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                      Fredag den 28. januar 2022  

 

Kære alle  

Bispevalget i Roskilde Stift er i tirsdags blevet udskrevet. Stiftets fem distriktsforeninger 

har samme dag udsendt et brev til alle menighedsråd i Stiftet, hvor de bl.a. skriver, at der 

vil være kandidatanmeldelser frem til 22. marts og evt. korrektur senest 29. marts. 

Derefter vil der være en række stormøder med alle godkendte kandidater. 

En spændende hverdag som provst i et stort provsti                                                                   

Jeg har i disse dage travlt med at passe embedet som provst og sognepræst her i Slagelse 

provsti med alt hvad det indebærer af gudstjenester, møder, samtaler og meget andet.  

Onsdag aften var der f.eks. provstiudvalgsmøde, og der var 39 punkter på dagsordenen. 

Det handlede om arbejdsmiljø, renovering af kirker, præstegårde og altertavler. Der skulle 

godkendes kirkegårdsplan og tages stilling til klimaregulering i alle provstiets kirker. Vi 

havde besøg (via teams) af repræsentanter fra Landsforeningen af menighedsråd, der 

fortalte om mulighederne for at få hjælp til HR-spørgsmål i Landsforeningen af 

menighedsråd. De fortalte om en personalekonsulentordning, som man bl.a. har i Greve-

Solrød provsti, hvilket jeg har forstået, at man er glade for i den del af Stiftet. Vi besluttede 

at tage imod et tilbud fra FUV om at være med i en frivillighedsundersøgelse, som 

forhåbentlig kan være med til at sætte endnu mere fokus på det kæmpe og vigtige 

arbejde, som valgte menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige i kirken har sagt ja til at 

udføre, for på den måde at få fastholde frivillige og måske få flere frivillige engageret i 

arbejdet for kirkens liv og vækst.  En del af sagerne har krævet tæt dialog med Stiftets 

medarbejdere, og en del af sagerne er sendt videre til godkendelse i Stiftet.  

Her kan du bl.a. møde Ulla 

I det omfang det overhovedet er muligt for mig, kommer jeg fortsat meget gerne rundt i 

andre dele af Stiftet og taler med jer og jeres menighedsråd i forbindelse med 

gudstjenester eller menighedsrådsmøder.  I skal bare ringe/skrive.  

På min hjemmeside – www.ullathorbjoern.dk vil jeg løbende få lagt besked op om, hvor og 

hvornår man kan møde mig ved gudstjenester og andet.   

http://www.ullathorbjoern.dk/


På næste søndag skal jeg f.eks. prædike i min lokale kirke - Sankt Peders kirke. Der er DR 
radiotransmission fra denne gudstjeneste, så har I ikke mulighed for at køre til Slagelse, så 
kan I evt. følge med derhjemme. 
 
Søndag 6. februar kl. 10.00 højmesse i Sankt Peders kirke, Slagelse 
NB: der er DR radiotransmission fra denne gudstjeneste 
 
Torsdag 17. februar kl. 19.00-19.30  torsdagsandagt i Sankt Peders kirke, Slagelse 
Torsdagsandagt er: Bibelfortælling på hverdagsdansk. Det er salmer ”med et beat”. Det er 
mulighed for at tænde lys og gå til nadver. Torsdagsandagt er en halv times pause fra 
hverdagen. Det foregår i Sct. Peders kirke kl. 19.00. Efterfølgende kaffe i Sogneladen. 
  
Søndag 20. februar kl. 10.00 højmesse i Havrebjerg kirke - Krænkerupvej 65, 4200 Slagelse 
prædikant: Ulla Thorbjørn Hansen. 
  
Søndag 20. februar kl. 12.00 højmesse i Kirke Stillinge kirke, Stillingevej 55, 4200 Slagelse 
Prædikant: Ulla Thorbjørn Hansen 
 
Onsdag 2. marts kl. 19.00 Mogenstrup Menighedshus, Kirkeskovvej 4, Mogenstrup. Fælles 
valgmøde med os, der indtil videre har meldt sig som bispekandidater. 
  
Onsdag 9. marts kl. 10.00-11.30 Onsdagstræf i Sogneladen, Herrestræde 1, Slagelse - 
Diakoni og sjælesorg i hverdagen - foredrag ved provst og sognepræst Ulla Thorbjørn 
Hansen. Ordet diakoni kommer fra det græske ord ”diakonia”, som betyder tjeneste. Og 
ordet sjælesorg er et fordansket udtryk af det tyske ”Seelsorge”, som betyder at sørge for, 
eller tage sig af sjælen. Kan der være tale om sjælesorg og diakoni, når Gud ikke direkte 
nævnes eller omtales? Hvad er forskellen på diakoni, sjælesorg og socialt arbejde? 
  
Onsdag 16. marts kl. 17.00-17.30 onsdagsrefleksion i Helligåndskirken, Slagelse kloster 
Der er tale om en kort og enkelt andagt i Helligåndskirken med salmesang og en refleksion 
over nogle af livet store spørgsmål, spejlet i lyset af det kristne budskab.  
 

Mange hilsner 

Ulla 

P.S. Jeg har udsendt min præsentationsfolder til alle 

menighedsrådsmedlemmer i Roskilde Stift i december 

måned sammen med en adventshilsen. Vi har brugt 

sogn.dk til at finde 

adresserne, og det har vist 

sig, at nogle af 

oplysningerne ikke var 

opdaterede. Så derfor: hvis 

du ikke har modtaget min 

folder med posten eller hører om nogle andre menighedsrådsmedlemmer, som ikke har 

modtaget min folder, så må I endelig skrive til mig. Så vil jeg fluks sende et brev af sted       


