NYHEDSMAIL 12 fra Ulla
Bispevalg i Roskilde Stift

På De Himmelske Dage med sognepræst Karin Wandall og sognepræst Søren Fahnøe (min mand

)

Den latinske tekst på ladcyklen Ecce Nova Facio Omnia betyder ”Se, jeg gør alting nyt”!
(Johs. Åbenbaring kap. 21 vers 5)

Pinsedag d. 5. juni 2022
Kære allesammen

Glimt fra bispevalgkampen siden sidste nyhedsmail:
-

-

De Himmelske dage i Roskilde: Bispekandidatdebat i Palægården, besøg på DSUK-stand og mange
andre stande, åbningsgudstjeneste og Folkekirkemøde
Bispekandidatmøde i Store Heddinge kirke. Sjællandske netavis fra mødet
Gudstjeneste med spisning og præsentation i Sandved kirke
Besøg med præsentation af min bispekandidatur i Vallekilde præstegård
Indlæg i Sjællandske med spørgsmål om den grønne omstilling og aktiv dødshjælp: Ja til en grønnere kirke,
nej til aktiv dødshjælp - Nyheder - sn.dk - Sjællandske Nyheder

-

Indlæg i kirke.dk med afsæt i Anna Kluges kritik af Rasmus N. og mig som grundtvigsk midtbane:
Bispekandidat efter kritik: Jeg deler Grundtvigs vision om frihed for enhver | Kirke.dk

-

Bispekandidatdebat i Herlufsholm sognegård, Næstved
Hvor meget bør biskopper blande sig i den offentlige debat? | Vi skal ikke som kirke mene noget om alle
verdens politiske problemstillinger, sagde Ulla Thorbjørn Hansen (kristeligt-dagblad.dk)

-

Pinsegudstjeneste & samtale i Tveje Merløse ved Holbæk

Glimt fra provstearbejdet
-

Provstesyn på Agersø, i Halskov og på Korsør kirkegård
APV-møder med præster
Medarbejdermøde i eget sogn
Bestyrelsesmøde i Landsforeningen af Menighedsråd

Kontakt mig
Ulla Thorbjørn Hansen
T: 3030 0866
E: uth@km.dk
www.ullathorbjoern.dk

I Palægaard og til Provstesyn i Halskov kirke og på Korsør kirkegård

Her vil jeg bl.a. være frem til d. 15. juni:
2. pinsedag 6. juni kl.11.00 Amfi Vestsjælland i Bregninge, Amfivej 1, 4593 Eskebjerg.
Friluftsgudstjeneste i Kalundborg provsti
Tirsdag d. 7. - torsdag 9. juni Nyborg strand
Det årlige stiftspræstestævne i Roskilde stift. Jeg deltager i det omfang arbejdet og bispevalgkampen tillader.
Fredag d. 10. - søndag d.12. juni Nyborg strand
Landsforeningen af menighedsråds årsmøde
Mandag d. 13. juni kl. 19.00-21.00, Sct. Mikkels kirke, Slagelse
Bispekandidatdebatmøde. Moderator er sognepræst Kristian Østergård, Sorø.
Onsdag d. 15. juni Landemodesalen, Roskilde
Afgørelsens time – stemmerne tælles op

NB! Der kan stemmes indtil d. 15. juni! Sig det videre. Hver en stemme tæller!

Du og dine ønskes en glædelig pinse!

Kontakt mig
Ulla Thorbjørn Hansen
T: 3030 0866
E: uth@km.dk
www.ullathorbjoern.dk

