NYHEDSMAIL _05 _2022 fra Ulla – vedr. bispevalg i Roskilde Stift

Tirsdag d. 29. marts 2022
Kære alle
Jeg har i dag modtaget besked fra Roskilde Stiftskontor, at jeg er godkendt som kandidat til bispevalget. Og
at stillerlisterne for os kandidater vil blive offentliggjort på stiftets hjemmeside i morgen.
Jeg afleverede 150 stillerblanketter til godkendelse fredag d. 18. marts, men af en eller anden grund er 17
af erklæringerne ikke blevet godkendt. Der er fundet mangler. Det kan f.eks. være mangler ved
postadresse, manglende postnummer eller bynavn.
Jeg har endnu ikke fået at vide, hvem de 17 er – men desværre ved jeg, at 10 af jer manglede postnummer
på jeres blanket og nok af den grund er blevet frasorteret. Så hvis I nogle af jer undrer jer over, at I ikke står
på den officielle liste i morgen, så er det altså ikke, fordi jeg har fravalgt at have jer på listen!
Det er klart, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt (og også lidt mærkeligt), at der er 17 af jer, som har skrevet
under på at være stillere for mig – og som støtter mig aktivt – at I nu pludselig ikke kommer til at stå på den
officielle liste alligevel, blot fordi der f.eks. ikke var skrevet 4200 Slagelse eller 4220 Korsør på jeres
stillererklæring.
Jeg har rettet fejlen med de manglende postnumre og givet valgbestyrelsen besked inden kl. 15.00 i dag –
men valgbestyrelsen har henvist til gældende regler og vil ikke give mulighed for at ændre på manglerne,
eftersom jeg har de fornødne (mindst 75) godkendte stillere for at kunne stille op.
Og selvom det er træls (for at sige det på jysk), at flere er taget af listen, så er det vigtigste selvfølgelig, at
jeg nu er godkendt som kandidat
I morgen aften finder det første store debatmøde sted i Roskilde kongrescenter kl. 18.30-21.30.
Jeg håber at se flere af jer ved den lejlighed. Der er 350 tilmeldte og så vidt jeg kan forstå er der plads til
flere – så det er bare at kontakte Else Marie Høgstrup på bispevalg@hoegstrup.com.
I kan også endnu nå at tilmelde jer til de kommende debatmøder.
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