
Vedtægt for fælles menighedsråd for  

Tyvelse, Vrangstrup, Aversi og Tybjerg sogne. 
Jf. § 42a i lov om menighedsråd (LBK nr. 146 af 24. februar 2012) 

Henvisningerne til lov om menighedsråd er vedhæftet 

 

§1 

Deltagere og formål 
 

Menighedsrådene i Tyvelse, Vrangstrup, Aversi og Tybjerg Sogne i Næstved Provsti, Roskilde Stift, 

har besluttet at genoptage det samarbejde mellem de fire sogne, der begyndte den 1. søndag i 

advent 2008 og blev afbrudt pr. 1. søndag i advent 2012, hvor Tybjerg Sogn alene udtrådte af 

samarbejdet. Menighedsrådet i Tybjerg Sogn har på baggrund af resultatet ved afstemningsvalget 

den 13. november 2012, hvor 114 stemte på Samarbejdslisten og 33 på Tybjerglisten, besluttet 

igen at indtræde i det fælles menighedsråd. (§ 2, stk. 4 i lov om menighedsråd) 

 

§2 

Hjemsted 
 

Samarbejdet har hjemsted i Tyvelse, Vrangstrup, Aversi og Tybjerg Sogne i Næstved Kommune. 

 

§3 

Samarbejdsperiode 
 

Samarbejdet genoptages umiddelbart efter at vedtægten er godkendt af Ministeriet for Ligestilling 

og Kirke, samt underskrevet af de to menighedsråd og frem til udløbet af indeværende 

funktionsperiode 1. søndag i advent 2016. Samarbejdsperioden kan forlænges herudover. 

 

§4 

Menighedsrådet sammensætning 
 

Det fælles menighedsråd består af i alt 14 medlemmer, fordelt med 3 repræsentanter for Tyvelse 

Sogn, 3 repræsentanter for Vrangstrup Sogn, 3 repræsentanter for Aversi Sogn og 5 

repræsentanter for Tybjerg Sogn samt sognepræsten.  

 Stk. 2. Med virkning pr. 1. søndag i advent i 2016 fastsætter menighedsrådet antallet af 

medlemmer af det fælles menighedsråd i henhold til § 2, stk. 4, i lov om menighedsråd, dog 

mindst 3 medlemmer fra hvert sogn, samt sognepræsten.  

 Stk. 3. Beslutningen om fastsættelse af antal medlemmer af det fælles menighedsråd med 

virkning for de ordinære menighedsrådsvalg i 2016 og frem træffes på et menighedsrådsmøde 

ultimo august måned i valgåret.  

 Stk. 4. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer, der 

er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne fælles 

menighedsråd, kan der vælges en kirkeværge for hver kirke. I sogne med flere kirker kan der 

vælges en kirkeværge for hver af kirkerne. (§10 stk. 1, i lov om menighedsråd) 

 Stk. 5. Der vælges en repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat eller konstitueret i 

sognene til uden stemmeret at deltage i rådets møder. (§ 3, i lov om menighedsråd) 





Bilag 1 

Lovtekster, der henvises til i vedtægten 

 

 

§1 stk. 4.  

Ved oprettelse af et nyt sogn kan biskoppen bestemme, at det nye menighedsråd skal oprettes, før 

oprettelsen af sognet træder i kraft, og fastsætte, hvilke opgaver rådet skal varetage indtil dette tidspunkt. 

 

§2 stk. 4. 

Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, fastsætter det fælles menighedsråd antallet af valgte 

medlemmer i rådet. Rådet må dog højst bestå af summen af det antal valgte medlemmer, som de 

deltagende menighedsråd enkeltvis er berettiget til, jf. stk. 3, og skal mindst bestå af det antal valgte 

medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de deltagende sogne ville berettige til, jf. stk. 

3, hvis sognene udgjorde én samlet menighedsrådskreds. Hvert sogn skal mindst have 1 valgt medlem. 

Menighedsrådet skal meddele biskoppen antallet af medlemmer af det fælles menighedsråd og fordelingen 

af medlemmer mellem de deltagende sogne. 

 

§ 3. 

En repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat eller konstitueret i menighedsrådskredsen, har ret 

til uden stemmeret at deltage i rådets møder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler 

herom. 

 

§ 10 stk. 1 

Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat ved 

kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, kan 

der vælges en kirkeværge for hver kirke. I sogne med flere kirker kan der vælges en kirkeværge for hver af 

kirkerne. 

 

§ 42 a.  
To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af 
kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens økonomi. 
 Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der indsendes til Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke, som offentliggør denne på ministeriets hjemmeside på internettet. 
 Stk. 3. Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad 
samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i 
samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og 
om, hvor vedtægten lokalt er fremlagt og kan rekvireres fra. 
 

§ 43 stk. 5. 

Ministeren for ligestilling og kirke godkender vilkårene for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i 

tilfælde af uenighed mellem deltagerne. 

 


