
PRESSEMEDDELELSE
Sognepræst Rasmus Nøjgaard stiller op som bispekandidat i Roskilde Stift

Vi er en bred gruppe af menighedsrådsmedlemmer, præster og provster i Roskilde Stift, der har 
opfordret Rasmus Nøjgaard til at stille op. Rasmus formår at bygge bro mellem samfund og kirke og 
mellem tradition og vision. Han inspirerer mennesker, tænker nyt og har vist, at han kan omsætte 
tanker til handling og resultater igennem samarbejde. Der er stadig god tid inden bispevalget, og vi vil 
gerne åbne for en god drøftelse om fremtiden i Roskilde Stift.

”Jeg er glad for tilliden! Gruppen repræsenterer både landsogne og bysogne fra hele stiftet, og er 
sammensat af menighedsrådsmedlemmer, præster og provster, så mandatet er seriøst og solidt. Det 
er en kerneopgave for biskoppen i Roskilde at sikre, at så stort et stift hænger godt sammen, og at 
såvel by som land har gode betingelser for at være en synlig, kulturbærende kirke. Det vil jeg gerne 
med mit kandidatur stille mig til rådighed for” siger Rasmus Nøjgaard, som beskriver sig selv som run-
det af den grundtvigske landsbykultur.

”Folkekirken er Danmarks stærkeste sammenhængskraft, og det lokale liv i menighederne er dens 
åndedræt,” siger Rasmus Nøjgaard. ”Derfor er det også helt essentielt med et godt arbejdsmiljø for 
både præster, kirkens øvrige ansatte og frivillige. Et sundt arbejdsmiljø er fundamentet for en vel-
fungerende kirke, og det står højt på min dagsorden, at vi skal minimere stress og sygemeldinger. 
Vi skal vide, at vores arbejde er meningsfuldt. Kirke og tro skal anerkendes som en naturlig del af 
menneskers liv, og vi skal stå fast på, at kirkens arbejde er betydningsfuldt, det skal være attraktivt 
at være menighedsrådsmedlem og frivillig i kirken, for evangeliet er livsbekræftende for alle. Jeg vil 
stå for lydhør og tilgængelig ledelse i samarbejde med provsti og menighedsråd. Og så er det vigtigt, 
at det bliver lettere og mindre bureaukratisk at være menighedsråd. Kirkens evne til at være til stede 
for mange mennesker, også med særlige behov, står og falder med, at den lokale menighed har gode 
vilkår.”

Rasmus Nøjgaard er en profileret og skarp teolog og kendt som en visionær fornyer af kirkelivet med 
kærlighed til traditionen og en udpræget sans for det folkelige. Han står bag initiativer som Forfat-
terprædikener og Kirkesangbogen og har senest under coronakrisen samarbejdet med BT om 
livestream af gudstjenester på BTs hjemmeside. Viljen til at indgå nye samarbejder og udvikle gud-
stjeneste- og kirkeliv vil kunne mærkes med Rasmus Nøjgaard som biskop: ”Vi skal blive ved med at 
finde nye veje med udgangspunkt i vores teologiske tradition. I takt med at samfundet ændrer sig, 
ændrer vores muligheder for at forkynde evangeliet sig heldigvis også. Som biskop vil jeg give plads 
til den lokale iderigdom og stille mig til rådighed som sparringspartner,” siger han. I det hele taget er 
samarbejde, samtale og lydhørhed grundlæggende for Rasmus Nøjgaards vision for Roskilde Stift:

”Jeg vil arbejde for en folkekirke, hvor vi tør adressere de ømme punkter som finansiering og struktur 
og tør tale ærligt om succeser og fiaskoer, for det er i den tillidsfulde samtale, at vi giver os selv de 
bedste betingelser for at være kirke i tiden,” siger Rasmus Nøjgaard.

Rasmus Nøjgaard (f. 1968) er sognepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro i København. På op-
fordring af en bred gruppe fordelt over hele Roskilde Stift melder han sit kandidatur, da nuværende 
biskop Peter Fischer-Møller har varslet sin afgang 31.8 2022.

Kampagnegruppen og Rasmus Nøjgaard henviser i øvrigt til program og info på: 
www.rasmusnojgaard.dk



Kontakt:
Kontakt kampagnegruppen for ’Rasmus Nøjgaard som biskop i Roskilde’: 

Menighedsrådsmedlem Mogens Slot Nielsen, Tune sogn
Mail: 7060msn@km.dk
Telefon: 22354228

Provst Karin Bundgaard Nielsen, Odsherred provsti
Mail: kbn@km.dk
Telefon: 59919003 

Sognepræst Mette Marbæk Johansen, Haraldsted sogn
Mail: mmjo@km.dk
Telfon: 26171629

Bispekandidat Rasmus Nøjgaard
Mail: rn@km.dk
Telefon: 26170583

Læs mere: www.rasmusnojgaard.dk

Rasmus Nøjgaards Blå Bog:

• Født og vokset op i Bellinge, Fyn, grundtvigsk friskole, spejder og kirkegang fra barnsben
• Gift med sygeplejerske Nanna Olsson Nøjgaard, som han har tre teenagebørn med.
• Cand.theol. og cand.phil. i græsk og latin fra Københavns Universitet
• Tidligere sognepræst i Store Magleby 2003-2007
• Sognepræst i Sankt Jakobs Kirke, Østerbro, København, siden 2007
• Initiativtager til Forfatterprædikener, udgivet på Gyldendal 2012
• Oversætter af store dele af Det Nye Testamente på nudansk i Den Nye Aftale, Bibelselskabet   
    2007, genudgivet revideret i Bibelen 2020
• Initiativtager og ansv. red. til Kirkesangbogen, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag 2017, med tilhørende   
    korsatser for børne- og ungdomskor samt kirkekor, FUK og Mixtur 2021
• Underviser i gudstjenestelære, prædikenkunst, Bibelens fortolknings- og oversættelseshistorie    
   og den tidlige kirke på Københavns Universitet og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter,    
   Pastoralseminariet i København
• Ofte brugt deltager i podcasts og radio/tv-indslag om kirke og kristendom samt flittig foredrags-
   holder og forfatter til en lang række bøger og artikler

Mærkesager:

# Lokal forankring
# Nytænkning
# Teologisk bevidsthed
# Sundt arbejdsmiljø og lydhør ledelse
# Samarbejde og netværk


