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Bispevalg i Roskilde Stift             11. juni 2022 

 

       Nyborg strand inden dagens møder i Landsforeningen af Menighedsråd 
  
Kære alle sammen 

 

Glimt fra bispevalgkampen siden sidst: 

- Pinsen på paletten: Udendørs fællesgudstjeneste 2. pinsedag i Kalundborg provsti.  

Pinsepaletten var fuld af Åndens og kærlighedens røde farve, måske inspireret af Farverne løber af 

himlens palet skrevet af Leif Rasmussen 

Fadervor på en mangfoldighed af sprog foruden Introitus og motet af et provstikor 

 

- Stiftspræstestævne: Jeg deltog som en af fire provster fra Roskilde stift d. 7-9. juni på Fyn. Da det 

var Peter Fischer-Møllers sidste stævne som biskop optrådte vi med en sang ved festmiddagen. 

 

- Kig op! Lad os dræbe en myte om overmaling af kalkmalerier, indlæg i Sjællandske d. 9 juni.  

Indlægget er inspireret af et provstesyn i bl.a. Gimlinge kirke og en samtale med sognepræst Pia 

Hjort Nielsen, Magleby, Borre, Keldby og Elmelunde (Slagelse sektion 1 s.4)  

 

- Hvis en præst ikke vil kalde sig luthersk, vil jeg tage en teologisk samtale, kirke.dk d. 10. juni  
Læs artiklen om sjælesørgeriske læresamtaler på kirke.dk.  
En udvidet version inkl. drømme & Grundloven kommer d.d. på mine SoMe-kanaler 
 

- Kig ud! Diakoni er kristendom i handling, indlæg i Sjællandske d.11. juni (se s.3) 

 

- Jeg vil slås for arbejdsmiljøet i folkekirken, indlæg i Sjællandske d. 11. juni (se s.2) 

 

- Den pastorale podcast, DPP, optaget i sognepræst Poul Joachim Stenders præstegård i Kirke Såby 

Her taler tre præster med bispekandidaterne om stort & småt (også i munden på hinanden) 
o Nr. 1 med Ulla om arbejdsmiljø, ledelse, stiftets forskelligheder, præste- og bispekald og det lokale 
o Nr. 2 med Ulla om eksorcisme, folkekirken om 5 år, dåb og bispemagt 
o Nr. 3 med Ulla om Haslev, indre mission, grøn kirke og grundkurser om kristendom 

o Nr. 4 med Ulla om elite- og holdsport, Corona og kommunikation. Hør de 4 podcasts her.  

 

https://www.kirke.dk/bispekandidat-hvis-en-praest-ikke-vil-kalde-sig-luthersk-vil-jeg-tage-en-teologisk-samtale
https://www.hvalsoe-kirke.dk/hvad-er-dpp-den-pastorale.../


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau  

 
 
Glimt fra ugens præste- & provstearbejdet  
 

- Bestyrelsesmøde, Landsforeningen af Menighedsråd  

- Administrativt arbejde: Planlægning af PU-møde, budgetsamråd, præsters ferie, mm.        

 
Her vil jeg bl.a. være frem til d. 15. juni 
 
Landsforeningen af menighedsråds årsmøde, Nyborg Strand d. 10-12. juni.  
Jeg deltager som medlem af hovedbestyrelsen 
 

Sidste chance for debatmøde mellem bispekandidaterne  

Mandag d. 13. juni kl. 19-21, Sct. Mikkels kirke, Slagelse 
Moderator er sognepræst Kristian Østergaard. 
 
                                           

Afgørelsens time: Stemmerne tælles op, onsdag d. 15. juni kl. 12, Landemodesalen, Roskilde 
 

NB! Der kan stemmes indtil d. 15. juni kl.12! 

Sig det videre. Hver en stemme tæller!  

73,5% har indtil videre stemt 

 
Den nye biskop i Roskilde Stift tiltræder 1. september 
Bispevielse d. 4. september, Roskilde Domkirke 

 

 
Kontakt mig 

Ulla Thorbjørn Hansen     
T: 3030 0866 
E: uth@km.dk  
www.ullathorbjoern.dk 
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