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Biskop i Roskilde Stift pr. 1. september 2022        

Nyvalgt biskop efter en intens valgkamp @Rune Hansen/ Roskilde Stift                        Dagen derpå - midt i et blomsterflor     

Takketale den 15. juni, valgdag/valdemarsdag i Landemodesalen 

”Kære alle sammen 
 

Af hjertet tak.  

 Jeg er meget glad, taknemlig og rørt (overvældet), men også ydmyg overfor den opgave, der venter mig nu. Og der er 

virkelig mange jeg gerne vil sige tak til. Tak til: 

- Menighedsråd og præster. Både tak til alle dem, der stemte på mig – og til alle dem, der stemte. Folkekirken bygger 

på det lokale demokrati. Det er de frivillige menighedsrådsmedlemmer og præsterne i landsogne, i forstæder og i 

købstæderne, der vælger biskop. Det er ægte lokaldemokrati. Tak til alle for at deltage i vores folkekirkelige 

nærdemokrati. 

- De 3 bispekandidater Anna Kluge, Per Vibskov og Rasmus Nøjgaard. Vi har alle fire lagt mange timer og hjerteblod i 

valgkampen. Undervejs er det marginaler, der har fået det til at tippe den ene eller den anden vej. Særligt tak til dig 

Rasmus for slutspurten. 

- Lokale distriktsforeninger, der har stablet valgmøder op i en lind strøm. Der sker meget bag kulissen og denne 

lokale indsats har gjort det muligt for os at mødes lokalt. Så tak til de mange mennesker back-stage. 

- Stiftskontoret for at have kørt en professionel valgkamp med klare anvisninger på stiftets hjemmeside. Tak også for 

disse flotte arrangementer i Palægaarden, hvor vi alle føler os velkomne.  

- Biskop Peter Fischer-Møller. Jeg har værdsat vores samarbejde i Roskilde igennem mange år, og ikke mindst det 

tætte samarbejde de seneste 5 år som provst. 

- Min backing-gruppe, der har givet tro og håb på projektet. I ved selv, hvem I er, der har været med på Teams og 

rundtomkring i Roskilde stift. 

- 2 provstisekretærer Sif og Christina, der har trukket et ekstra stort læs under valgkampen.  

- Og så til slut den allerstørste tak skal gå til min mand Søren Fahnøe. 

Jeg vil som biskop i Roskilde stift gøre mit ypperste for at leve op til den tillid, der er mig betroet. Som biskop vil jeg 

fortsat beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt som jeg har afgivet løfte om for 25 år siden i præsteløftet.  

Om senest 14 år vil jeg måles på, om jeg er lykkedes med at:  

1. Folkekirken er en sjælesorgens kirke i tiden, som ingen er i tvivl om er til for dem 

2. Det lokale selvstyre står styrket med lokale løsninger om sine mange ansvarsområder 

3. Skabe en tryg arbejdsplads med et stærkt arbejdsmiljø 

4. og så vil jeg arbejde for, at de unge har lokale fællesskabssteder på provstiniveau med rodfæstede og 

nærværende voksne 



Det kan jeg ikke gøre alene. Her skal vi trække på samme hammel. Stiftet består af frivillige, ansatte, præster, provster 

og stiftsadministration, der i fællesskab arbejder sammen om kirke og kristendom. Vi er et team. I den forbindelse 

glæder jeg mig allerede nu til at få lov til at lytte mere – det sidste ½ år har været en tour de force i at have en mening 

på mangt og meget fra krig til et sundt arbejdsmiljø, fra kønsneutrale vielser til om Luther må være her. Nu skal mange 

flere inddrages og komme til orde.  Men allerførst skal vi nyde dagen i dag. Nok en gang, af hjertet tak!” 

Fast Facts 

1,976 Stemmeberettigede,  
1,604  Afgivne stemmer (81,2%) 
   818  Ulla Thorbjørn Hansen stemmer 
   709 Rasmus Nøjgaard stemmer 

Nøgledatoer i nærmeste fremtid 

21. august        kl.14.00 Afskedsgudstjeneste for Peter Fischer-Møller i Roskilde Domkirke (biskop siden 2008) 
Roskilde stifts 1000-års jubilæum & Afskedsreception i Palægaarden 

28. august        kl.14.00   Afskedsgudstjeneste i Sct. Peders kirke ved mig (som sognepræst i Sct. Peders-
Havrebjerg pastorat) og provst i Slagelse. Efter højmessen er menighedsrådet vært ved 
en reception i sognegården.                            

4. september   kl.14.00  Bispevielse af Ulla Thorbjørn Hansen i Roskilde Domkirke 

11. september kl. 10.00 Festgudstjeneste i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke i anledning af Hendes Majestæt 
Dronningens 50-års Regeringsjubilæum.  

  

 

 

 
 

Fejring på Bryggergaarden med blandt andre Stefan, Marianne, Lenette, Anna Gro, Ulla, Birgit, Arne, Charlotte, Chanel og Lone  

Kontakt mig 

Biskop electa og provst Ulla Thorbjørn Hansen     
T: 3030 0866 
E: uth@km.dk  
www.ullathorbjoern.dk                                             

Generalkonsul i Flensborg, Roskildes Borgmester, sognepræst Maria Harms & mig 
foran Domkirken efter årets valdemarsgudstjeneste 

 

Familiebillede med Søren Fahnøe & Emilie Fahnøe 

 

https://roskildestift.dk/1000
mailto:uth@km.dk
http://www.ullathorbjoern.dk/

