
 

   

 

 

  

  

 

Fårup-Sabro Menighedsråd 

 

 

Ved brev af 16. april 2008 til Århus Vestre Provsti har det fælles menigheds-

råd for Fårup og Sabro sogne fremsendt anmodning om dispensation til, at 

det fælles menighedsråd i næste valgperiode må have 8 valgte medlemmer 

fordelt med 3 valgte medlemmer fra Fårup Sogn og 5 valgte medlemmer fra 

Sabro Sogn. 

I 2007 blev § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd ændret med virkning fra 1. juli 

2007. Ændringen indebærer, at antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer 

nedsættes fra 6 til 5 i sogne med under 1000 folkekirkemedlemmer, samt at 

antallet af menighedsrådsmedlemmer fremover fastsættes i forhold til antallet 

af folkekirkemedlemmer og ikke som tidligere i forhold til antallet af ind-

byggere. Disse ændringer har virkning for de ordinære menighedsrådsvalg, 

som skal afholdes i november 2008. 

Antallet af valgte medlemmer i Fårup-Sabro Menighedsråd vil fastsat efter 

lovens almindelige ordning fra næste valgperiodes begyndelse (beregnet på 

grundlag af antallet af medlemmer af folkekirken i sognene pr. 1. januar 

2008) være 7 valgte medlemmer, der fordeles med 2 medlemmer til Fårup 

Sogn og 5 medlemmer til Sabro Sogn. 

I  anledning af Fårup-Sabro Menighedsråds dispensationsansøgning kan mi-

nisteriet under henvisning til § 43, stk. 1, i lov om menighedsråd meddele, at 

ministeriet som udgangspunkt vil kunne dispensere fra § 2, stk. 3, i lov om 

menighedsråd, således at det fælles menighedsråd, således som ansøgt, med 

virkning fra 1. søndag i advent 2008, består af 8 valgte medlemmer fordelt 

med 3 valgte medlemmer fra Fårup Sogn og 5 valgte medlemmer fra Sabro 

Sogn. 

Det bemærkes, at dispensationen alene er gældende for den kommende valg-

periode, således at lovens almindelige ordning for de parlamentariske valgte 

medlemmer derefter finder anvendelse fra valgåret 2012. 

Såfremt det fælles menighedsråd til sin tid måtte ønske at videreføre særord-

ningen, må menighedsrådet i god tid inden valgperiodens udløb sende en an-

søgning til ministeriet, hvorefter ministeriet vil tage stilling til, om der er 

grundlag for at videreføre en særlig parlamentarisk ordning for fælles menig-

hedsråd. En dispensation for næste valgperiode kan ikke forventes, med min-

dre der foreligger helt særlige omstændigheder, og det fælles menighedsråd 

må derfor påregne, at lovens almindelige ordning vil gælde fra næste valgpe-

riode.  
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Denne dispensation vil sammen med den oprindelige vedtægt for samarbej-

det af 31. juli 2004 blive lagt på Kirkeministeriets hjemmeside, jf. lov om 

menighedsråd § 43, stk. 3. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise M. Hjort Elmquist 

fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  

Århus Vestre Provsti 

Århus Stift 
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