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Kære alle (jer, der har sagt ja til at være stillere, og jer som står bag mig og gerne vil 

støtte mig på den ene eller anden måde) 

Efter al sandsynlighed bliver valget udskrevet i januar. Derefter vil derefter være en 

periode med fælles valgmøder, der afsluttes med en elektronisk afstemning. 

Allerede nu er der dog en del opvarmningsmøder, men de foregår lokalt, og det 

kræver, at man har tid til at orientere sig i medierne, hvis man vil vide hvor og 

hvornår.  

De store fællesmøder med præsentation af alle kandidaterne begynder således 

først, når valget er udskrevet.  

Valgkampe kan gå i mange retninger. Jeg håber, at vi sammen og hver for sig kan 

påvirke debatterne, så det bliver oplysende på den bedst mulige måde.  

Der vil selvfølgelig være mange slags spørgsmål. Der vil sikkert være nogle 

spørgsmål, der går på personen, f.eks. hvad slags erfaring har kandidaterne med sig, 

og hvor mange år vil kandidaten kunne sidde som biskop (10 år? 23 år?) og lignende.  

Men det er også sådan, at en biskop kun har indflydelse på visse områder, og at 

biskoppen er afhængig af menighedsrådenes arbejde og velvilje. Så derfor handler 

en valgkamp også om andet end biskoppens personlighed, nemlig også om 

overordnede samt helt dagligdags opgaver og udfordringer.  

Nogle af dem har været omtalt f.eks. i debatterne om ændringer i gudstjenesterne 

og om samskabelse.  

Frihed og ressourcer 

Jeg tror, at Folkekirken i de kommende år bevæger sig i retning af mere lokal frihed 

hvad angår fornyelse af dele af gudstjenesten (f.eks. nye salmer og bønner) og 

forsøg med alternative gudstjenester. To ledetråde i den udvikling bliver at 

fastholde, at det ”driver” eller peger på Kristus som Luther skrev og at fastholde den 



kvalitet, som Folkekirken er kendt for i sammenligning med kirkerne i vore 

nabolande.  

Med hensyn til samskabelse vil der også være bud efter Folkekirkens indsats, og her 

handler det om formålet med et muligt samarbejde og kirkernes ressourcer.  

Der vil blive brug for at stille mange spørgsmål i valgkampen, fordi det er nemt at 

komme med løfter, som bagefter ikke kan indfries, eller som ikke passer lige godt til 

alle de mange forskellige kirker og sogne, der er i stiftet.   

Og rent praktisk: 

Fortæl gerne om mit kandidatur i jeres netværk 

Vedhæftet fremsender jeg min foreløbige præsentationsfolder, som I meget gerne 

må dele med jeres netværk. Hvis I alle finder 1 eller to i jeres netværk, der kan og vil 

være stillere, så vil vi hurtigt komme op på de max 150 stillere. Se også min 

hjemmeside: www.ullathorbjoern.dk 

Heraf vil det bl.a. fremgå, hvor man kan møde mig undervejs i valgkampen.  

Onsdag d. 1. december kl. 14.00-16.00 vil man f.eks. kunne møde mig i Havrebjerg 

Forsamlingshus, Krænkerupvej 57, hvor jeg vil tale om Folkekirken, lidt om mig selv, 

det kommende bispevalg og mine tanker om fremtidens kirke. Alle er velkomne. 

Og tirsdag d. 7. december kl.19.00 kan man møde mig i foreningshuset i Bjernede, 

Bjernedevej 27, 4180 Sorø. Her har jeg i begyndelsen af september sagt ja til at 

holde foredrag om emnet: Livet som feltpræst – ude og hjemme.  

 

Vil du skrive nogle linjer? 

Skulle nogle af jer have lyst til at skrive nogle få linjer om, hvorfor I synes, at man 

skal støtte mit kandidatur, så må I meget gerne sende mig nogle linjer – og meget 

gene inklusiv et foto, som jeg med jeres tilladelse vil bruge i valgkampen på min 

hjemmeside og på facebook.  

Stiftssamtaler om bispevalget – 8/12 og 11/1 

Jeg var i for et par dage siden til møde i Roskilde sammen med stiftets øvrige 

provster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og vi fik der at vide, 

at der vil blivetaget initiativ til at arrangere to formøder, inden valgkampen for alvor 

går i gang. Der vil være nogle, der holder foredrag og lægger op til debat om 

Folkekirken, Stiftet og forventninger til den nye biskop og Stiftets fremtid. Det bliver 

d. 8/12 og d. 11/1. 

Venlige hilsner 

Ulla 


