
Bispekandidat
Ulla Thorbjørn Hansen

Ordentlighed og tydelig ledelse 
En sund arbejdskultur skal være en selvfølge
- også i Folkekirken

Sjælesorgens kirke for alle 
I sorg og i glæde spiller Folkekirken en rolle 
i dagligdagen - også for dem, som ikke er 
kirkevante

 
Kirke, teologi og kristendom 
i hverdagen
Efteruddannelse og fordybelse for præster 
og valgte menighedsrådsmedlemmer - og 
andre interesserede



Det vil jeg som biskop: 

Ordentlighed og tydelig ledelse 
Det er afgørende, at vi har god og tydelig ledelse, for det 
sikrer et sundt arbejdsmiljø for alle ansatte i Folkekirken. 
Personalesager skal håndteres hurtigt og ordentligt og 
for de frivillige i menighedsrådene, skal arbejdet være 
overkommeligt og meningsfuldt.

Sjælesorgens kirke for alle
Folkekirken i fremtiden er sjælesorgens kirke. 
I sjælesorgsarbejdet når kirken også ud til de mennesker, 
der ikke har fast gang i kirken.  
Sjælesorg sker i prædikener, liturgi, diakoni, musik, 
samtale og oplysende undervisning. 

Kirke, teologi og kristendom i hverdagen
Der skal være frihed i efteruddannelsen af præster. 
Også de valgte menighedsrådsmedlemmer skal tilbydes 
undervisning i kirke, teologi og kristendom. Kirkemusik 
og arbejdet med kendskab til gamle og nye salmer bør 
prioriteres højt. 

Kort om Ulla Thorbjørn Hansen:
Jeg har været sognepræst i 26 år, de seneste fem år har 
jeg også været provst i Slagelse med ansvar for 41 sogne. 

Jeg er født i 1966, og blev cand.theol. i 1996.  Før  
teologistudiet var jeg ansat i bank i fem år. Efter min 
præsteordination var jeg i de næste 12 år sognepræst 
i henholdsvis Frederiksborg Slotssogn, Birkerød og 
Glostrup. I Glostrup var jeg også tillidsrepræsentant. I 
2008 blev jeg sognepræst i Roskilde Domsogn, og fra 
2017 provst i Slagelse. 
 
Fra 1999 til 2017 var jeg sideløbende med mine stillinger 
som sognepræst også feltpræst med udsendelser i Kosovo 
og Afghanistan. Jeg har været politikontaktpræst i syv år 
og er stadig ledende beredskabspræst. I forlængelse af 
dette har jeg har taget en Master i Sjælesorg, Ledelse og 
Krisehåndtering og har skrevet bogen: Dødsbud – om 
underretninger ved pludselige dødsfald (2018). 

Jeg er medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af 
Menighedsråd. Jeg er gift med sognepræst Søren Fahnøe. 
Se mere her: www.ullathorbjoern.dk
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