
 
Se, hør og læs mere på www.ullathorbjoern.dk 
 
Korte videoer om mit syn på: 

 Dåb – identitet eller vandpjaskeri 
 Forkyndelse, præstens arbejde og biskoppens tilsyn 
 Folkekirkens styrelse og kriseberedskab 
 Liturgi og fornyelse i Folkekirken 
 Kirkegården 
 Vor tro er ej på hva’ som helst 
 Offentlighedsteologi 
 Sjælesorg 
 Arbejdsglæde og arbejdsmiljø 
 Præsentation af bispekandidat Ulla Thorbjørn  

 

 

 

 

 

 

Provst Ulla Thorbjørn Hansen 

Folkekirken i Helsingør Stift skal: 

1.  … kendetegnes ved et godt arbejdsmiljø                

Arbejdsglæde fremmes, når vi-tænkningen styrkes i 

sogn, provsti og stift.  Hvordan gør vi det?  

- Ved, at vi arbejder for hinanden lokalt og på stifts-

plan, så f.eks. sagsbehandling sker smidigt og 

ordentligt.  

- Ved, at teologisk efteruddannelse til både menig-

hedsråd og præster prioriteres.  

 
2. … være en kirke, der fokuserer på sjælesorg 

Omsorg for det hele menneske sker i prædiken, 

diakoni, samtale og undervisning. Tilbud om super-

vision for præster med embede som kirkens ”front-

personale” er en selvfølge.  

 
3. … have en genkendelig højmesseliturgi 
Digteren Søren Ulrik Thomsen siger: Jeg elsker den 

lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den 

kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strøm-

me til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om. Jeg 

har det på samme måde. I højmessen sættes vi fri til 

ikke at skulle opfinde en masse nyt hver søndag.  Vi 

skal fastholde vores sans for århundreders 

slidstyrke, kvalitet og æstetik - og ikke forfalde til 

zapperi el. kun optages af kirkegængertælleri.   

 

Selvfølgelig er der plads til fornyelse og udvikling. 

Jeg holder bl.a. gospel-, migrant- og friluftsgudstje-

nester. Klassisk og moderne kirkemusik ligger mit 

hjerte nært. Og jeg er lydhør over for sognenes vur-

deringer af, hvad der passer til netop deres menig-

hed ift. eksperimenterende gudstjenesteformer.  

 

4. … kirkegårdene forbliver vigtige mødesteder  
Det er ikke for Guds skyld, ej heller blot for de dødes 

skyld men for fællesskabets skyld, at vi i sjælesorg-

ens kirke fortsat prioriterer kirkegårdene.   

De dødes haver er også vores levende haver.  

5. … være åben for mennesker i sorg og glæde 
Ikke mindst i en krisetid bør folkekirken tænkes 

med som en del af kriseberedskabet ikke bare 

regionalt men også lokalt, på stiftsplan og nationalt. 

For ellers bliver vi som samfund åndeligt hjemløse. 

 

6. ..agere professionelt i bygge- & personalesager 

I byggesager skal vi lære af hinanden. Derfor vil jeg 

arbejde for, at vi etablerer erfagrupper om byggeri & 

renoveringer på stiftsplan.  

 

Jeg har både i felten og som provst taget hånd om in-

dividuelle sager og i konflikter med flere involvere-

de. Jeg er uddannet i ledelse, og god ledelse optager 

mig. For personalesager dræner og sætter alt i bero. 

Jeg vil vie min opmærksomhed på at undgå dem. Op-

står de, så løses de professionelt. For det skal give 

mening at være frivillig i menighedsråd og ansat i 

Helsingør stift.  

 
7. … have klar kommunikation  

Jeg vil som biskop prioritere samtaler om kirke og 

kristendom med præster og menigheder. Mit mål 

inden for de første 5 år som biskop er at nå rundt til 

alle 147 sogne med besøg. 

Som præst og provst stiller jeg op, når medierne 

banker på. Det vil jeg også som biskop, for offentlig-

hedsteologi er vigtig. Ingen i Helsingør stift skal være 

i tvivl om Folkekirkens rolle. Kirken er stedet, hvor 

vi mødes på kryds og tværs af alle vores 

forskelligheder – og hvor vi alle er lige!  

 

Med udgangspunkt i Folkekirkens fællesskaber 
vil jeg arbejde for Evangeliets udbredelse i hvert 
et hjørne af Helsingør stift som teolog og leder. 
 
Provst Ulla Thorbjørn Hansen 
M 3030 0866 
UTH@KM.dk 

 
 
 

http://www.ullathorbjoern.dk/

