NYHEDSMAIL 11 fra Ulla
Bispevalg i Roskilde Stift

MRformand Mogens Nellemann & jeg til klimakonference

Efter gudstjenesten i Mosede kirke

onsdag d.25. maj 2022
Kære allesammen
Her er glimt fra valgkampen om at blive Roskildes næste biskop samt det daglige arbejde som provst!

Glimt fra bispevalgkampen siden sidste nyhedsmail, hvor jeg bl.a. har deltaget i:
-

-

Folkekirkens klimakonference i Fredericia (se foto)
Konfirmation i Sct. Peders kirke og gudstjeneste i Helligåndskirken, Slagelse
Roskilde Museum: Jeg var med til åbningsreceptionen for en unik udstilling med det ældst
kendte kildeskrift med ordet “roscylde” udlånt fra England, hvor Roskilde første biskop i øvrigt
kom fra. Museet er åbent under Himmelske dage. Se: www.himmelskedage.dk
Søndagsprædiken i Mosede kirke
Bispestrategimøde i Lille Skensved
Sjællandske: https://www.sn.dk/slagelse-kommune/provst-i-intens-dyst-om-at-blive-biskop/
Stiftets hjemmeside: Ordet er frit | roskildestift.dk

Glimt fra provstearbejdet
-

Provstipræstemøde & provstiudvalgsmøde
Medarbejdermøde
”Kunst og kirker” møde
Teamsmøde med biskop og provster
Møde hos biskoppen
Bestyrelsesmøde for SKKS (Skole-kirke tjenesten i Kalundborg og Slagelse) m.m.
Vielse i Holsteinborg kirke

Kan du hjælpe på de himmelske dage?
Jeg er med på alle de himmelske dage. Du kan se mit program på næste side! Kig efter en kirke-cykel.
Har du lyst til at give en hånd med, f.eks. uddeling af flyers, så må du meget gerne sige til.
Hjertelige hilsner
Ulla
NB! Fra i morgen kan du stemme igen og indtil d. 15. juni!

Sognepræst Ulrik Pilemand har udlånt sin cykel til
mig under ”De Himmelske dage”.

De Himmelske Dage: Her kan du møde mig
Torsdag 26. maj
Kl. 14-16
Åbningsgudstjeneste Byparken
Kl. 17-18
Diakonikirken Hestetorvet
Kl. 19-21
Tal om tro-teltet Stændertorvet

Fredag 27. maj
Kl. 10-12.30 Folkekirkemøde Hotel Prindsen
Kl. 13-14.30 Diakoniens betydning for
velfærdsstaten
før og nu Roskilde Gymnasium
Kl. 15–17
Danske sømands- og
udlandskirker, Domprovstens have

Lørdag 28. maj
Kl. 13-14
Debat mellem bispekandidaterne
Palægården, Stændertorvet 3C
Kl. 14-15
Mød mig på tomandshånd
Palægården
Kl. 18-19
Mød mig på tomandshånd
Pilgrimslandsbyen

Debatmøder efter De Himmelske Dage:
Mandag den 30. maj 2022 kl. 19-21 Store Heddinge kirke, Stevns
Debatmøde med de to bispekandidater. Arrangører: Lone Balle Olesen, Janni Persson og Ingrid Salinas

Onsdag d. 1. juni kl.19.30-ca. 21.00 Vallekilde præstegård
Uformel samtale for menighedsråd og præster i Odsherred provsti. Der serveres et let traktement.
Tilmelding til Karin Wandall og Jens Kirk senest den 1.juni kl. 12.00. Mail: kkw@km.dk & jkw@km.dk

Torsdag d. 2. juni kl.18-20 Herlufsholm Sognehus
Debatmøde mellem de to kandidater om ”Folkekirkens fremtid i Roskilde Stift.”
Arrangør: Herlufsholm menighedsråd. Der er ikke tilmelding til mødet, alle er velkomne!

Pinselørdag den 4. juni kl. 10-13, Pinsevandring i Nyraad og Bakkebølle
Vi er inviteret på pinsevandring med Elizabeth Knox Seith fra Stege-Nyord pastorat & sognepræst Lisbeth Sinnet
Froholdt fra Vordingborg pastorat. Vi mødes kl. 10 i Nyraad præstegård og begynder med en lille vandring.
Bagefter er der et traktement i konfirmandstuen, sponsoreret af nogle af mine støtter. Tusind tak!
Jeg fortæller om mine visioner og tanker for bispeembedet, og der kan stilles spørgsmål. Alle er velkomne.

Søndag d. 5. juni Pinsedag kl. 10 Tveje Merløse.
Samtale efter højmessen for alle.

