NYHEDSMAIL _10 _2022 fra Ulla – vedr. bispevalg i Roskilde Stift

Her et glimt fra Roskilde Domkirke og fra Landemodesalen, hvor vi endnu ventede spændt på resultatet

Torsdag d. 12. maj 2022
Kære alle
TAK FOR STØTTE OG MANGE STEMMER!
I går onsdag den 11. maj 2022 kl.12.00 blev første valgrunde af bispevalget i Roskilde Stift afsluttet.
Ingen af os fire kandidater opnåede de 50 procent af stemmerne, som det kræver for en kandidat
at vinde et bispevalg i første valgrunde.
Videre til 2. runde er Rasmus Nørgaard og jeg med henholdsvis 509 stemmer og 393 stemmer.
Per Vibskov Nielsen fik 355 stemmer og Anna Kluge fik 389 stemmer. Det var altså meget tæt løb.
Og hver enkelt stemme var vigtig! Og vil også være det i næste runde. Tak til de af jer, der stemte
på mig - og tak til mine modkandidater for modspil og medspil undervejs.
BISPEVALGETS ANDEN RUNDE INDLEDES ONSDAG DEN 25. MAJ KLOKKEN 12.00. Det er, synes jeg,
bemærkelsesværdigt, at de to andre kandidater FIK TILSAMMEN 44,8% AF DE AFGIVNE STEMMER,
og måske er det nu tid til at gå lidt i tænkeboks og se tilbage på valgkampen, som den er forløbet
indtil nu. Nogle af de emner, som Per og Anna har været med til at sætte fokus på, må naturligvis
tages alvorligt og føres videre i 2. runde, eftersom så mange har valgt at sætte deres x udfor netop
deres navne!
Et af de emner vi alle har været enige om at tale om har været Folkekirkens arbejdsmiljø og
behovet for at fokusere på at sørge for et godt arbejdsmiljø for alle ansatte i Folkekirken.
Det kommer vi kort ind på i dette INTERVIEW PÅ TV2 LORRY FRA I GÅR AFTES I ROSKILDE
DOMKIRKE se: 19:30 - 11. maj. 2022 | TV 2 Lorry
Der er også et kort klip fra TV2øst: Ingen fik nok stemmer: To kandidater tilbage i bispevalg | TV 2
Lorry
Det er værd at bemærke, at der var lidt over 300 menighedsrådsmedlemmer, som ikke stemte i
første omgang. Det skyldtes desværre bl.a. at nogle havde problemer med teknik eller ikke havde
adgang til internet og derfor var nødsaget til at stemme med personligt fremmøde, hvilket fra
nogle steder af stiftet krævede en længere rejse. Jeg hørte således én her fra Slagelse provsti sige,
at det var for langt at køre til Roskilde eller Holbæk.
I dag – dagen derpå – har jeg haft travlt med at få et overblik over diverse aftaler m.v. i den
nærmeste fremtid.

Fotos fra denne uges provstesyn i en
række kirker på landet: Gudum,
Nordrup og Sønderup kirke, hvor jeg
fik lejlighed til at mødes med flere af
de 393 menighedsrådsmedlemmer
som har stemt på mig i første
omgang. Tak for det!

Ora et Labora – bed og arbejd
Sådan sagde de gamle munke. Og det er hvad der bliver tid til i denne tid med bispevalgkamp,
provstesyn og sygdom blandt nærmeste kollegaer. Der er bl.a. lagt følgende aftaler i min kalender i
den nærmeste fremtid:
Søndag den 15. maj kl. 15 i Helligåndskirken, Bredegade 7A, Slagelse.
Jeg prædiker ved en kort aftengudstjeneste i Klosterkirken – Helligåndskirken. Efter gudstjenesten
vil der være mulighed for at hilse på mig og stille spørgsmål i forbindelse med en lille forfriskning.
Mandag den 16. maj deltager jeg i konference om Folkekirkens grønne omstilling i Fredericia.
Søndag den 22. maj kl. 10.30 i Mosede kirke, Lilleholm 3, 2670 Greve.
Jeg er inviteret til at gæsteprædike i Mosede kirke. Vel mødt! Der vil bagefter være mulighed for at
hilse på mig og stille spørgsmål i forbindelse med kirkekaffen.
Lørdag den 28. maj kl. 13-14 Debatmøde mellem Rasmus og mig i forbindelse med Himmelske
Dage i Roskilde. Det foregår i Palægården på Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde.
I ønskes alle nogle gode Store bededage.
Hjertelige hilsner Ulla Thorbjørn Hansen

