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A

t være bispekandidat for Roskilde
Stift er en ære og et kald – et
kald som er blevet bekræftet af
flere menighedsrådsmedlemmer inklusiv præster i stiftet, der har opfordret mig
til at stille op til bispevalget.
Et valg af biskop er en vigtig beslutning
for alle stiftets menighedsråd – en tillidserklæring – og jeg vil derfor i de kommende måneder komme rundt og hilse
på menighedsrådsmedlemmer i alle fem
distriktsforenings-områder i stiftet for at
få en tættere dialog. Jeg håber gennem
dette at kunne inspirere alle stemmeberettigede til at gøre brug af deres stemme
ved valget.
Til bispeembedet bringer jeg 25 års erfaring som sognepræst, 18 år som felt-

præst, 11 år som ledende beredskabspræst og snart 5 år som provst.
Jeg har været sognepræst i Roskilde
Stift i snart 14 år, heraf 9 år ved Roskilde
Domkirke og snart 5 år som provst i Slagelse provsti og sognepræst i Sct. Peders
sogn og Havrebjerg sogn (et bysogn og et
landsogn).
Roskilde stift kender jeg også fra min
barndom og ungdom. Jeg er konfirmeret
i Sct. Mikkels kirke i Slagelse, inden jeg
flyttede med min familie til Aalborg.
Det er med afsæt i denne brede praktiske
erfaring fra stiftet, at jeg stiller op som
biskop for netop Roskilde stift.
Og jeg vil her gerne dele nogle af de tanker jeg gør mig om Folkekirkens rolle i
Roskilde Stift.

F O L K E K I R K E N I R O S K I L D E S T I F T S K A L:

1

… virke for god sammenhæng mellem kirkens teologiske
grundlag og mennesker i forskellige livssituationer

Folkekirken er bærende i den danske kultur, den samlende sammenhængskraft, der
går dybere end hvad vi selv kan, vil og tror. Den favner os alle. Binder os sammen
åndeligt, eksistentielt og kulturelt. Og det understreges bl.a. af vort pas. Vi har kristendommen med os ud i verden. Og når der hver søndag prædikes over den samme
evangelietekst i alle landets folkekirker, så er det også med til at binde os sammen
som mennesker og som folk.
Det betyder, at Folkekirken bliver ved med at være kirke for folk i alle aldre og livssituationer og ser sig selv som en vigtig del af fællesskabet og er åben for mennesker
i sorg og glæde. Her må kirken hele vejen vise sig ærlig og sand i ord og handling, og
også være klar til at træde til med kort frist i akutte situationer for individ og samfund, dér hvor livet strammer til. Der er grænser for, hvad mennesker formår, og ved
den grænse møder Gud sit menneske.
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… være en relevant, seriøs og livsbekræftende kirke, der har sans
for sjælesorg

I en individualiseret tid er det afgørende, at Folkekirken er en sjælesørgerisk kirke.
Sjælesorg sker i prædikener, liturgi, retorik, diakoni, musik, samtale og oplysende
undervisning. Som biskop vil jeg arbejde for udbredelsen af evangeliet på mangfoldige, vedkommende og samtidige måder.
Derved kan der, ret forstået, dannes en ”sjælesorgens kirke”, som møder forskellige
mennesker og situationer med tro, håb og kærlighed.
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… have en genkendelig højmesseliturgi og være åben for fornyelse

I højmessen sættes vi fri til ikke at skulle opfinde en masse nyt hver søndag. Samtidig
er det meningsfuldt at give plads til fornyelse og udvikling af andre gudstjenesteformer. Der skal være plads til forskellighed – ”et liv i broget sammenhæng”, hvor vi ikke
er ens – men fælles om at arbejde for kirkens liv og vækst – evangeliets forkyndelse.
Jeg har selv igennem årene bl.a. været engageret i opstart af korarbejde, studiekreds
og teenklub, bibelmaraton og salmemaraton samt planlægning af anderledes gudstjenester, herunder bl.a. fyraftensrefleksioner, pilgrimsgudstjenester, gospelgudstjenester med konfirmander i Roskilde Domkirke, ”mellem himmel og jord”-gudstjenester
og drop-in dåb i Slagelse, og har erfaret at mangfoldige udtryksmåder kan pege i retning af kristendom, der rækker ud til mange, også dem, der ikke kender kirken godt.
I Danmark har vi en høj standard for kirkemusik, der må prioriteres højt også fremover. De fleste sætter pris på, at man har gjort sig umage. Det er derfor vigtigt, at vi
fastholder vores sans for århundreders slidstyrke, æstetik, tradition og historie.
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... bakke op om kirken på landet

”Kirken på landet” er også kirken i sommerlandet og på øerne, hvor befolkningen ofte
mangedobles henover sommeren. Det skal der tages hensyn til ved tildeling af ressourcer. Inddragelse af præster og menighedsråd ved ændringer af forhold og struktur skal prioriteres. Sammen skal vi skabe bæredygtige sogne og præsteembeder, som
tager hensyn til de forskellige steders demografi, ønsker og behov.
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… kendetegnes af et godt arbejdsmiljø, faglig glæde og stolthed
over at arbejde og virke i den danske Folkekirke

Som provst og tidligere tillidsrepræsentant ved jeg, hvor vigtigt et godt såvel fysisk,
som psykisk arbejdsmiljø er, uden mobning, stress og skimmelsvamp i præsteboliger
og kirkens andre bygninger. Jeg ved, hvor skoen trykker og vil arbejde for at sikre
ordentlige arbejdsvilkår for både præster og andre ansatte i kirken.
Arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø fremmes, når vi-tænkningen styrkes i de enkelte sogne, provstier og stiftet. På den måde hører en ordentlig og effektiv sagsbehandling også med til et godt arbejdsmiljø. Teologisk efteruddannelse af både præster og
lægfolk skal prioriteres.
Tilbud om supervision for præster, der er kirkens ”frontpersonale”, må være en selvfølge. Menighedsrådene er arbejdsgivere for kirken og kirkegårdenes personale. Rådene bør have professionel støtte fra stiftet ligesom fra Landsforeningen af menighedsråd.
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… prioritere kirkegårdene som vigtige mødesteder

Hvordan skal kirkegården se ud i fremtiden? Det er ikke for Guds skyld, ej heller blot
for de dødes skyld men for fællesskabets skyld, at vi i ”sjælesorgens kirke” bør prioritere kirkegårdene. De dødes have er også de levendes have, og driften af kirkegårdene
bør også fremover prioriteres højt. Det er en del af kirkens sjælesorg for alle borgere
i Danmark.
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… fokusere på tydelig ledelse og klar kommunikation
– både indadtil og udadtil

En af biskoppens fornemste opgaver er at støtte menighedsrådene med forvaltning
af den store og vigtige opgave, det er at skabe gode kår for evangeliets forkyndelse.
Alt menighedsrådsarbejde handler dybest set om at skabe rammer for kirkens liv og
vækst. Som biskop vil jeg til stadighed minde både præster, valgte menighedsrådsmedlemmer og alle andre om, at vi ikke er alene. Vi er sat i en andens tjeneste.
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Jeg ser frem til et endnu tættere samarbejde med stiftets kommunikationsmedarbejdere om at gøre det synligt for flere, hvad der foregår rundt omkring i stiftets mange
kirker og præstegårde, sognehuse og kirkegårde.
Jeg har en god og lang erfaring med pressekontakt, og som tidligere redaktør af Helsingør Stiftsblad og medlem af redaktionen for Roskilde Stiftsblad samt forfatter til bogen:
”Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, ved jeg, hvor vigtigt det er
med tydelig kommunikation både internt i kirken og udadtil.
Jeg vil prioritere at være tilgængelig for at få Folkekirkens og kristendommens budskaber ud på alverdens måder i såvel de landsdækkende medier som i de små lokale
medier.
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… udbygge samarbejde og erfaringsudveksling omkring
byggesager og personalesager

Der er ingen grund til, at alle sogne eller provstier hver for sig skal ”opfinde den dybe
tallerken på ny”. Jeg har opfordret til, at der bliver lavet erfa-grupper om byggeri og
renovering på stiftsplan, så vi kan udveksle erfaringer og lære af hinanden. I personalesager er der hjælp at hente i Landsforeningen af Menighedsråd – men det er også et
område, jeg som biskop vil vie stor opmærksomhed til. Det skal være overkommeligt
og meningsfuldt at være med som frivillig i menighedsrådsarbejdet, og det opnår vi
ved at arbejde med hinanden, for hinanden.
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… have samarbejde og samvirke som nøgleord

Folkekirken er en vigtig ressource og bidragsyder i samfundet. Jeg vil som biskop tilbyde
provsti-visitatser, hvor kommunen inviteres med for at fremme dialogen mellem kirke
og lokalsamfund, og jeg vil bakke op om lignende arrangementer rundt om i stiftet.
Det er f.eks. naturligt ved velkomstarrangementer for ny-tilflyttere, at Folkekirken
inviteres til at deltage med en stand. Jeg har i 4 år samarbejdet med den lokale turistforening om projektet ”Kunst og kirker”, som primært involverer kirker på landet.
Sammen med Roskilde Stifts diakoniudvalg, Slagelse kloster, Slagelse provstiudvalg
og Slagelse kommune har jeg været primus motor for en diakonikonference, der blev
gennemført i Slagelse i august 2021 med mange deltagere fra både kirke, kommu-
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ne og frivillige organisationer. Konferencen er omtalt på stiftets hjemmeside. Dette
arbejde med diakoni i Roskilde Stift, (som jeg tror med tiden kan være til glæde og
inspiration for hele landet) vil jeg gerne arbejde videre for.
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… have god kontakt med migrantmenighederne i stiftet og
uden for stiftet

Kirken må ikke lukke sig om sig selv – men skal bl.a. række ud til de mange kristne
migranter, som findes i vort land og samtidig huske på de forfulgte kristne i andre
dele af verden, som har brug for vores støtte.
Jeg holder af og føler mig hjemme i den lutherske arv vi er rundet af, men i kirken
kan vi komme sammen mange forskellige nationaliteter med mange forskellige baggrunde. Dette har jeg bl.a. erfaret som sognepræst i Roskilde Domkirke, hvor der ved
én engelsk gudstjeneste blev talt 12 forskellige nationaliteter. Der er meget, der kan
skille os, men i troen på Gud, som møder os i Kristus, kan vi være sammen i Åndens
fællesskab. Evangeliet kan rive det skel ned, der kan være imellem os.
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…være sit ansvar bevidst – der bliver regnet med kirken i
det danske samfund

Med mange års erfaring som feltpræst, politi-kontaktpræst og ledende beredskabspræst har jeg erfaret, at der bliver regnet med kirken i det danske samfund. Folkekirken skal være der, hvor folk er. Og ikke mindst under kriser og katastrofer skal kirken
være åben – et åndehul og et tilflugtssted.
Ikke al forkyndelse eller sjælesorg foregår dog i kirkens bygninger. Og kirken skal
derfor naturligvis tænkes med som en del af kriseberedskabet, som det f.eks. skete
under covid19 nedlukningen, hvor der blev stillet ekstra præster til rådighed på sygehusene for sjælesorgssamtaler med både patienter og ansatte.
Som ledende beredskabspræst i Region Sjælland og formand for Fælles Forum i Folkekirkens Katastrofeberedskab sidder jeg med som repræsentant i den nationale stab
for psykosocial indsats sammen med bl.a. en repræsentant for alle landets regioner
og kommuner. I denne stab er vi enige om et øget samarbejde om den psykosociale
indsats i kommuner og regioner, og her er Folkekirken en naturlig samarbejdspartner.
6
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… samarbejde med selvstændige menighedsråd er afgørende
for kirkens fremtid

Som provst i et af Danmarks største provstier med 43 kirker, 33 kirkegårde, 35 præster og 27 menighedsråd ved jeg, at samarbejde med lokalforankrede og selvstændige
menighedsråd er vigtigt.
Jeg har samarbejdet med mange menighedsråd og præster omkring bl.a. provstesyn,
præsteansættelser, MUS-samtaler og kirkebogssyn og budgetter. Jeg har i denne forbindelse været glad for, at jeg blev bankuddannet, inden jeg begyndte det teologiske
studium. Jeg har således en solid ledelsesmæssig og administrativ erfaring, som jeg
ville kunne gøre brug af som biskop.

L A D O S M Ø D E S!
Jeg kommer gerne på besøg i kirker, præstegårde og sognegårde i stiftet, det kunne
være i forbindelse med en gudstjeneste, et menighedsrådsmøde eller som foredragsholder, hvor det er muligt.
Skriv til mig på uth@km.dk eller ring på tlf. 30 30 08 66 for at aftale nærmere.

LÆS MERE:
Hjemmeside: www.ullathorbjoern.dk
Facebook: Ulla som bispekandidat i Roskilde Stift
Instagram: UllaThorbjoern
www.ullathorbjoern.dk
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CV – fra banken til Folkekirken
2017- Provst i Slagelse, sognepræst i Sct.Peders-Havrebjerg pastorat
Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd 2021
2008-2017 Sognepræst i Roskilde Domsogn
Udsendt som feltpræst Afghanistan, 2010 og 2012
		 Engelske gudstjenester for engelsktalende tilflyttere, studerende,
flygtninge m.fl.
		 Master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering 2016
		 Suppleant i Roskilde Stiftsråd 2015-2017
		 Medl. af redaktionen for Roskilde Stiftsblad 2008-2010
		 Politikontaktpræst 2010-2017
		 Ledende beredskabspræst 20101998-2008 Sognepræst i Glostrup pastorat
		 Redaktør af Helsingør Stiftsblad &
medlem af Smørum Herred distriktsforening
		 Tillidsrepræsentant i Glostrup provsti
		 Stifter af Glostrup Gospel 2006 (koret eksisterer stadig)
		 Udsendt som feltpræst, Kosovo 2004
		 Feltpræst 1999-2017
1998 Kst. sognepræst i Birkerød sogn
1996-1997 Kst. sognepræst i Frederiksborg Slotssogn
1996

Ordineret i Helsingør Domkirke

1996 Cand. Theol, Københavns Universitet
1996 ”Præstepraktikant”, Birkerød sogn
1994-1995 Lægprædikant og søndagsskoleleder i Den Danske Kirke i Sydney,
Australien
1985-1990 Bankelev & bankassistent, Danske bank (Hellerup afdeling)
8
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Født: 1966 i Birkerød
Døbt: Birkerød kirke
Konfirmeret: Sct. Mikkels kirke, Slagelse
Student: Aalborghus Statsgymnasium
Gift med: Sognepræst Søren Fahnøe
Interesser: Sport: svømning (svømmetræner og konkurrencesvømmer),
kajak, løb, dans.
		 Kreative interesser: Fotografering og tegning/maling, kor og
musik (guitar, klarinet og tværfløjte).

Et eksempel på samarbejde og samskabelse i
Slagelse provsti er projektet ”Kunst og kirker”.
Det fandt i 2021 sted d.12-14. november.
Se nærmere på: www.kunstogkirker.dk
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FELTPRÆST OG LEDENDE BEREDSKABSPRÆST
Fra 2010 ledende beredskabspræst for Region Sjælland (Roskilde Stift og Lolland-Falster Stift) og politikontaktpræst for Midt- og Vestsjællands Politi.
Fra 1999-2017 Feltpræst – i første omgang tilknyttet Ingeniørregimentet i Farum, siden bl.a. tilknyttet Livgarden (Høvelte). Se evt. kort interview fra 2019 på ”Udsendt af
Danmark” https://www.udsendtafdanmark.dk/2019/08/27/alexander-og-josephine/
I 2018 udkom min bog: ”Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”,
som bl.a. er skrevet med baggrund i mit arbejde som feltpræst og beredskabspræst.
Bogen har bl.a. ført til, at jeg er inviteret til at sidde med i en referencegruppe for selvmordsforskning for ældre over 65 og har været med til at udvikle nyt undervisningsmateriale om emnet. Se mere på: www.regionsjaelland.dk/efterladte. DR1 har lavet
en kort film (Nærsyn) om emnet dødsbud se: https://www.dr.dk/nyheder/indland/
naersyn/ulla-er-doedsbud-man-skal-give-beskeden-direkte

ISBN 978-87-410-0439-6

”

Dødsbud

var skal give pårørende meddelelse om en falid en præst med. provst Ulla Thorbjørn Haner, der har erfaring med at gå med dødsbud,
aggrund af sin egen erfaring, en Master i sjænde interviewundersøgelse af både budbærere
der hun, hvordan man bedst muligt formidler
de budbærer og pårørende kommer værdigt,
fessionelt gennem den frygtelige situation.
d er en både meningsfuld og skræmmende
ndsigt, respekt og erfaring, og det kræver ikke
r på sig selv. En budbærer kan ende med selv
t. Bogen er et redskab til den svære samtale.
bliver alle båret. Og man ved aldrig, hvornår
skal gå et stykke vej med et menneske, der
lig og tragisk død i familien.

Ulla Thorbjørn Hansen

armeres politiet ca. 10.000 gange, når en
ør pludseligt i en ulykke, tager sit eget liv
s død af andre årsager såsom sygdom og drab.
har til opgave at fortælle de pårørende om

Ulla Thorbjørn Hansen

Dødsbud

Om underretninger ved pludselige dødsfald
9 788741 004396
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D

et kan ikke undgås, at mange af dem, der
modtager et dødsbudskab får et chok og
bliver rystet i deres grundvold. Men
hvorvidt den oplevelse udvikler sig til et traume,
kan afhænge af måden, budskabet bliver afleveret
på og af hvem, og hvordan de pårørende undervejs og efterfølgende mødes og behandles af de
professionelle hjælpere, familie, venner og andre,
de kommer i kontakt med. Uanset hvad, er det dog
vigtigt at huske på, at selve det at blive chokeret
er naturligt. Og da relativt enkle forholdsregler
kan hjælpe den chokerede person, giver det ikke
mening at tale om behandling, men om at mennesker møder mennesker dér, hvor de er. God vilje
og gode intentioner slår dog ikke til. At gå dødsbud er som regel en professionel opgave. Den, der
skal ud med dødsbudskab, har brug for kundskab
og træning, hvis vedkommende skal undgå, at der
ved selve underretningen sker en traumatisering
af de pårørende på baggrund af den måde, budskabet gives på og efterfølgende af budbæreren selv,
der kan blive sekundært traumatiseret.
uddrag fra bogen

DET SIGER ANDRE OM ULLA:
Marianne Myssen, sognepræst Sørbymagle-Kirkerup pastorat, gymnasiepræst og tovholder for gymnasiepræsterne i Roskilde Stift
Med Ulla som biskop for Roskilde Stift får stiftet et engageret og arbejdsomt menneske, der altid vil gå i dybden med de udfordringer
og problemstillinger, et stift med mange landsogne kan have.
Ulla er en ildsjæl, som vil arbejde for at værne om det gode, der allerede består i
stiftet, samtidig med er hun ikke bange for at være først med nye tanker til kirkens
fortsatte liv og vækst. Således kan nævnes arrangementet Kunst og Kirker, som Ulla
har været med til at sætte i gang i Slagelse Provsti. Et arrangement som Kunst og
Kirker er med til netop at synliggøre vores mange små landkirker i provstiet, i en tid
hvor landkirkerne i yderområderne har udfordringer.
Som provst er Ulla god at sparre med, hun er hurtig til at byde ind, hvis man har
overvejelser eller tanker, man gerne vil drøfte med hende.

Sognepræst Jesper Marbæk Christensen, Sct. Povls sogn, Korsør
Ulla er meget dygtig til at skabe kirke på så mange niveauer, har et
utroligt drive og en stor professionalisme og smittende engagement,
der gør, at man føler, at man er med i noget, man kan være stolt af, fordi det fungerer så godt, man bliver set, hørt, taget alvorligt. Man
kan regne med Ulla, hun har ikke andre dagsordener, end at vi og kirken skal have det
godt sammen. Når jeg ser på, hvor mange gode og spændende ting og initiativer, der
er sket på de fire år Ulla har været provst, må jeg sige, at jeg mener, at Folkekirken vil
være meget godt tjent med Ulla som biskop.

Lone Sundgaard Hansen, provstisekretær for Slagelse provsti
Ulla har i sin tid som provst i Slagelse Provsti formået at skabe en tæt
kontakt til provstiets præster og menighedsråd. Der er ikke
‘langt’ fra provstikontoret og ud til sognene. Ydermere er Ulla god til at
skabe tæt dialog til offentlige myndigheder - hvilket gør, at ofte ‘langsommelige’ sagsbehandlingstider bliver minimeret. Roskilde Stift vil med Ulla
få en dygtig og engageret biskop - og Slagelse Provsti vil ‘miste’ en tilsvarende provst.
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Lisbeth Hybholt, Seniorforsker Psykiatrien Region Sjælland
Jeg har samarbejdet med Ulla i et forskningsprojekt, der handler om
støtte til mennesker, der har mistet en nærtstående til selvmord. Ulla
har udvist omhu, stort engagement, samt bidraget med stor viden
og erfaring som Ledende beredskabspræst. Derudover har Ulla været
eminent til at tage initiativer og udbrede viden fra forskningen, hvilket er
essentielt for at nå i mål med projektet. Det har både personligt og fagligt været en
fornøjelse at arbejde sammen med Ulla.

Formand for Halskov Menighedsråd og næstformand i Midt og Vestsjællands Distriktsforening, Birthe Vilhelmsen

Fotograf Stine Heilmann

Ulla Thorbjørn Hansen har været vores provst i 4 ½ år og jeg har været
glad for samarbejdet med hende. Ulla har en bred baggrund og en
meget stor rygsæk med sig og forståelse for sognebørn og menighedsråd, som jeg tror hun vil bruge både konstruktivt og samlende også som
biskop. Ulla Thorbjørn har fingeren på pulsen og har formået at samle menighedsrådene i et samarbejde hen over midten. Vi vil i Slagelse Provsti miste en god
provst, men få en engageret og synlig biskop.

Birgit O’Sullivan, ejer af O’Sullivan Consulting (Sognepræst 19922000 & Erhvervslivet 2000-13)
Folkekirken.dk - her mødte vi hinanden i slut 90’erne. Ulla repræsenterede Helsingør stift, jeg Roskilde stift. Vi sad begge i bestyrelsen, og
siden har jeg igen og igen oplevet Ullas smittende engagement og arbejdsindsats fra tidlig morgen til midnatstid, tænk Duracell batteri. I får en biskop, der vil arbejde solen sort for stiftet, folkekirken og udbredelsen af kristendom i
ord, sang og kunst, men også i tal, jura og samarbejde med mange interessenter. Ulla vil gøre sit til, at alle ansatte og frivillige, medlemmer og ikke-medlemmer,
vil opleve folkekirken i Roskilde Stift som relevant! Som provst er Ulla en attraktiv
leder, der er højt til loftet og rammer: struktur & styr på tingene med plads til
initiativer og en forundringsparat livsindstilling.

12

www.ullathorbjoern.dk

Emeritus domprovst Jens Arendt, Roskilde Domkirke
Ulla er et ordentligt menneske. Roskilde Domkirke er formodentlig Danmarks
største kirkelige arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der også kan opstå
gnidninger. Men Ulla kan altid foreslå en fornuftig løsning. Hun er et menneske, som
overhovedet ikke er intrigant. Hun kan også sige tingene, som de er uden at fornærme
nogen. Hun har naturlige lederegenskaber. Hun har sans for organisation og for
at gøre tingene på en smidig måde. Når hun siger noget eller foreslår en løsning,
tænker andre, at der må være noget om det. Hun er meget samvittighedsfuld på
alle områder, også når det drejer sig om hendes prædikener og det teologiske arbejde. Ulla er en god kollega.

Anbefaling fra Norge:
Tor Johan S. Grevbo, tidl. blant annet rektor for presters etter- og videreutdannelse, samt professor em. i praktisk teologi med bredt virke
også i Danmark
Jeg ble kjent med Ulla Thorbjørn Hansen for flere år siden under et
masterkurs ved Københavns teologiske fakultet, der hun viste et fremragende faglig engasjement. Siden har jeg fulgt hennes pastorale utvikling på ulikt
vis. Ingen biskop har formidable evner som dekker sømløst alt det tjenesten innebærer. De dårligste biskoper er de som likevel innbiller seg det. Med Ulla Thorbjørn
Hansen som biskop får man heller ikke alt, men det viktigste, blant annet dette:
En person med bred pastoral erfaring som inspirerer til tjeneste og fellesskap omkring troens sentrum og utfoldelse.
En person med enorm arbeidskraft og store organisatoriske evner, kombinert med
et oppriktig ønske om å ta tak i saker som melder seg og få dem behandlet og avgjort
på en god måte.
En person med personlig utstråling som både er tydelig og inkluderende, nytenkende
og konsoliderende, ydmyk og samtidig kallsbevisst – hverken konfliktsky eller konfliktsøkende.
En person med bred teologisk og allmenn kunnskap, ikke minst i grensefeltet kirke-samfunn, og med evne til å se en sak fra flere sider.
Ulla Thorbjørn Hansen er trygg i kirkens arv og samtidig stadig underveis
mot nye muligheter i et godt og lyttende samarbeid. Hun har også ofte vist
seg som en dyktig kirkelig representant og kommunikator i ulike offentlige fora.
www.ullathorbjoern.dk
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Helle Viuf, sognepræst i Tune sogn og Herstedvester sogn, tidligere
sognepræst i Antvorskov sogn, Slagelse provsti
Ulla Thorbjørn Hansen har indtil for nyligt været min provst og jeg
kender hende som ihærdig, grundig og omhyggelig med alt hvad
hun gør. Ulla Thorbjørn Hansen har blik for både de store linjer og
detaljer med et grundigt indblik i mange forskellige facetter af præstearbejdet.
Ulla Thorbjørn Hansen ikke bare siger, at hun vil tage hånd om et ordentligt arbejdsmiljø i Folkekirken, jeg har personligt erfaret hendes engagerede indsats. Fra sidelinjen har jeg også fulgt hendes arbejde som ledende beredskabspræst og det store
arbejde hun her har gjort, som har fået Folkekirken ind som en troværdig og professionel samarbejdspartner i samfundets håndtering af sorg og krise.
Jeg mener, at Ulla Thorbjørn Hansen vil kunne vende kirken meget mere udad i samfundet og her give den en betydningsfuld stemme i talen om liv og tro. Ulla vil være et
særdeles godt bud på en moderne biskop, der vil være synlig både indadtil og udadtil.

Anne-Mette Faurholdt, menighedsrådsmedlem i Glostrup, bosat i
Undløse, Søndersted sogn, Roskilde Stift
Som præst er Ulla nærværende og nede på jorden, både til gudstjeneste i hendes prædikener og i almindelig omgang. Hun har konfirmeret mine tre piger, som alle havde en god oplevelse til konfirmandundervisningen og selve konfirmationen. Senere hjalp hun min ældste datter med at
finde materiale til en opgave, og efterfølgende kom hun til fremlæggelse af opgaven. I
det hele taget er hun hjælpsom og opmærksom på hver enkelt.
Da Ulla fik embede ved Roskilde Domkirke var min første tanke: ”Så er jeg nødt til at
flytte med, vi kan jo slet ikke undvære Ulla”. Siden når jeg møder Ulla, bliver jeg stadig mødt med glæde og genkendelighed. Når man kender Ulla, bliver man ikke glemt.
Med sit overblik, engagement og nærvær vil Ulla blive en god biskop.
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Henrik Heeris, selvstændig Organisations- og Lederudviklingskonsulent for Kirkeministeriet
Jeg har kendt og fulgt Ulla i mange år, både som præst og som provst.
For mig fremstår Ulla som en meget autentisk og tillidsfuld person, og sammenholdt med et stort mod og en sjælden dedikeret ansvarlighed, balancerer hun fortiden, nutiden og fremtiden på en yderst troværdig
og samvittighedsfuld måde. Ulla demonstrerer en høj grad af passion og selvdisciplin i sit virke. Hun tager gerne fat om de udfordringer og forandringer Folkekirken
står over for. Jeg ser hende som den der målrettet både kan og vil bygge bro over
andres grøfter. Ulla er for mig fremtiden. Hun er fremsynet og visionær, og
har med en stærk forankring i teologien, et kæmpe potentiale og et organisationstalent ud over det sædvanlige.

Lasse Harkjær, oberst, tidligere chef for Livgarden, menighedsrådsmedlem i Garnisons sogns menighedsråd
Ulla er et tænkende, samarbejdende og handlende menneske. Da jeg var chef
for Livgarden havde jeg et tæt samarbejde med Ulla som var en af vores feltpræster.
Det var i årene med mange faldne, og dermed en tid hvor der var behov for både
handling og stor empati, som Ulla besidder. I disse nye tider var Ulla en stærk
støtte i udviklingen af et nyt paradigme og samtidigt var hun en uvurderlig støtte
for mange pårørende - men også til chefen. Hun har min fulde støtte i ønsket om at
blive biskop.

Lenette Darling, stud.theol. og formand for Sct. Peders menighedsråd
i Slagelse.
Den kommende biskop i Roskilde skal være en rollemodel for præsterne i stiftet både personligt og fagligt, og også for alle andre. Ulla
Thorbjørn Hansen er et rigtig godt bud på sådan en rollemodel. Hun
er en dygtig teolog og en erfaren leder. Dette har hun vist i de snart 5 år, hun
har været præst i Sct. Peders kirke og provst i Slagelse provsti. Hun er gået foran med
stort engagement og professionalisme. Hun er et robust og videbegærligt menneske, som altid møder verden nysgerrigt og uden fordomme. Ulla skaber ideer og
visioner, gerne sammen med andre, og med sin arbejdsomhed sikrer hun, at de projekter der sættes i gang, også bliver gennemført. Med Ulla som biskop kan vi forvente
en tydelig, ordentlig og professionel leder med et menneskeligt ansigt.
www.ullathorbjoern.dk
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LÆS MERE:

Personoplysninger indsamles med hjemmel i bekendtgørelse nr. 90 af 25. januar
2017 § 5 om bispevalg. Personoplysninger og den underskrevne ”stillerformular”
vil sammen med anmeldelse af den foreslået kandidat blive indgivet til stifts
administrationen i Roskilde Stift inden den af Kirkeministeriet fastsatte frist; dette
dog kun såfremt der opnås de nødvendige 75 stillere. I modsat fald vil alle stiller
formularer med personoplysninger blive makuleret af modtageren af informatio
nerne efter at bispevalget er udskrevet og overstået.
Dataansvarlig er: Ulla Thorbjørn Hansen, Frankrigsvej 9, 4200 Slagelse

Hjemmeside: www.ullathorbjoern.dk

Facebook: Ulla som bispekandidat i Roskilde Stift
Instagram: UllaThorbjoern
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