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Christina Rygaard Kristiansen er ét af de få 
mennesker i landet, der har nogle positive 
visioner for kirken ude på landet. Hun ser det 
ikke som et problem, at vi har så mange gamle 
middelalderkirker, men som en stor rigdom. 
Tom Friis, sognepræst i Nr. Ørslev–Systofte-Sdr. 
Kirkeby Pastorat  

Det, Christina kan, handler bl.a. om tilgang, 
altså måden at gå til opgaverne på. Hun har 
den gode evne at kunne kombinere realitetssans 
med en aldrig svigtende og stædig tro på at ting 
kan lykkes ... Fordi hun ikke er sådan at vælte, 
tør hun have udsyn og tænke ud af boksen, se 
sig omkring, hente inspiration og få idéer alle 
vide vegne fra, for derefter med fantasi og 
smittende optimisme at omsættee dem til 
foreliggende sammenhænge.  
Provst Anne Birgitte Villadsen, Radsted 

Christina er ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfor 
hun er præst, og hun gør sit yderste for at 
udfylde det kald, hun lever i. Hun er klar 
evangelisk i sin forkyndelse og holder nogle 
velgennemtænkte gudstjenester.  
Hans Iversen, pastor emeritus, tidl. sognepræst i 
Nebbelunde-Sædinge og Nykøbing F. 

... hun står ved sit ord, har sine meningers mod, 
og det er vigtigt, at man er konfliktløsende, når 
man sidder i en ledende stilling.  
Anna Maria Nøhr 

For Christina handler det aldrig om hende selv, 
men om Gud som vi kender ham i Jesus Kristus 
og om os i den forstand at vi får de bedst 
mulige vilkår som menigheder og præster. 
Leder af arb.grp. for Christina bispekandiatur, 
sognepræst Mette Marie Trankjær 

 

 

 

   

  

Uddrag af anbefalinger 
 

Vi støtter Christinas bispekandidatur på det 
varmeste. Med hende vil stiftet få en stærk, 
samlende skikkelse samt en markant stemme i 
den danske folkekirke.  
Jutta Bojsen-Møller, lektor på Nykøbing 
Katedralskole, foredragsholder og Sigurd Kværndrup, 
dr.phil. pensioneret lektor, forfatter 

Gudstjeneste har altid været fokus og 
udgangspunkt for Christina Rygaard 
Kristiansens arbejde i sognet, såvel som i stiftet. 
Dette har ført til, at hun har medvirket i et 
landsdækkende arbejde for kirken på landet. 
Hun vil efter min mening være det bedste bud 
på en ny biskop i Lolland-Falsters Stift.  
Provst Jens Lose, Aastrup 
 
Desuden er hun en fremragende forkynder, der 
formår at videregive evangeliet levende, 
vedkommende og med en nerve og intensitet 
der åbner både sind og hjerte.  
Agnes Langballe, kirkesanger i Fuglse, Krønge og 
Torslunde kirker 
 
Hun har et skarpt blik for og en stor kærlighed 
til sognene og deres betydning. … Og så har hun 
til overmål taget en uddannelse i ledelse. Hun 
vil være en god biskop, for både menighedsråd, 
præster og stiftsadministrationen og for alle os 
andre, der bor rundt om i sognene i dette stift. 
Endelig også en god bisperøst på landsplan.  
Jette Walther Birk, pastor emerita, tidl. sognepræst i 
Væggerløse. 

 

Læs anbefalingernes fulde ordlyd og 
meget mere på: 
www.christinarygaardkristiansen.dk  

Sognepræst  
Christina Rygaard Kristiansen, 
Tingbanken 27 – 4800 Nykøbing F.  
Tlf. 54 43 90 42 / 26 18 90 42 
email: crkr@km.dk 
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Min vision for kirken i 
Lolland-Falsters Stift  
 

Stiftet står over for store udfordringer. 
Hvis ikke vi vender udviklingen og 
skaber en modkultur til den generelle 
centralisering, kan vi imødese en 
fortsat række af sammenlægninger og 
nedlæggelser. Som biskop vil jeg skabe 
modkultur, og insistere på, at vores 
opgave er at gå nye veje – ikke at lukke 
og slukke. Vi kan rigtig meget her hos 
os. Men vi er ikke så mange. Derfor 
skal vi arbejde mere strategisk, samle 
vores kræfter, styrke samarbejdet og 
udvikle en ny kultur omkring det at 
være kirke på landet. Det diakonale 
arbejde skal opprioriteres. Der skal 
være en tryg mangfoldighedskultur, 
som giver frihed til at prøve nyt hos 
dem, der gerne vil. 

  Jeg står for en kirke, der er klar i sin 
Kristuscentrerede evangelieforkyndelse, 
favnende i sit liv med sine medlemmer og i 
åben dialog med samfundet. En kirke, hvor 
kirkelighed og folkelighed er uløseligt 
forbundet med hinanden. 

Kirken skal være Kristus-
centreret i sit arbejde 

Kirkerne skal udvikles - ikke 
nedlægges 

Der skal være fokus på 
menighedsråds og præsters 
trivsel                               

Min mærkesag er trivsel. Ledelse 
handler om mennesker. God ledelse 
fremmer menneskers trivsel - både 
menigheders, menighedsråds og 
præsters. Deres trivsel fremmer den 
lokale kirkes trivsel. Trivsel er midlet – 
evangeliets forkyndelse er – altid - 
målet. 

 

  

 

Syv mål som biskop 

• Fokus på dåb 
• Dannelse af lokale og regionale 

netværk 
• Udbygning af digitale 

fællesskaber 
• Inspiration udefra til brug hos 

os 
• Lokal fælles læring for 

menighedsråd og præster 
• Gudstjenesteglæden skal næres 
• Den gode samtale skal 

fortsættes og udbygges 

”Troen er en levende dristig 
tillid til Guds nåde.”                                
Martin Luther 
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