
Klip fra anbefalinger . . .

Christina har en stor forståelse for, at kirken ikke bare 
er præster, men består af alle kristne, og der skal være 
plads til os alle sammen. Og så er hun en kvinde som 
står ved sit ord, og som vi ved, vi kan komme til, har 
vi brug for råd, vejledning eller sjælesorg. Noget som 
præster også kan have brug for.
Rebekka Maria Brandt Kristensen, sognepræst Søllested-
Skovlænge-Gurreby og Susanne Oxholm Bay Jacobsen, 
sognepræst Købelev-Vindeby, Utterslev-Herredskirke-
Løjtofte Pastorater

Det er vigtigt for mig, at få en biskop, der har den 
Lolland-Falsterske puls ind under huden. Lolland-
Falster har et rigt kirkeliv med de forskelligheder der 
nu er i en landsdel, og det ved jeg Christina vil være 
med til at bevare og styrke på bedste vis. I mit arbejde 
som menighedsrådsmedlem, har jeg fået et stort 
netværk og jeg ved om nogen, at man ikke bare skal 
have det store overblik, men også stort nærvær for at 
kunne hjælpe, både når det går godt, men også når 
der problemer. Christina er en dygtig leder, en dygtig 
kommunikator, har humor og er et behageligt 
menneske at være sammen med.
Anne-Grethe Andersen, Formand for Horbelev 
Menighedsråd

Skal jeg her pege på en af de fire kandidater, der kan 
sikre trivsel, diakoni og sammenhængskraft i 
Lolland-Falsters stift og som har den nødvendige 
ledelsesmæssige uddannelse, så er det Christina 
Rygaard, præst i Tingsted kirke på Falster og aktivt 
medlem af netværket ”Kirken på landet”.
Rasmus Birch, Tingsted sogn

Christinas vision er, at livet kun kan vokse frem 
nedefra, aldrig oppefra igennem dekreter fra et 
ministerkontor. Magt og myndighed bør i meget 
højere grad ligge lokalt hos menighedsrådene.
Tom Friis, sognepræst Nr. Ørslev-Systofte-Sdr. 
Kirkeby Pastorat

Christina har allerede bevist, at hun kan arbejde i en 
politisk styret organisation som Kirkeministeriet, i 
arbejdet med ”Kirken på landet”, hvor hun formået at
sikre bevillinger på flere millioner til arbejdet.
Christina har en Master i ledelse, og er tillige en 
uvurderlig samtalepartner – der både kan lytte, stille 
krav og være inspirerende. Endelig er Christina er en 
fremragende prædikant, der sørger for at man efter 
en gudstjeneste, husker at tro ikke kun er noget man 
gør om søndagen, men at tro er noget vi lever i vores 
dagligdag.
Birgit Hendriksen, Tingsted sogn

Se fere på www.christinarygaardkristiansen.dk
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Med Christina som 
biskop, får du en leder 
som . . .

- vil sikre at kirkerne fortsat er lokalt 
forankret

- vil kæmpe for hver eneste 
menighedsrådsmedlem og 
præstestilling 

- vil sprede evangeliets glæde og håb

- ser ledelse som en tjeneste for andre

- bringer ideer udefra til et stift, hun 
kender indefra

- vil skabe en kirkelig modkultur til den
generelle centralisering i samfundet

- vil tage udgangspunkt i dem vi er, og 
det vi har

- vil nære den kirkelige mangfoldighed 
ved at skabe en åben 'tilladelseskultur'

CV . . .
1997 – Sognepræst (kbf) i Tingsted sogn, Falster Provsti, 
Lolland-Falsters Stift
1996 – 1997 Barselsvikar (kbf) i Lindelse, Tryggelev, 
Fodslette pastorat, Fyens Stift

Uddannelse
2012 – 2014 Master i Ledelse ved Roskilde Universitet
2006 Studieorlov – Udgivelse af publikationen ‘Kirke for 
fere’ (3 mdr.)
1991 – 1995 Cand. theol. ved Københavns Universitet. 
Speciale i nadverteologi
1987 – 1991 Exam. art. semitisk flologi/klassisk arabisk ved 
Københavns Universitet
1986 – 1987 Engelske og arabiske studier i Oxford

Udvalgte konferencer
2016 Porvoo konference, Riga, Letland
2016 Medarrangør af liturgisk konference, FUV, Haslev
2016 Kirkefondets konference ”Landsbykirken som et 
aktiv”, Strib
2016 ”Kirken på landet”, Løgumkloster
2015 Medarrangør af liturgisk konference, FUV, Haslev
2014 Medarrangør af liturgisk konference, FUV, Haslev
2014 Medarrangør af den nationale konference ”Kirken på 
landet”, Løgumkloster
2013 Studier i forbindelse med kirken på landet hos canon 
theologian prof. Leslie Frances, Church of Wales og hos 
national rural offcer in Church of England, Jill Hopkins 
ph.d. på Arthur Rank Centre, England
2006 Porvoo konference, Canterbury, England
1987 – Regelmæssig deltagelse i retræter, Wales

Udvalgte udvalgsarbejder
2017 – Medlem af fokusgruppen for Folkekirkens 
Udviklings- og Videnscenters projekt “Kirken på landet”
2015 – Leder af stiftets liturgiske arbejdsgruppe omkring 
”Den lille gudstjeneste”
2014 – 2015 Medlem af styregruppen for 
forskningsrapporten ”Forskellige vilkår for folkekirken på 
landet”
2013 – 2014 Medlem af styregruppen for Taskforce i L-F. Stift
– arbejde med udvikling af sårbare sogne.
2012 – 2014 Medlem af arbejdsgruppen ”Kirken på Landet” 
nedsat som samarbejde mellem FUV, Grundtvigs Forum og 
Lolland-Falsters Stift.
2013 – Medlem af Liturgisk arbejdsgruppe under FUV
2013 Præstepraktik med labyrintgudstjenester i Maribo 
Domkirke

Udvalgte foredrag samt undervisning
Kirken på landet: FUV, Kalundborg provsti
Kirke for fere: Sct. Mikkels sogn – Slagelse, fere sogne i 
Lolland- Falsters Stift
Glade præster er gode præster: Fyens Stift, Haderslev Stift
Spiritualitet, Retrætelederuddannelsen på FUV, 
Løgumkloster

Privat
Gift med museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster, 
Erik Kristiansen. Sammen har vi to sønner på 17 og 21 år.

Kirken skal være Kristus-
centreret i sit arbejde

Kirkerne skal udvikles – ikke 
afvikles

Der skal være fokus på 
menighedsråds og præsters 
trivsel


