NYHEDSMAIL _08 _2022 fra Ulla – vedr. bispevalg i Roskilde Stift

Prædikant ved fællesgudstjenesten 2. påskedag i Tømmerup kirke var Lisbeth Bjørn Dyxenburg. En herlig
gudstjeneste, hvor flere præster medvirkede, og hvor vi undervejs var på vandring på kirkegården, hørte
Guds Ord og sang et par salmer

Lørdag d. 23. april 2022
Kære alle
Så er afstemningen begyndt. Nogle har haft lidt svært ved at komme ind på linket – men Stiftet har
fremsendt et nyt link, så forhåbentlig kan I alle få det til at virke

. Man kan stemme frem til d. 11. maj.

Jeg vil nu gerne invitere jer til at være med til min gudstjeneste d. 1. maj kl. 17.00 i Roskilde Domkirke
med efterfølgende samtale i Konventhuset, hvor der også vil være lidt at spise. Af hensyn til køb af antal
sandwich må I som mine stillere meget gerne lige sige til, hvis I gerne vil have lidt spise.
Kl.15.00-16.00 vil der være mulighed for at få en rundvisning i Domkirken. Jeg har forhåndsbestilt et antal
rundvisere til kl.15.00. (Fra kl. 16.00-17.00 kan I så gå rundt i Roskilde og forhåbentlig nyde det gode vejr og
de flotte omgivelser). Nogle af jer vil måske gå med over i Konventhuset og hjælpe til med at få gjort klart
til arrangementet efter højmessen, hvor alle er velkomne?
Pris for rundvisning kr.50,- pr. person – SU hurtigst muligt (senest d. 26. april), så jeg evt. kan afbestille et
par af rundviserne.
Ellers kan jeg fortælle følgende:
I Grundtvig.dk kan I nu læse et indlæg af mig, hvor jeg svarer på frem spørgsmål:
Spørgsmål til bispekandidater fra Grundtvigsk Tidende - Ulla Thorbjørn Hansen - Grundtvig.dk / Vartov.dk
I Kristeligt Dagblad i går var der en kronik, hvor alle kandidater (på nær en) blev kritiseret for vores syn på
dåben og på, hvad det vil sige at være et Guds barn. Jeg er fejlciteret i Kristeligt Dagblad og har benyttet
anledningen til at komme med et kort svar på kronikken – se: Bispekandidat svarer igen: Det mener jeg
med, at alle er Guds børn | Kristeligt Dagblad | Det er aldeles ukorrekt, at jeg tager afstand fra dåbsritualet,
som Nils Arne Pedersen hævder i sin kronik. Tværtimod understreger jeg til stadighed, at jeg ikke ser nogen

grund til at ændre på ritualet (kristeligt-dagblad.dk) (Jeg vedhæfter mit indlæg til orientering for jer, der
ikke holder Kristeligt Dagblad).
d. 21. april var der et indlæg i kirke.dk, hvor alle fire kandidater blev bedt om at svare på spørgsmålet:
Biskop Peter Fischer-Møller har argumenteret teologisk for, at kirken har et særligt ansvar i klimakampen.
Hvad er din holdning? Mit svar går bl.a. på at sige, at ”grøn omstilling er sund fornuft. Vi skal alle gøre vores
til at være med til at reducere co2-udledningen”…se: Bispekandidat: Grøn omstilling må ikke føre til et nyt
os og dem i kirken | Kirke.dk

Her sammen med fire stiller fra Slagelse
provsti, som var med til debatmøde i
Herlufsholm i Næstved i onsdags.

Næste debatmøde, hvor vi alle 4 er med
finder sted d. 3. maj kl.19.30 på Osted
Fri- og efterskole, arrangør Lejre provsti.
Og d. 5. maj kl. 19.00-21.00 i Kongsted
kirke.

Bedste hilsner
Ulla Thorbjørn Hansen
P.S. Palmesøndag var der
præsteindsættelse af Kristine
Marstrand-Jørgensen på
Agersø (og billederne i sidste
nyhedsbrev var fra Agersø).
Her ser I fotos fra indsættelse
af Kristine på Omø
skærtorsdag. Vi (organist,
sanger, sognepræst og
provst) sejlede dertil i tåge –
men solen brød frem under
gudstjenesten – og vi sejlede
derfra i solskin efter at have
fået lidt at spise i kirken 😊
Foto: her ses Krstine Marstrand-Jørgensen og jeg sammen med menighedsrådsformand Ole Odsgaard.
Alterbilledet er meget apropos talen om Guds børn og dåben.

