domkirken inden gudstjenesten. Jeg vil undersøge om det er praktisk muligt.  

 



Ellers kan jeg fortælle følgende: 

Her til aften var jeg i TV2 øst, hvor jeg blev interviewet og fik stillet de samme spørgsmål som de øvrige 

tre kandidater. Interview med mig er i udsendelsen klippet sammen med interview af Per Vibskov 

Nielsen.  

https://www.tv2east.dk/nyhedsudsendelser... 

NB! I dag er tema for Kristelig Dagblads magasin – sjælesorg. Og heri er der bl.a. et interview med professor 
Tor Johan Grevbo, som har givet mig en fin anbefaling med i den præsentationsfolder, som jeg har 
udsendt. Der står i dagens magasin, at Tor Johan Grevbo breder sjælesorgsbegrebet ud. Han mener at al 
kirkelig virksomhed bør have et sjælesørgerisk element. ”Sjælesorg er ikke kun noget, der foregår i 
samtalens form i en krog af den kirkelige virkelighed. Det sammenfatter alle kirkelige livsytringer i noget, 
som kan kaldes sjælesorgens kirke”. 
Se evt. i den forbindelse min kronik: Bispekandidat: Fremtidens folkekirke er sjælesorgens kirke | Kristeligt 
Dagblad | Kristen sjælesorg må stå som en samlende og udfordrende overskrift over alle kirkens 
livsytringer. Det er vigtigere end liturgi, mener bispekandidat Ulla Thorbjørn Hansen (kristeligt-dagblad.dk) 
 
Jeg vedhæfter også min kronik som fil til orientering for jeg, der ikke holder Kristeligt Dagblad. 
Og endelig her link til interview i Kristeligt Dagblad d. 7. april: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-

tro/bispekandidat-vi-skal-indse-der-er-bud-efter-os-overalt-i-samfundet 

I torsdags var jeg med i skærtorsdagsudgaven af Audiens i DR P1, hvor Katarina Lewkovitch er i audiens 

hos mellemøstkorrespondent Puk Damsgård og mig, (det er en genudsendelse af et program, der blev 

sendt for 5 år siden - d.13. april 2017 medens jeg endnu også var feltpræst. Man skal stoppe som 

feltpræst, når man bliver provst, Men jeg er stadig ledende beredskabspræst). 

Audiens | Mødet med krigen - Forberedelsen med Puk Damsgård | DR LYD 

Der kan stemmes allerede fra på fredag. Og det er lidt som at være med i et ”mediekapløb”.   

Alle avisindlæg er endnu ikke blevet lagt på min hjemmeside. Men det vil ske snarest muligt. De fleste 

er lagt på min facebookside med link. 

De af jer, der er på Facebook og LinkedIn må meget gerne like og dele, hvad I ser, at jeg lægger op på 

min ”Ulla som bispekandidat” side. Ja, jeg lægger også op på min Ulla Thorbjørn Hansen side.  Jeg kan 

se, at der er et par enkelte, der gør det. Og jo flere der gør det, jo mere bliver diverse opslag set (det 

har noget at gøre med Facebook algoritmer). 

God aften og på gensyn/genhør 

På gensyn  

Påskehilsner 

Ulla Thorbjørn Hansen 

  

 

 

 

 

Præsteindsættelse Skærtorsdag på Omø. Sognepræst Kristine Marstrand-Jørgensen blev indsat.  
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