Bilag A

LBK nr. 608 af 06/06/2007

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om
stiftsbåndsløsning
Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 3. januar
2007, med de ændringer, der følger af lov nr. 531 af 6. juni 2007.

Udnævnelse af biskopper
§ 1. Til biskop kan kun udnævnes personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et universitet her i landet og
opfylder betingelserne for at blive ansat som præst i folkekirken.
§ 2. Inden en stilling som biskop besættes, afholdes en afstemning i overensstemmelse med reglerne i §§ 3-6.
§ 3. Stemmeberettigede er medlemmer af stiftets menighedsråd. Endvidere har tjenestemandsansatte præster samt
overenskomstansatte præster, hvis ansættelse har en varighed af et år eller mere, der er ansat af kirkeministeren, og som ikke
er medlem af noget menighedsråd, stemmeret i forbindelse med valg af den tilsynsførende biskop.
Stk. 2. Stemmeberettiget er tillige repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i stiftet, og valgmenighedspræster,
der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet. De stemmeberettigede repræsentanters antal fastsættes for de
enkelte valgmenigheder af valgbestyrelsen til 5 for de første 1000 medlemmer af valgmenigheden, heri medregnet børn under
18 år, og yderligere et medlem for hvert påbegyndt 1000, dog ikke over 15 i alt. Repræsentanterne udpeges af
valgmenigheden.
Stk. 3. En præst, der er medlem af flere menighedsråd, er kun stemmeberettiget i et af dem. En præst, der har flere af de i
stk. 1, 2. pkt., nævnte ansættelser, har kun een stemme. En valgmenighedspræst, der er stadfæstet som præst for flere
valgmenigheder i stiftet, er kun stemmeberettiget i en af disse.
§ 4. Kirkeministeriet fastsætter en frist for anmeldelse af kandidater ved afstemningen. Anmeldelsen, der indgives til
vedkommende stiftsadministration, skal være underskrevet af mindst 75, højst 150 stemmeberettigede stillere og skriftligt
tiltrådt af den opstillede kandidat. Den, der er stiller for flere kandidatlister, kan ikke anses for stiller for nogen af listerne. En
kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat.
Stk. 2. Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer valgt blandt provstiudvalgsmedlemmerne i vedkommende stift.
Stemmeberettigede ved valg af valgbestyrelse er kun de valgte medlemmer af provstiudvalget. Kirkeministeren fastsætter
nærmere regler om valg af valgbestyrelse og fastsætter, hvilke opgaver valgbestyrelsen skal varetage.
Stk. 3. Klager over valgbestyrelsens afgørelser, herunder klager over valget, kan indbringes for kirkeministeren og skal være
kirkeministeren i hænde senest ugedagen efter, at valgbestyrelsens afgørelse er meddelt klageren.
§ 5. Stemmeafgivningen foregår ved urafstemning blandt de stemmeberettigede.
Stk. 2. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af afstemningen.
§ 6. Er der kun opstillet to kandidater, skal kirkeministeren indstille den kandidat, der har fået flest stemmer, til kgl.
udnævnelse. Hvis stemmerne står lige, afgør kirkeministeren, hvem af de to kandidater der skal indstilles til kgl. udnævnelse.
Stk. 2. Er der opstillet flere end to kandidater, skal kirkeministeren indstille den af kandidaterne, der ved afstemningen har
fået over halvdelen af de afgivne stemmer, til kgl. udnævnelse. Har ingen af kandidaterne opnået over halvdelen af de afgivne
stemmer, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved afstemningen har fået flest stemmer, således at det ved
stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to kandidater der skal stemmes. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsen.
Den kandidat, der ved anden afstemning opnår flest stemmer, skal af kirkeministeren indstilles til kgl. udnævnelse. Hvis
stemmerne ved anden afstemning står lige, afgør kirkeministeren, hvem af de to kandidater der skal indstilles.
§ 7. Omkostningerne ved afstemningens gennemførelse afholdes af fællesfonden.

Stiftsbåndsløsning
§ 8. En sognemenighed eller valgmenighed kan ved stiftsbåndsløsning slutte sig til en anden biskop, som er villig til at
modtage den. Denne biskop overtager da tilsynet med menigheden for så vidt angår prædikeembedet, sakramenternes
forvaltning og sjælesorgen.
Stk. 2. Stiftsbåndsløsning kan tidligst finde sted 1 år efter bispestillingens besættelse.
Stk. 3. Beslutning om stiftsbåndsløsning skal være vedtaget på et menighedsmøde med tre fjerdedele af de afgivne stemmer
og være tiltrådt af menighedens præst eller en af dens præster.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 9. Loven finder anvendelse på bispevalg, hvortil kirkeministeren indkalder kandidatanmeldelser den 1. juni 1980 eller
senere.
Stk. 2. Lov nr. 287 af 30. juni 1922 om bispeembeders besættelse og om adgang til stiftsbåndsløsning ophæves.
§ 10. Loven gælder ikke for Grønland.

Lov nr. 1566 af 20. december 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Lov om folkekirkens økonomi § 17 a, stk. 1, og § 17 e, stk. 1, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, om

antallet af valgte medlemmer af provstiudvalg finder første gang anvendelse ved de ordinære valg til provstiudvalg i 2009.
§9
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de
afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Lov nr. 531 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.
Stk. 2. § 10, stk. 2, 5-6, 10 og stk. 11, 2. pkt., § 21, stk. 3, og § 27, stk. 5, i lov om menighedsråd som affattet ved denne

lovs § 1, nr. 5-11, og § 3, § 3 a og § 23, i lov om valg til menighedsråd, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1-4, finder
anvendelse fra og med de ordinære valg til menighedsråd i 2008.
Stk. 3. § 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 i lov om menighedsråd, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3-4, og § 3 stk. 2 i lov om
udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, som affattet ved denne lovs § 4, finder indtil de ordinære valg til
menighedsråd i 2008 kun anvendelse på menighedsråd oprettet efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Beslutning om udskrivning af et bindende stiftsbidrag truffet efter § 23 a i lov om folkekirkens økonomi, som affattet
ved denne lovs § 3, nr. 2, kan først træffes med virkning for budgetåret 2008.
§6
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser,
som de særlige færøske forhold tilsiger.

Kirkeministeriet, den 6. juni 2007
Bertel Haarder
/Lise Marianne Hjort

Bilag B
BEK nr. 303 af 26/03/2007

Bekendtgørelse om bispevalg
I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 3
af 3. januar 2007, fastsættes:
Kapitel 1

Valgbestyrelsen
§ 1. Snarest muligt efter at kirkeministeren har indkaldt kandidater til bispevalget, indbyder stiftsadministrationen en
repræsentant for hvert provstiudvalg til et valgmøde. Indbydelsen sendes til formanden for hvert enkelt provstiudvalg og skal
være denne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Provstiudvalgene udpeger blandt sine valgte medlemmer en
repræsentant til at deltage i mødet.
§ 2. På mødet, der ledes af stiftsadministrationen, vælger repræsentanterne 3 medlemmer, der udgør valgbestyrelsen. Valget
sker ved flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed afgør lodtrækning udfaldet. Der vælges endvidere 3 suppleanter, der ikke er
personlige.
Stk. 2. Stemmeberettiget ved valg af valgbestyrelsen er kun de valgte medlemmer af provstiudvalgene.
§ 3. Valgbar til valgbestyrelsen er ethvert provstiudvalgsmedlem.
Stk. 2. Er et af provstiudvalgsmedlemmerne opstillet som kandidat til bispevalget, vil vedkommende dog ikke kunne
indvælges eller, såfremt vedkommende måtte være valgt, bevare sit sæde i valgbestyrelsen.
§ 4. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.
Stk. 2. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen.
Kapitel 2

Kandidatanmeldelse
§ 5. Anmeldelse af kandidater indgives til vedkommende stiftsadministration inden en af Kirkeministeriet fastsat frist.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af
vedkommende kandidat.
Stk. 3. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede personer som stillere. Ingen kan
være stiller for mere end een kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvori den pågældende selv er opført som kandidat.
Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn og bopæl, og for valgte
menighedsrådsmedlemmer oplysning om hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, for præsters vedkommende
hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en valgmenighed dennes navn. Endvidere skal det
oplyses, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen.
§ 6. Valgbestyrelsen kontrollerer gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser. Såfremt en anmeldelse er mangelfuld,
gives der stillerne mulighed for at berigtige anmeldelsen inden en uge fra den dag, hvor fristen for indlevering af
kandidatanmeldelser udløb.
Stk. 2. Efter anmeldelsesfristens udløb bekendtgør valgbestyrelsen navnene på de rettidigt anmeldte kandidater.
Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.
Kapitel 3

Valglister mv.
§ 7. Valgbestyrelsen udarbejder en valgliste over de stemmeberettigede. Valglisten skal være udarbejdet senest ved udløbet
af fristen for kandidatanmeldelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Valglisten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som stiftsadministrationen indhenter fra:

1) Formændene for stiftets menighedsråd - herunder menighedsrådet for døvemenigheden,
2) formændene for bestyrelserne for stiftets valgmenigheder, samt
3) biskoppen om præster som uden at være medlem af et menighedsråd har stemmeret ved bispevalget.
Stk. 3. Valglisten skal indeholde navne og adresser på de stemmeberettigede, og hver stemmeberettiget skal tildeles et
nummer. Endvidere kan valglisten for valgte menighedsrådsmedlemmer indeholde oplysninger om, hvilket menighedsråd
vedkommende er medlem af, for præster hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en
valgmenighed dennes navn.
Stk. 4. Ingen kan afgive stemme uden at være optaget på valglisten.
§ 8. Samtidig med bekendtgørelsen af de rettidigt anmeldte kandidater, jf. § 6, stk. 2, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at
der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. Valgbestyrelsen
træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.
Stk. 2. I bekendtgørelsen skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom bekendtgørelsen skal
indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale,
samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en
uge efter afstemningsmaterialets udsendelse.
§ 9. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal den i § 7 nævnte valgliste suppleres med
personer, som senest en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret.
§ 10. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal personer, som fejlagtigt er optaget på
valglisten, jf. § 7, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeretten, slettes.
§ 11. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets
valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i §§ 9 og 10 nævnte ændringer.
§ 12. Valgbestyrelsen træffer afgørelse i sager om optagelse på eller slettelse af valglisten, jf. §§ 7-10.
Stk. 2. Valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 skal træffes hurtigst muligt. Valgbestyrelsen skal foretage de af afgørelsen
følgende rettelser af valglisten og om nødvendigt udsende nyt afstemningsmateriale.
Kapitel 4

Afstemningsmateriale
§ 13. Valgbestyrelsen foranlediger, at det nødvendige afstemningsmateriale udarbejdes og trykkes.
Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en frankeret og adresseret kuvert med kontrolnummer.
Stemmesedlen skal være påtrykt kandidaternes navne - angivet i alfabetisk rækkefølge - samt kandidaternes stilling og
bopæl.
§ 14. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigede således, at kontrolnummeret på
kuverten svarer til den stemmeberettigedes nummer på valglisten.
Stk. 2. Det skal i forbindelse med udsendelsen oplyses, hvornår stemmeseddel med kuvert senest skal være valgbestyrelsen i
hænde.
Stk. 3. Fristen for afstemningen er 3 uger.
Kapitel 5

Optælling af stemmer
§ 15. Snarest muligt efter at fristen for afstemningen er udløbet, skal valgbestyrelsen kontrollere, at det modtagne
afstemningsmateriale stammer fra stemmeberettigede personer, jf. §§ 9 og 10. Denne kontrol foretages ved at sammenholde
kuvertens nummer med nummereringen på valglisten.
Stk. 2. Efter kontrollen fjernes nummeret fra kuverten. Når alt afstemningsmaterialet er kontrolleret, åbnes kuverterne.
Stk. 3. Valgbestyrelsen foretager herefter optællingen af stemmesedlerne.
§ 16. I det omfang pladshensyn gør det muligt, er den i § 15 nævnte kontrol og optælling offentlig.
Stk. 2. Senest en uge før fristen for afstemningen udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor og hvornår kontrol og optælling,
jf. § 15, vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.
§ 17. Når optællingen har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og bekendtgør
afstemningsresultatet. Endvidere bekendtgøres det, om der skal afholdes omvalg, og i bekræftende fald hvornår dette
omvalg vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.
Stk. 2. Stemmesedlerne opbevares af stiftsadministrationen i 1 år efter optællingen.

Kapitel 6

Omvalg
§ 18. Stemmeberettigede ved dette valg er de personer, der var stemmeberettigede og optaget på valglisten ved første
afstemning, og som ikke senere har fortabt stemmeretten.
Stk. 2. I perioden fra optællingen af første afstemning og indtil valgbestyrelsen har kontrolleret det modtagne
afstemningsmateriale for anden afstemning, skal personer, der ikke er stemmeberettigede, slettes af valglisten.
Valgbestyrelsen træffer afgørelse om fortabelse af stemmeretten.
Stk. 3. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets
valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i stk. 1 og 2 nævnte ændringer.
§ 19. Valgbestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og udsendes nyt afstemningsmateriale inden 3 uger efter den i § 15
nævnte optælling.
Stk. 2. Reglerne i § 13, stk. 2, til § 16 og i § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
§ 20. Når optællingen af omvalget har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og
bekendtgør resultatet. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.
Kapitel 7

Klagebestemmelse
§ 21. Klager over valgbestyrelsens afgørelser, herunder klager over valget, kan indbringes for kirkeministeren og skal være
kirkeministeren i hænde senest ugedagen efter, at valgbestyrelsens afgørelse er meddelt klageren, jf. § 4, stk. 3, i
bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.
Kapitel 8

Ikrafttræden m.m.
§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2007.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 745 af 16. august 1994 om bispevalg ophæves.

Kirkeministeriet, den 26. marts 2007
Bertel Haarder
/Lise Marianne Hjort

Bilag C

Cirkulæreskrivelse af 3. december 2012
Meddelelse om bispevalg i Haderslev Stift i 2012/2013
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den 3. december 2012 udskrevet bispevalg i
Haderslev Stift. Den nye biskop skal tiltræde den 15. maj 2013 som efterfølger for
biskop Niels Henrik Arendt, der har ønsket at fratræde sin stilling med virkning fra den
16. marts 2013.
Stillingen som biskop er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 39, og
lønnen udgør for tiden 659.482 kr. årligt (niveau 1/4-2012). Til stillingen er desuden
knyttet et pensionsgivende tillæg på 159.900 kr. årligt (niveau 31/3 – 2012). Der er til
stillingen knyttet tjenestebolig, beliggende Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev.
En kandidat til bispevalget skal have bestået en teologisk kandidateksamen fra et
universitet her i landet og opfylde betingelserne for at blive ansat som præst i folkekirken.
Ved bispevalget har valgte medlemmer af stiftets menighedsråd samt præster, som i kraft af deres
ansættelse er medlemmer af et menighedsråd i stiftet, stemmeret. Endvidere har
tjenestemandsansatte præster samt overenskomstansatte præster, hvis ansættelse har en varighed af
et år eller mere, der er ansat af ministeren for ligestilling og kirke, og som ikke er medlem af noget
menighedsråd, stemmeret, såfremt den pågældende er undergivet tilsyn af biskoppen over
Haderslev Stift. Endelig har repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i stiftet, og
valgmenighedspræster, der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet, stemmeret.
Anmeldelse af kandidater til det forestående valg
Anmeldelse af kandidater til bispevalget skal ske skriftligt til stiftsadministrationen ved Haderslev
Stift, Ribe Landevej 35-37, 6100 Haderslev og skal være stiftsadministrationen i hænde senest
mandag den 28. januar 2013, kl. 15.00.
Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være
skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat. Tiltrædelsen skal senest være stiftsadministrationen i
hænde ved anmeldelsesfristens udløb.
Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere. For hver
stiller anføres navn og bopæl, og desuden anføres for valgte menighedsrådsmedlemmer, hvilket
menighedsråd de er medlem af, samt for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de
beklæder. Ingen kan være stiller for mere end en kandidat, eller for en kandidatanmeldelse, hvorpå
den pågældende selv er opført som kandidat. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, hvem
valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen.
Der er ikke udarbejdet standardblanketter til kandidatanmeldelse, og der stilles ikke særlige
formkrav til anmeldelsen ud over, hvad der er beskrevet ovenfor.

Anmeldelsen kan indgives på flere lister, når det samlede stillertal som anført udgør mindst 75 og
højst 150.
Det påhviler valgbestyrelsen at kontrollere gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser.
Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, skal dette meddeles til kandidatanmeldelsens kontaktperson,
sådan at stillerne har mulighed for at berigtige anmeldelsen inden en uge fra den dag, hvor fristen
for indlevering af kandidatanmeldelser udløb.
Afhjælpning af mangler skal derfor være foretaget senest mandag den 4. februar 2013,
kl. 15.00.
Valget foregår ved urafstemning, og det er valgbestyrelsen som fastsætter, hvornår
afstemningsmaterialet skal udsendes til de stemmeberettigede.
Er der alene opstillet to kandidater, bliver valget afgjort med en afstemningsrunde.
Ministeren for ligestilling og kirke skal i denne situation indstille den kandidat, der har
fået flest stemmer, til kgl. udnævnelse. Hvis der er opstillet flere end to kandidater, og
ingen af kandidaterne får over halvdelen af stemmerne, skal der gennemføres en anden
valgrunde, hvor der kan stemmes på de to kandidater, som har fået flest stemmer i
første runde. Den kandidat, der ved anden afstemning opnår flest stemmer, skal indstilles til kgl.
udnævnelse.
Bispevielse af den nye biskop finder sted i Haderslev Domkirke søndag den 12. maj 2013.

Vejledning til stiftsadministrationen og valgbestyrelsen
om afholdelse af bispevalg i Haderslev Stift 2012/2013
1

Indledning

Reglerne om afholdelse af bispevalg fremgår af lov om udnævnelse af biskopper og
om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007, og af
bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg.
Bispevalg gennemføres ved en urafstemning blandt de stemmeberettigede, jf.
bispevalglovens § 5.
Såfremt der ved et bispevalg bliver opstillet flere end to kandidater, og ingen af disse
opnår over halvdelen af de afgivne stemmer ved afstemningen, skal der afholdes
omvalg mellem de to kandidater, der ved afstemningen fik flest stemmer, jf. i øvrigt
bispevalglovens § 6, stk. 2.
2

Oversigt over tidsrammer i forbindelse med bispevalget

Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af bispevalget skal afvikles inden for de tidsfrister, der er
fastsat i bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg. I det følgende gives en oversigt
over disse tidsfrister.
 3. december 2012: Ministeren for ligestilling og kirke udskriver valget og fastsætter fristen for
anmeldelse af kandidater til stiftsadministrationen til den 28. januar 2013, kl. 15.00, jf.
bekendtgørelsens § 5, stk. 1.
 Snarest muligt efter valgets udskrivelse indkalder stiftsadministrationen repræsentanter for
stiftets provstiudvalg til et valgmøde. På dette valgmøde vælges valgbestyrelsen, jf.
bekendtgørelsens §§ 1-4.
 I perioden fra den 3. december 2012 til den 28. januar 2013 udarbejder valgbestyrelsen en
valgliste over de stemmeberettigede, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1-2.
 Snarest muligt efter den 28. januar 2013 bekendtgør valgbestyrelsen navnene på de rettidigt
anmeldte kandidater, at valglisten er udarbejdet, og hvornår afstemningsmaterialet vil blive
udsendt, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og § 8.
 Senest den 4. februar 2013, kl. 15.00 skal eventuelle mangler ved kandidatanmeldelserne være
berigtiget, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.
 Ugedagen før udsendelse af afstemningsmaterialet til 1. afstemningsrunde er sidste frist for at
opnå stemmeret, jf. bekendtgørelsens § 9.
 En uge efter afstemningsmaterialets udsendelse er sidste frist for at gøre indsigelse overfor
valgbestyrelsen om, at man ikke har modtaget afstemningsmateriale, eller at man fejlagtigt har
modtaget afstemningsmateriale, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.
 Senest en uge før fristen for afstemningen udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor og hvornår
kontrol og optælling vil finde sted, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 2.

 Fristen for afstemningen udløber tre uger efter afstemningsmaterialets udsendelse, jf.
bekendtgørelsens § 14, stk. 3.
 Snarest muligt efter at fristen for afstemningen er udløbet, kontrollerer valgbestyrelsen
afstemningsmaterialet, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1.
 Indtil denne kontrol er foretaget, skal valgbestyrelsen berigtige valglisten, jf. bekendtgørelsens
§§ 9 og 10.
 Straks efter kontrollen af afstemningsmaterialet foretager valgbestyrelsen optællingen, jf.
bekendtgørelsens § 15, stk. 3.
 Når optællingen er afsluttet, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Ministeriet for
Ligestilling og Kirke, og resultatet bekendtgøres. Endvidere bekendtgøres det, om der skal
afholdes omvalg, og i bekræftende fald hvornår dette omvalg vil finde sted, jf. bekendtgørelsens
§ 17, stk. 1.
 Afstemningsmaterialet til omvalget skal udsendes af valgbestyrelsen inden 3 uger efter
optællingen af afstemningsmaterialet ved første afstemning, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1.
 Senest en uge før fristen for afstemning til omvalget udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor
og hvornår kontrol og optælling vil finde sted, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. § 16, stk. 2.
 Fristen for afstemning til omvalget udløber tre uger efter afstemningsmaterialets udsendelse, jf.
bekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. § 14, stk. 3.
 Snarest muligt efter at fristen for afstemning til omvalget er udløbet, kontrollerer valgbestyrelsen
afstemningsmaterialet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. § 15, stk. 1.
 Indtil denne kontrol er foretaget, kan valgbestyrelsen foretage slettelse af valglisten, jf.
bekendtgørelsens § 18, stk. 2.
 Straks efter kontrollen af afstemningsmaterialet foretager valgbestyrelsen optællingen, jf.
bekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. § 15, stk. 3.
 Når optællingen er afsluttet, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Ministeriet for
Ligestilling og Kirke, og resultatet bekendtgøres, jf. bekendtgørelsens § 20.
3

Afgrænsningen af kredsen af stemmeberettigede

Efter bestemmelsen i bispevalglovens § 3, stk. 1, 1. pkt., har foruden de valgte medlemmer af
stiftets menighedsråd, de præster, som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd
i stiftet, stemmeret i forbindelse med bispevalget i Haderslev Stift.
Præsters medlemskab af menighedsråd og deraf følgende stemmeret til bispevalg afgøres efter
reglerne i § 2, stk. 1 og stk. 2, i lov om menighedsråd.
Efter lov om menighedsråd § 2, stk. 1, er tjenestemandsansatte sognepræster samt
overenskomstansatte præster, der er ansat for en periode af et år eller mere, fødte medlemmer af
menighedsrådet i det pastorat, hvor de er ansat. En præst, der er ansat i en stilling i pastoratet med
en kortere varighed, er derimod ikke født medlem af menighedsrådet, jf. lov om menighedsråd § 2,
stk. 1, modsætningsvis.

En overenskomstansat præst, der ansættes uden angivelse af ansættelsens varighed, betragtes som
ansat for en periode af et år eller mere, hvilket indebærer, at den pågældende bliver født medlem af
pastoratets menighedsråd.
Stemmeberettigede til bispevalget er på baggrund af disse regler om fødte medlemmer af stiftets
menighedsråd således ikke blot tjenestemandsansatte sogne- og døvepræster, men også
overenskomstansatte sognepræster og konstituerede præster, hvis ansættelse opfylder
bestemmelsens krav om ansættelsens karakter og længde.
Efter bestemmelsen i bispevalglovens § 3, stk. 1, 2. pkt., har tjenestemandsansatte præster samt
overenskomstansatte præster, hvis ansættelse har en varighed af et år eller mere, stemmeret i
forbindelse med valget af den tilsynsførende biskop. Det er en betingelse for opnåelse af
stemmeretten i medfør af bispevalglovens § 3, stk. 1, 2. pkt., at ansættelsen er foretaget af
ministeren for ligestilling og kirke, og at den pågældende præst ikke er medlem af et menighedsråd.
Dette betyder, at sygehuspræster og fængselspræster, der er ansat i en stilling i Haderslev Stift med
en varighed af et år eller mere, vil have stemmeret ved bispevalget. Endvidere har præster for
hørehæmmede stemmeret ved bispevalget. Bestemmelsen i § 3, stk. 1, 2. pkt., omfatter både
fastansatte og midlertidigt ansatte præster, der opfylder bestemmelsens krav til ansættelsens
karakter og længde.
En præst, som er født medlem af et menighedsråd, og som bevilges orlov fra præstestillingen, har i
orlovsperioden også orlov fra hvervet som menighedsrådsmedlem, jf. lov om menighedsråd § 2, stk.
1, 2. pkt. Dette indebærer, at en orlovshavende præst ikke er medlem af menighedsrådet i
orlovsperioden, og vedkommende er derfor ikke stemmeberettiget i medfør af bispevalglovens § 3,
stk. 1, 1. pkt. Den pågældende præst er imidlertid også i orlovsperioden ansat i præstestillingen, og
vedkommende er derfor stemmeberettiget i medfør af bestemmelsen i bispevalglovens § 3, stk. 1, 2.
pkt.
Det bemærkes endvidere, at ulønnede præster hverken er tjenestemandsansatte eller ansat som
overenskomstansatte præster. De pågældende kan derfor ikke - uanset ansættelsens varighed afgive stemme til bispevalget, jf. bispevalglovens § 3, stk. 1, modsætningsvis.
Med bestemmelsen i bispevalglovens § 3, stk. 2, er det præciseret, at valgmenighedspræster, der er
stadfæstet som præst for en af stiftets valgmenigheder, samt et antal repræsentanter for stiftets
valgmenigheder er stemmeberettigede. Det er en forudsætning for stemmeretten, at valgmenigheden
har hjemsted i stiftet.
Kredsen af stemmeberettigede ved et bispevalg er bindende afgrænset ved bestemmelsen i
bispevalglovens § 3. Der er således ikke hjemmel til, at institutioner som fx universiteter, fængsler
eller hospitaler har - eller administrativt kan tillægges - et antal stemmer i forbindelse med
bispevalget i det stift, hvor institutionen er beliggende.
4

Kandidatanmeldelser og valgbestyrelsens kontrol heraf

Anmeldelse af kandidater skal ske skriftligt til stiftsadministrationen i Haderslev Stift, og skal være
stiftsadministrationen i hænde senest den 28. januar 2013, kl. 15.00. Kandidatanmeldelser, der
indleveres efter denne frist, skal afvises.

Når fristen for indlevering af kandidatanmeldelser er udløbet, skal valgbestyrelsen kontrollere
gyldigheden af de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse
nr. 303 af 26. marts 2007. Gennemgangen af indkomne anmeldelser skal foretages snarest muligt.
Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, skal valgbestyrelsen snarest muligt meddele dette til den
person, som valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen. Denne meddelelse
skal indeholde en opfordring til, at (afhjælpelige) mangler afhjælpes senest den 4. februar 2013, kl.
15.00, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, 2. pkt.
Undersøgelse af, om en kandidatanmeldelse er gyldig, skal omfatte følgende:
1) Om kandidatanmeldelsen ved underskrift er godkendt af kandidaten, jf. bispevalglovens § 4, stk.
1, 2. pkt., og bekendtgørelsens § 5, stk. 2.
Mangler vedrørende kandidatunderskrift kan afhjælpes ved, at kandidaten påfører anmeldelsen sin
underskrift eller på anden måde skriftligt (eventuelt pr. telefax) tiltræder den pågældende
anmeldelse.
2) Om en kandidatanmeldelse indeholder underskrift af det fornødne antal stemmeberettigede
stillere og oplysning om hver enkelt stillers navn og bopæl, for valgte menighedsrådsmedlemmer
hvilket menighedsråd de er medlem af, og for præsters vedkommende hvilken præstestilling de
beklæder, jf. bispevalglovens § 4, stk. 1, 2. pkt., og bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 1. og 3. pkt.
Manglende stillerunderskrift eller mangelfulde og ukorrekte oplysninger vedrørende en stiller må
som udgangspunkt betragtes som en væsentlig mangel, der i første omgang medfører, at den
pågældende slettes som stiller for kandidatanmeldelsen, medmindre det drejer sig om en helt
uvæsentlig mangel som eksempelvis forkert stavning af et navn, adressebetegnelse og lign. Stillere
behøver ikke at anføre det fulde navn.
Ingen kan være stiller for mere end én kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvorpå
vedkommende er anført som kandidat, jf. bispevalglovens § 4, stk. 1, 3.-4. pkt., og
bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 2. pkt.
Stillere, der ikke opfylder den i bispevalglovens § 3 angivne betingelse - at være stemmeberettigede
- slettes.
Hvis det efter gennemgangen af stillerfortegnelsen viser sig, at der ikke er det fornødne antal
(godkendte) stillere for kandidatanmeldelsen, skal den, som valgbestyrelsen kan rette henvendelse
til vedrørende anmeldelsen, have adgang til at afhjælpe denne mangel senest den 4. februar 2013,
kl. 15.00, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, 2. pkt. Hvis manglen ikke afhjælpes, må
kandidatanmeldelsen erklæres ugyldig.
3) Om anmeldelsen indeholder oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til
vedrørende anmeldelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 4. pkt.
Manglende oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen,
kan ikke i sig selv betragtes som en væsentlig mangel, der medfører kandidatanmeldelsens
ugyldighed.
I tilfælde af manglende oplysning herom vil valgbestyrelsen med frigørende virkning kunne rette
henvendelse til enhver af de godkendte stillere, såfremt valgbestyrelsen mener, at
kandidatanmeldelsen er mangelfuld.

5

Bekendtgørelser

5.1 Bekendtgørelser straks efter at fristen for anmeldelse af kandidater er udløbet.
Når fristen for anmeldelse af kandidater er udløbet, er valgbestyrelsen forpligtet til at bekendtgøre
navnene på de rettidigt anmeldte kandidater, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, 1. pkt.
Samtidig med bekendtgørelsen af de rettidigt anmeldte kandidater skal valgbestyrelsen
bekendtgøre, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de
stemmeberettigede, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1. Denne bekendtgørelse skal endvidere indeholde
oplysninger om, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom bekendtgørelsen skal
indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke
modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om
at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets
udsendelse, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.
Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes de nævnte bekendtgørelser skal ske.
Det er dog ministeriets opfattelse, at bekendtgørelserne så vidt muligt bør foretages ved
annoncering i pressen, og at de hensyn, der begrunder bekendtgørelseskravet i bekendtgørelsens §
8, nemlig hensyn til at alle stemmeberettigede bliver orienteret om, hvornår valget finder sted, og
får mulighed for at gøre indsigelse, hvis de fejlagtigt ikke modtager afstemningsmateriale, betyder,
at denne bekendtgørelse kun kan foretages ved annoncering i pressen. Valgbestyrelsen bestemmer
selv, om annonceringen skal foretages i den lokale og/eller i den landsdækkende presse.
Ministeriet finder således ikke, at det er tilstrækkelig bekendtgørelse efter § 8 at sende en
orientering til de af valgbestyrelsen kendte stemmeberettigede og begrænse annonceringen til en
opfordring til personer, der fejlagtigt ikke modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse
overfor valgbestyrelsen herom.
5.2

Bekendtgørelse om kontrol og optælling

Senest en uge før fristen for afstemningen udløber, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, hvor og
hvornår kontrol og optælling, jf. bekendtgørelsens § 15, vil finde sted, jf. bekendtgørelsens § 16,
stk. 2.
Hvorledes denne bekendtgørelse skal foretages, afgøres af valgbestyrelsen, men hensynet til, at fx
pressen kan overvære optællingen, betyder, at det efter ministeriets opfattelse er nødvendigt at
foretage bekendtgørelsen ved annoncering i pressen.
Mens de i § 6, stk. 2, og i § 8 nævnte bekendtgørelser skal foretages snarest muligt efter, at fristen
for kandidatanmeldelser er udløbet, skal den i § 16, stk. 2, nævnte bekendtgørelse blot foretages,
senest en uge før fristen for afstemningen udløber. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at
valgbestyrelsen allerede i forbindelse med bekendtgørelserne efter § 6, stk. 2, og § 8 også foretager
bekendtgørelse efter § 16, stk. 2.
5.3

Bekendtgørelser i forbindelse med et eventuelt omvalg

Efter optællingen af stemmesedlerne bekendtgør valgbestyrelsen afstemningsresultatet. Endvidere
bekendtgøres det, om der skal afholdes omvalg, og i bekræftende fald hvornår dette omvalg vil
finde sted, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Senest en uge før fristen for afstemning til omvalget udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor og
hvornår kontrol og optælling vil finde sted, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. § 16, stk. 2.
Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen efter § 17, stk. 1, og efter § 19,
stk. 2, jf. § 16, stk. 2, skal ske.
Endelig skal valgbestyrelsen, når stemmesedlerne vedrørende omvalget er optalt, bekendtgøre
resultatet af omvalget, jf. bekendtgørelsens § 20, 1. pkt. Valgbestyrelsen beslutter selv, hvorledes
denne bekendtgørelse skal foretages, jf. bekendtgørelsens § 20, 2. pkt.
Det er ministeriets opfattelse, at de nævnte bekendtgørelser så vidt muligt bør foretages i pressen, jf.
betragtningerne i afsnit 5.1 og 5.2.
6

Nummerering af stemmematerialet og kontrollen af dette

Afstemningsmaterialet skal bestå af en stemmeseddel og en frankeret og adresseret kuvert med
kontrolnummer, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2, 1. pkt. Dette afstemningsmateriale udsendes af
valgbestyrelsen til den enkelte stemmeberettigede, således at kontrolnummeret på kuverten svarer
til den stemmeberettigedes nummer på valglisten, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1.
Snarest muligt efter at fristen for afstemningen er udløbet, kontrollerer valgbestyrelsen, at det
modtagne afstemningsmateriale stammer fra stemmeberettigede personer. Denne kontrol foretages
ved at sammenholde kuvertens nummer med nummereringen af de stemmeberettigede på valglisten,
jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1. Det bemærkes, at denne kontrol skal sikre, dels at kun originalt
afstemningsmateriale tages i betragtning, dels at personer, som fejlagtigt har modtaget
afstemningsmateriale, eller som har mistet stemmeretten, ikke afgiver stemme ved bispevalget.
Efter kontrollen fjernes nummeret fra kuverten, og når alt afstemningsmateriale er kontrolleret,
åbnes kuverterne, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2, og valgbestyrelsen foretager herefter
optællingen af stemmesedlerne, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 3.
Med den her beskrevne procedure anonymiseres afstemningsmaterialet, før kuverterne åbnes, og
optællingen begynder, og det enkelte medlem af valgbestyrelsen har derfor ikke mulighed for at se,
hvorledes den enkelte stemmeberettigede stemmer.
Det bemærkes, at den beskrevne procedure svarer til den procedure, der følges ved afgivelse af
brevstemmer til fx menighedsrådsvalg og kommunalvalg.
7

Aktindsigt i stillerlisterne og i valglisten

Stillerlisterne indeholder oplysninger om hver enkelt stillers navn og bopæl, og for valgte
menighedsrådsmedlemmer oplysning om hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, samt
for præsters vedkommende hvilken præstestilling vedkommende beklæder, jf. bekendtgørelsens § 5,
stk. 3, 3. pkt.
Valglisten skal indeholde navne og adresser på de stemmeberettigede, ligesom den enkelte
stemmeberettigede skal tildeles et nummer, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 3, 1. pkt. Valglisten kan
herudover for valgte menighedsrådsmedlemmer indeholde oplysninger om, hvilket menighedsråd
vedkommende er medlem af, og for præster hvilken præstestilling vedkommende beklæder, jf.
bekendtgørelsens § 7, stk. 3, 2. pkt.

Stillerlisternes og valglistens oplysning om medlemskab af et menighedsråd og dermed
medlemskabet af folkekirken kan ikke betegnes som en fortrolig oplysning, idet der er tale om
varetagelse af et offentligt hverv, hvortil der er knyttet den forudsætning, at den pågældende er
medlem af folkekirken.
En anmodning om aktindsigt i navnene, adresserne, medlemskab af enkelte menighedsråd samt
embedsoplysningerne skal derfor imødekommes, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1.
Vedrørende valglisterne bemærkes, at aktindsigten ikke omfatter en adgang til at blive bekendt
med, hvem der har stemt til valget. Dette er begrundet i, at valget som sådant er hemmeligt, og i at
hensynet til stemmehemmeligheden kan blive krænket ved aktindsigt i valglistens oplysninger om,
hvem der har stemt. Der henvises i denne forbindelse til bestemmelsen i offentlighedslovens § 13,
stk. 1, nr. 6.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 3. december 2012.
Pernille Esdahl
kontorchef

Til Haderslev Stift
Hermed sendes meddelelse om bispevalg i Haderslev Stift 2012/2013 i form af cirkulæreskrivelse
af 3. december 2012.
Ministeriet skal anmode om, at stiftsadministrationen sørger for, at meddelelsen bliver fordelt
således, at der fremsendes to eksemplarer til det 1. valgte medlem af menighedsrådet, med henblik
på fordeling i menighedsrådet. Stiftsadministrationen bedes også sørge for, at meddelelsen sendes
elektronisk via den officielle postkasse i outlook til hvert menighedsråd samt elektronisk til hver
valgmenighed i stiftet, og til hver af stiftets præster og valgmenighedspræster.
Ministeriet skal endvidere anmode om, at stiftsadministrationen sørger for, at de menighedsråd, som
ikke har en e-postadresse, modtager to eksemplarer af meddelelsen.
Meddelelsen vil blive offentliggjort mandag den 3. december 2012 på Ministeriet for Ligestilling og
Kirkes hjemmeside samt på Den digitale Arbejdsplads (DAP).
Endvidere fremsendes vejledning til stiftsadministrationen og valgbestyrelsen om afholdelse af
bispevalg i Haderslev Stift 2012/2013 samt vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg med
bilag.
Det bemærkes, at begge dokumenter er dateret den 3. december 2012 og derfor ikke må
offentliggøres før denne dato.
Med venlig hilsen
Liselotte Hartman Schöbel
fuldmægtig

Bilag D

** provstiudvalg

Vedr.: Meddelelse om bispevalg i ** Stift
I henhold til § 1 i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007
om bispevalg, skal der snarest muligt, efter at ministeren har indkaldt kandidater til bispevalget,
afholdes et valgmøde med deltagelse af en repræsentant for hvert provstiudvalg, valgt blandt
provstiudvalgenes valgte medlemmer. Stiftsadministrationen indbyder hermed en repræsentant for
** Provstiudvalg til valgmøde,
**dag den **, kl. **
Provstiudvalget udpeger blandt de valgte medlemmer en repræsentant til at deltage i mødet.
På mødet, der ledes af stiftsadministrationen, vælger repræsentanterne 3 medlemmer, der herefter
udgør valgbestyrelsen i forbindelse med bispevalget i ** Stift. Valget sker ved flertalsvalg. I
tilfælde af stemmelighed afgør lodtrækning udfaldet. Der vælges endvidere 3 suppleanter, der ikke
er personlige, jfr. i det hele § 2 i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse om bispevalg.
Stemmeberettigede ved valg af valgbestyrelsen er kun de valgte medlemmer af provstiudvalgene,
jfr. § 2, stk. 2 i bekendtgørelsen.
Valgbar til valgbestyrelsen er ethvert provstiudvalgsmedlem, d.v.s. såvel valgte medlemmer af
provstiudvalget som provsten. Er et af provstiudvalgsmedlemmerne opstillet som kandidat til
bispevalget, vil vedkommende dog ikke kunne indvælges, eller såfremt vedkommende måtte være
valgt, bevare sit sæde i valgbestyrelsen, jfr. bekendtgørelsens § 3.
Medlemmer af provstiudvalgene, der ikke er til stede på valgmødet, er således også valgbare.
Opstilling til valgbestyrelsen kan ske ved, at vedkommende forinden valgmødet skriftligt bringer
sig selv i forslag over for stiftsadministrationen, eller ved at vedkommende bringes i forslag som
kandidat af en repræsentant under valgmødet.

Stiftsadministrationen ønsker snarest muligt at få oplyst, hvem provstiudvalget peger på som
repræsentant til valgmødet.
Valgbestyrelsen vælger selv sin formand, og stiftsadministrationen er sekretariat for
valgbestyrelsen, jfr. § 4 i bekendtgørelsen.
Opmærksomheden henledes på, at 1. møde i valgbestyrelsen påregnes at blive afholdt i umiddelbar
forlængelse af valgmødet.
Der medsendes en ikke-udtømmende fortegnelse over valgbestyrelsens opgaver samt en dagsorden
for valgmødet.
Til orientering vedlægges kopi af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 303 af
26. marts 2007 om bispevalg, samt kopi af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes lovbekendtgørelse
nr. 608 af 6. juni 2007 om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.
Med venlig hilsen
p.s.v.

Dagsorden for valgmødet, **dag den **, kl. **

1.

Velkomst, herunder præsentation

2.

Orientering om reglerne for valg til valgbestyrelse

3.

Fastlæggelse af valghandlingens forløb

4.

Eventuelle kandidatforslag til valgbestyrelsen

5.

Valg til valgbestyrelsen, herunder valg af ikke-personlige suppleanter

Bilag til stiftsadministrationens brev af ** om indkaldelse til møde om valg til valgbestyrelse
til bispevalget

Fortegnelse over en række af valgbestyrelsens opgaver (NB ikke udtømmende):

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

valg af formand for valgbestyrelsen
deltagelse i valgbestyrelsesmøder, der finder sted **
stillingtagen til eventuelle forespørgsler om ret til at afgive stemme til bispevalget
udarbejdelse / godkendelse af tidsplan for bispevalgets afvikling
godkendelse af skrivelser vedrørende repræsentanter for valgmenigheder
godkendelse af skrivelser vedrørende berigtigelser af valglisten
stillingtagen til bekendtgørelse af bispevalget
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser / pressemeddelelse vedrørende bekendtgørelse
af valg
udarbejdelse af valgliste
gennemgang og stillingtagen til kandidatlister, herunder til stiller-erklæringer
udarbejdelse / godkendelse af afstemningsmateriale
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser vedrørende indkomne kandidatlister og
dermed valgets udskrivning / afsendelse af valgmateriale
stillingtagen til indsigelser, klager
kontrol af modtaget afstemningsmateriale
optælling af stemmesedler, herunder stillingtagen til om stemmesedler er ugyldige
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser vedrørende udfaldet af afstemning(er)

Stiftsadministration er sekretariat for valgbestyrelsen og bistår med såvel juridisk som praktisk
bistand i de anliggender / opgaver, som valgbestyrelsen skal varetage. Der henvises til
bekendtgørelsen om bispevalg, § 4, stk. 2.

Bilag E

Samtlige menighedsråd
Samtlige præster, provster og provstiudvalg
Samtlige valgmenigheder og valgmenighedspræster

Orientering om valg af valgbestyrelse i forbindelse med bispevalg i ** Stift
Ved cirkulæreskrivelse af ** har Ministeriet for Ligestilling og Kirke udskrevet bispevalg i ** Stift.
I forbindelse med valget skal der i henhold til ministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007
om bispevalg, kapitel 1, §§ 1 – 4, vælges en valgbestyrelse på 3 medlemmer, valgt blandt stiftets
provstiudvalgsmedlemmer.
Den ** blev der afholdt møde med repræsentanter fra stiftes provstiudvalg. Efter en orientering om
reglerne om valgbarhed og valgret til valgbestyrelsen, samt opstilling af kandidater, gennemførtes
selve valghandlingen, idet der til valgbestyrelsen skulle vælges dels 3 medlemmer, dels 3 ikke
personlige suppleanter.
Valgt som medlem af valgbestyrelsen blev:
1.

** (**provsti).

2.
3.

** (**provsti).
** (**provsti).

Som ikke personlige suppleanter blev valgt:
1.
** (**provsti).
2.
** (**provsti).
3.
** (**provsti).

I det umiddelbart efterfølgende 1. møde i valgbestyrelsen valgtes ** som formand for
valgbestyrelsen.
I forbindelse med bispevalget vil valgbestyrelsens opgaver blandt andet være at foretage følgende
handlinger, idet det dog samtidig skal understreges, at den nedenstående oversigt ikke er
udtømmende:

*
*

deltagelse i valgbestyrelsesmøder
stillingtagen til eventuelle forespørgsler om ret til at afgive stemme til bispevalget

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

udarbejdelse / godkendelse af tidsplan for bispevalgets afvikling
godkendelse af skrivelser vedrørende repræsentanter for valgmenigheder
godkendelse af skrivelser vedrørende berigtigelser af valglisten
stillingtagen til bekendtgørelse af bispevalget
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser / pressemeddelelse vedrørende bekendtgørelse
af valg
udarbejdelse af valgliste
gennemgang og stillingtagen til kandidatlister, herunder til stiller-erklæringer
udarbejdelse / godkendelse af afstemningsmateriale
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser vedrørende indkomne kandidatlister og
dermed valgets udskrivning / afsendelse af valgmateriale
stillingtagen til indsigelser, klager
kontrol af modtaget afstemningsmateriale
optælling af stemmesedler, herunder stillingtagen til om stemmesedler er ugyldige
udarbejdelse / godkendelse af skrivelser vedrørende udfaldet af afstemning(er).

Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og bistår valgbestyrelsen med såvel juridisk
som praktisk bistand i de anliggender/ opgaver, som valgbestyrelsen skal varetage.
Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med bispevalget, eksempelvis vedrørende valgret,
kan disse fremsendes til ** Stift enten pr e-post til ** eller pr. almindelig post til **, hvorefter
Stiftsadministrationen vil forelægge disse for valgbestyrelsen til afgørelse.
Valgbestyrelsen ønsker med dette brev tillige at indskærpe menighedsrådene om at give øjeblikkelig
meddelelse til stiftsadministrationen, såfremt der under valgforløbet måtte ske ændringer i
menighedsrådenes sammensætning, f.eks. længerevarende sygdom, orlov m.v., jfr.
menighedsrådslovens § 13, stk. 1 og 2.
For god ordens skyld skal det oplyses, at såfremt et fraflyttet medlem ønsker at forblive i
menighedsrådet, skal vedkommende afgive skriftlig erklæring herom til sit menighedsråd, jfr.
menighedsrådslovens § 15, stk. 2. En kopi af denne erklæring indsendes til stiftsadministrationen
samtidig med oplysning om adresseændringen.
Med venlig hilsen
p.v.v.
e.b.

Bilag F

Tidsplan for et bispevalg

Dato
081009
081009

Arbejdsopgave
Udskrivelse af bispevalget ved cirkulæreskrivelse
Fremsendelse af ministeriets cirkulæreskrivelse til alle
menighedsråd, præster og valgmenigheder. (For stifter
med døvemenighed og døvepræst skal disse tillige have
tilsendt ministeriets cirkulæreskrivelse)
081009
Indkaldelse af repræsentanter for provstiudvalgene til
møde vedrørende valg til valgbestyrelse (snarest efter
udskrivelse af valget – der skal gives en frist på 14 dage).
Brev med bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 og
bekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007 af lov om
udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning
fremsendes til den valgte formand for de respektive
provstiudvalg. – Der vedlægges endvidere liste over
arbejdsopgaver for den kommende valgbestyrelse,
ligesom der vedlægges dagsorden for 1. møde i
valgbestyrelsen, som forventes afholdt efter valg af
valgbestyrelse
081009 – Udarbejdelse af valgliste for alle stemmeberettigede
031209
menighedsrådsmedlemmer og præster (herunder også
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster)
141009
Udsendelse af brev til menighedsrådsformænd med
forespørgsel om, hvorvidt de i KIS registrerede
medlemmer af de respektive råd er gældende på
nuværende tidspunkt – liste – udtræk fra KIS vedlægges
141009
Udsendelse af brev til de registrerede formænd for
valgmenighederne med anmodning om oplysning af antal
medlemmer af valgmenigheden
031209
Frist for indlevering af kandidatlister
031209 – Valgbestyrelsen bekendtgør navnene på de rettidigt og
101209
gyldigt anmeldte kandidater, at valglisten er udarbejdet
og hvornår afstemningsmaterialet udsendes – husk
annoncering og pressemeddelelse
101209
Frist for udbedring af fejl og mangler ved kandidatliste
101209 – Udarbejdelse af afstemningsmateriale til bispevalget – 1.
200110
runde (stemmeseddel, brev, returkurvert m.v.)
210110
Udsendelse
af
afstemningsmateriale
til
menighedsrådsmedlemmer
og
præster
(incl.
valgmenighederne), jfr. udarbejdet valgliste. –
stemmeperioden på 3 uger skal iagttages ved udsendelse

Deltagere
Ministeriet
Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen

Stillere

Stillere

af afstemningsmaterialet – husk pressemeddelelse og
annoncering
220110 – Modtagelse af stemmesedler
110210,
kl. 12.00
110210
Optælling af stemmesedler
110210
Bekendtgørelse af valgresultat samt oplysning af
tidspunkt for afholdelse af omvalg – husk
pressemeddelelse og evt. annoncering.
120210 - Kontrol af valgliste – 2. valgrunde
030310
120210 – Udarbejdelse af afstemningsmateriale til bispevalget – 2.
030310
valgrunde (stemmeseddel, brev, returkurvert m.v.)
040310
Udsendelse
af
afstemningsmateriale
til
menighedsrådsmedlemmer
og
præster
(incl.
valgmenighederne), jfr. udarbejdet valgliste. Stemmeperioden på 3 uger skal iagttages ved udsendelsen
af afstemningsmaterialet - husk annoncering og
pressemeddelelse
040310- Berigtigelse af valgliste
250310
250310
Optælling af stemmesedler
250310
Bekendtgørelse af valgresultat – husk annoncering og
pressemeddelelse.
090510

Bispevielse

Bilag G

Til samtlige menighedsrådsformænd

Vedr.: Bispevalg i ** Stift
I henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes cirkulæreskrivelse af ** skal der afholdes
bispevalg i ** Stift.
I henhold til ministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg, kapitel 3, § 7,
påhviler det valgbestyrelsen at udarbejde valgliste over de stemmeberettigede i stiftet.
Stiftsadministrationen er sekretariat for den kommende valgbestyrelse.
Ifølge bekendtgørelsens kapitel 3, § 7, stk. 2, skal menighedsrådets formand i denne forbindelse
give oplysning om de valgte menighedsrådsmedlemmer til valgbestyrelsen.
Stiftsadministrationen har i forbindelse med det seneste menighedsrådsvalg, foretaget en
registrering af menighedsrådets sammensætning, jfr. vedlagte blanket (2 eksemplarer).
Stiftsadministrationen skal anmode om, at formanden nøje gennemgår stiftsadministrationens
registrering af menighedsrådets sammensætning. Er der ændringer, skal de påføres blanketten, som
herefter returneres til stiftsadministrationen. – Det andet eksemplar af blanketten kan beholdes.
Stiftsadministrationen skal anmode om, at blanketten returneres til stiftsadministrationen selv om
der ikke er ændringer i forhold til det af stiftsadministrationen registrerede. – Formanden bedes i
så fald kvittere på blanketten og anføre, at der ikke er ændringer.
Blanketten med formandens godkendelse af menighedsrådets sammensætning skal være
stiftsadministrationen i hænde senest den **, således at en valgliste over stemmeberettigede til
bispevalget kan udarbejdes.
Stiftsadministrationen skal gøre opmærksom på, at det er særdeles vigtigt, at eventuelle ændringer i
menighedsrådets sammensætning, der sker efter den ** og frem til tidspunktet for fristen for
kandidatanmeldelse, straks indberettes til stiftsadministrationen. Der henvises specielt til forhold,
hvor et medlem udtræder og et nyt medlem skal indtræde, indberetning i forbindelse med dødsfald
m.v.
Ligeledes er det vigtigt, at der i tiden efter udløbet af fristen for kandidatanmeldelsen og videre i
valgforløbet hurtigst muligt foretages indberetning til stiftsadministrationen om ændringer i
menighedsrådets sammensætning.

Såfremt der sker ændring i konstitueringen af menighedsrådet 1. søndag i advent skal dette, på
sædvanlig vis, indberettes ad tjenstlig vej til stiftsadministrationen.
Stiftsadministrationen skal gøre opmærksom på, at valg af ny biskop over ** Stift foregår ved
urafstemning, hvilket indebærer, at hvert stemmeberettiget medlem af menighedsrådet på sin
privatadresse vil få tilsendt afstemningsmateriale når dette udsendes. Dette understreger vigtigheden
af, at indberetning af ændringer af menighedsrådets sammensætning sker hurtigst muligt til
stiftsadministrationen.
Stiftsadministrationen skal anbefale,
menighedsrådsmøde orienterer herom.

at

menighedsrådets

Med venlig hilsen
p.s.v.

formand

ved

førstkommende

Bilag H

Eksempel på udskrift af liste fra KIS

Navn
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd
** Sogns
Menighedsråd

Fornavn
**

Efternavn
**

Adresse1
**

Postnr.
**

Postdistrikt
**

Titel
Formand

**

**

**

**

**

Kasserer

**

**

**

**

**

Kirkeværge

**

**

**

**

**

Kontaktperson

**

**

**

**

**

Menigt medlem

**

**

**

**

**

Menigt medlem

**

**

**

**

**

Menigt medlem

**

**

**

**

**

Menigt medlem

**

**

**

**

**

Menigt medlem

**

**

**

**

**

Næstformand

**

**

**

**

**

Regnskabsfører

Bilag I

** Valgmenighed

Vedr.: Bispevalg i ** Stift
I henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes cirkulæreskrivelse af ** skal der afholdes
bispevalg i ** Stift.
I henhold til § 3, stk. 2, i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 608 af 6. juni
2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, er stemmeberettigede til valg af
biskop tillige repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i stiftet, og
valgmenighedspræster, der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet.
De stemmeberettigede repræsentanters antal fastsættes for de enkelte valgmenigheder af
valgbestyrelsen til 5 for de første 1000 medlemmer af valgmenigheden, heri medregnes børn under
18 år, og yderligere et medlem for hvert påbegyndt 1000, dog ikke over 15 i alt. Repræsentanterne
udpeges af valgmenigheden.
Stiftsadministrationen ønsker i den forbindelse oplyst, hvor mange medlemmer der er i **
Valgmenighed.
Formandens oplysning imødeses inden den ** indsendt til stiftsadministrationen, idet det endelige
antal repræsentanter for valgmenigheden herefter vil blive fastsat.
Når endeligt antal repræsentanter er fastsat, vil stiftsadministrationen vende tilbage overfor
Valgmenigheden med oplysning herom, og i den forbindelse vil stiftsadministrationen anmode om
oplysning om navne og adresser m.v. på de herved af valgbestyrelsen udpegede repræsentanter, idet
disse repræsentanter skal indgå som stemmeberettigede i valglisten til bispevalget.
Til orientering vedlægges kopi af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 608 af 6.
juni 2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning samt kopi af ministeriets
bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg.
Med venlig hilsen
p.s.v.

Bilag J

** Valgmenighed

Vedr.: Bispevalg i ** Stift
Valgbestyrelsen har modtaget ** Valgmenigheds brev af **, hvori det oplyses, at menigheden har
** medlemmer.
I henhold til § 3, stk. 2, i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 608 af 6. juni
2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning er det anført, at
stemmeberettigede til valg af biskop tillige er repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i
stiftet, og valgmenighedspræster, der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet.
De stemmeberettigede repræsentanters antal fastsættes af valgbestyrelsen til 5 for de første 1000
medlemmer af valgmenigheden.
** Valgmenighed oplyser, at menigheden har ** medlemmer, hvorfor der skal vælges 5
repræsentanter for valgmenigheden, der kan afgive stemme ved det kommende bispevalg.
Valgbestyrelsen skal anmode om, at der snarest muligt, og senest den **, fremsendes en liste med
navne og adresser på de 5 repræsentanter, som skal repræsentere ** Valgmenighed ved bispevalget.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag K

Eksempel på side 1 af valgliste fra bispevalg

Nr

Navn1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
**
**
**
**
**

Navn2

Adresse1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Adresse2

Postnr.

Postdistrikt

Titel

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Dompro
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Studentp
Sygehpr
Okpræst
Gadepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Okpræst
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr
Sognepr

Nummer
provsti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Udvalgsnavn
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat
**Pastorat

Bilag L

Presseliste:
Virksomhed:
Evt. lokalaviser
Kristeligt Dagblad
Evt. øvrige landsdækkende
aviser,
Jyllands
Posten,
Politiken, Berlingske Tidende
m.fl.
Ritzaus Bureau
Folkekirkens
Informationstjeneste
TV2 lokalstation
DR lokalradio
Præsteforeningen

E-postadresse:
kirke@kristeligt-dagblad.dk

ritzau@ritzau.dk
crpe@km.dk

red@praesteforening.dk

Annoncer:
Virksomhed:
E-postadresse:
Evt. lokalaviser
Kristeligt Dagblad
annonce@kristeligt-dagblad.dk
Evt. øvrige landsdækkende aviser,
Jyllands
Posten,
Politiken,
Berlingske Tidende m.fl.
Statstidende
redaktionen@statstidende.dk

Bilag M

Til alle menighedsrådsmedlemmer, præster,
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster

Vedr.: Bekendtgørelse af bispevalg i ** Stift
Idet der henvises til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes cirkulæreskrivelse af ** vedrørende
afholdelse af bispevalg i ** Stift, kan valgbestyrelsen hermed oplyse, at der d.d. er modtaget 3
anmeldte kandidater til valget, hvorfor valgbestyrelsen hermed bekendtgør, at der afholdes
bispevalg i ** Stift.
Følgende kandidater er anmeldte, er af valgbestyrelsen fundet valgbare, og kan derfor opstilles til
valget, jfr. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om
bispevalg, § 6, (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn):
**
**
**
Stillerliste for hver kandidat offentliggøres på stiftsadministrationens hjemmeside den **.
Valgbestyrelsen har d.d. udarbejdet en valgliste over stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer,
præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster, jfr. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.
Valgbestyrelsen vil sikre, at valglisten bliver suppleret med personer, der senest 1 uge før
afstemningsmaterialet udsendes har opnået stemmeret, jfr. bekendtgørelsens § 9, ligesom personer,
som fejlagtigt er optaget på valglisten, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet
stemmeretten, slettes, jfr. bekendtgørelsens § 10.
Den af valgbestyrelsen udarbejdede valgliste, uden adresser og kontrolnumre, vil kunne ses på
Intranettet og på stiftsadministrationens hjemmeside og der gives derfor mulighed for at undersøge,
hvorvidt man den ** er optaget på valglisten.
Valgbestyrelsen udsender herefter afstemningsmaterialet til de stemmeberettigede den **, og man
skal opfordre til, at personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager
afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse
herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse, d.v.s. den **.
Indsigelse skal i givet fald indgives til valgbestyrelsens sekretariat på adressen: **
Stiftsadministration **.

Ved udsendelse af afstemningsmaterialet vil valgbestyrelsen nærmere beskrive proceduren i
forbindelse med valgets gennemførelse.
Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til valgbestyrelsens formand **, eller stiftskontorchef **,
som er sekretær for valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag N

**

Vedr.: Bekendtgørelse af bispevalg i ** Stift
Til orientering fremsendes vedlagt kopi af valgbestyrelsens brev af d.d. vedrørende bekendtgørelse
af bispevalg i ** Stift.
Det fremgår af brevet, at De er fundet valgbar, og derfor er opstillet som kandidat til valget.
Brevet er d.d. sendt som e-post til samtlige menighedsråd og præster, ligesom brevet er sendt som
almindelig post til menighedsråd, der ikke har en e-postadresse, samt til valgmenighederne og
valgmenighedspræsterne.
Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til formand for valgbestyrelsen **, eller stiftskontorchef
**, tlf. **, som er sekretær for valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag O

** Valgmenighed

Vedr.: Bekendtgørelse af bispevalg i ** Stift
Til orientering fremsender vedlagt kopi af valgbestyrelsens brev af d.d. vedrørende bekendtgørelse
af bispevalg i ** Stift.
Brevet sendes til Dem som almindelig post, idet valgmenigheden og valgmenighedspræsten ikke er
opkoblet på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes e-postløsning, ligesom valgmenigheden og
valgmenighedspræsten heller ikke har adgang til ministeriets Intranet.
Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til formand for valgbestyrelsen,**, tlf. ** eller
stiftskontorchef **, som er sekretær for valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag P

Til alle stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer, præster,
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster i ** Stift

Vedr.: Bispevalg i ** Stift
Idet der henvises til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes cirkulæreskrivelse af **om afholdelse af
bispevalg i ** Stift, Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007
om bispevalg, samt valgbestyrelsens brev af **, fremsender valgbestyrelsen hermed
afstemningsmateriale vedrørende bispevalg i ** Stift.
Valgbestyrelsen har den ** udarbejdet en valgliste over stemmeberettigede ved bispevalg i ** Stift,
og på grundlag af denne udsendes afstemningsmaterialet til de stemmeberettigede, jfr.
bekendtgørelsens kapitel 4, §§ 13 og 14.
Valgbestyrelsen
skal
opfordre
til,
at
menighedsrådsmedlemmer,
præster,
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster, som mener sig berettiget til at stemme,
men som ikke modtager afstemningsmateriale, samt menighedsrådsmedlemmer, præster,
valgmenighedsrepræsentanter
og
valgmenighedspræster,
som
fejlagtigt
modtager
afstemningsmateriale, gør indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge fra dags dato,
d.v.s. senest den**. Indsigelse skal i givet fald indgives til valgbestyrelsens sekretariat på adressen:
**.
Afstemningsmaterialet består af følgende:
én stemmeseddel
én frankeret og særlig adresseret returkuvert med nummer
For at en stemmeseddel er gyldig skal følgende betingelser være opfyldt:







der må kun sættes ét kryds.
stemmesedlen må ikke underskrives eller påføres anden markering.
der må kun lægges én stemmeseddel i hver returkuvert.
der må ikke benyttes en anden kuvert end den, der er vedlagt afstemningsmaterialet.
der må ikke anføres nogen form for afsender eller andet på returkuverten, ligesom der ikke
må påsættes tape på bagsiden af returkuverten.
returkuverten må ikke frankeres, ligesom der ikke må påsættes andre former for mærkater
(julemærker, bymærkater m.v.).

Ønsker De at stemme blankt, lægges den ubenyttede stemmeseddel i returkuverten.

Afstemningsmaterialet skal være valgbestyrelsen i hænde senest den **. Afstemningsmaterialet kan
sendes eller afleveres til valgbestyrelsens sekretariat **.
Det påhviler Dem selv at sikre, at afstemningsmaterialet er valgbestyrelsen i hænde senest på
dette tidspunkt. – Stemmesedler modtaget efter dette tidspunkt medtages ikke i
stemmeoptællingen.
Valgbestyrelsen skal anmode om, at stemmesedlen ikke foldes, når den lægges i returkuverten, idet
foldede stemmesedler besværliggør optællingsprocessen.
Optælling af stemmesedler foretages af valgbestyrelsen den**, og finder sted i **. Optællingen er
offentlig. Pladshensyn kan gøre, at tilskuere kan blive afvist.
Offentliggørelse af valget sker straks herefter.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag Q

Til alle stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer, præster,
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster i ** stift

Vedr.: Bispevalg i ** Stift
Da ingen af de opstillede kandidater i 1. valgrunde opnåede mindst 50% af de afgivne stemmer
sendes vedlagt afstemningsmateriale til 2. valgrunde. Den modtagne kuvert skal udover dette brev
indeholde én stemmeseddel og én returkuvert med nummer.
Til afstemningen skal følgende bemærkes:
For at en stemmeseddel er gyldig skal følgende betingelser være opfyldt:







der må kun sættes ét kryds.
stemmesedlen må ikke underskrives eller påføres anden markering.
der må kun lægges én stemmeseddel i hver returkuvert.
der må ikke benyttes en anden kuvert end den, der er vedlagt afstemningsmaterialet.
der må ikke anføres nogen form for afsender eller andet på returkuverten, ligesom der ikke
må påsættes tape på bagsiden af returkuverten.
returkuverten må ikke frankeres, ligesom der ikke må påsættes andre former for mærkater
(julemærker, bymærkater m.v.).

Ønsker De at stemme blankt, lægges den ubenyttede stemmeseddel i returkuverten.
Afstemningsmaterialet skal være valgbestyrelsen i hænde senest den **. Afstemningsmaterialet kan
sendes eller afleveres til valgbestyrelsens sekretariat, ** Stiftsadministration.
Det påhviler Dem selv at sikre, at afstemningsmaterialet er valgbestyrelsen i hænde senest på
dette tidspunkt. – Stemmesedler modtaget efter dette tidspunkt medtages ikke i
stemmeoptællingen.
Valgbestyrelsen skal anmode om, at stemmesedlen ikke foldes, når den lægges i returkuverten, idet
foldede stemmesedler besværliggør optællingsprocessen.

Optælling af stemmesedler foretages af valgbestyrelsen den ** kl. **, og finder sted i
Stiftsadministrationen. Optællingen er offentlig. Pladshensyn kan gøre, at tilskuere kan blive afvist.
Offentliggørelse af valget sker straks herefter.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag R

**

Vedr.: Manglende afstemningsmateriale i forbindelse med bispevalg i ** Stift
Valgbestyrelsen har modtaget Deres e-post (brev), af den **, hvori De anfører, at De ikke har
modtaget afstemningsmateriale i forbindelse med afholdelse af bispevalg i ** Stift.
Valgbestyrelsen har noteret, at De er opført som nr. ** på valglisten.
På grund af det manglende afstemningsmateriale tildeler valgbestyrelsen Dem herefter nr. ** på
valglisten, og afstemningsmateriale vedlægges. Kopi af valgbestyrelsens brev, dat. **, vedrørende
afstemningsmateriale m.v., én stemmeseddel og én returkuvert med nr. **, svarende til det nummer
De er tildelt på valglisten.
Det til Dem fremsendte afstemningsmateriale påført nr. ** erklæres hermed ugyldigt.
Med venlig hilsen
p.v.v.

Bilag S

**

Vedr.: Beskadiget afstemningsmateriale i forbindelse med bispevalg i ** Stift

Valgbestyrelsen har modtaget Deres e-post (brev), dat. **, hvori De anfører, at det til Dem
fremsendte afstemningsmateriale var beskadiget ved modtagelsen
Valgbestyrelsen har noteret, at De er opført som nr. ** på valglisten.
På grund af det beskadigede afstemningsmateriale tildeler valgbestyrelsen Dem herefter nr. ** på
valglisten, og afstemningsmateriale vedlægges. Kopi af valgbestyrelsens brev, dat. **, vedrørende
stemmemateriale m.v., én stemmeseddel, én returkuvert med nr.**, svarende til det nummer De er
tildelt på valglisten.
Det til Dem fremsendte afstemningsmateriale påført nr. ** erklæres hermed ugyldigt.
Med venlig hilsen
p.v.v.
**
formand

Bilag T

Til alle menighedsråd, præster,
valgmenigheder og valgmenighedspræster

Bekendtgørelse af resultatet af 1. valgrunde af bispevalget i ** Stift
Ved stemmeoptællingen den ** har stemmerne fordelt sig således:
Kandidater
**
**
Antal blanke stemmer
Antal gyldige stemmer
Antal ugyldige stemmer
Antal stemmer i alt

Antal stemmer
**
**
**
**
**
**

Af de ** stemmeberettigede har ** indsendt deres returkuvert, og således har ** % deltaget i
afstemningen. Ved fristens udløb er ** returkuverter erklæret ugyldige. Der er således ** returkuverter,
hvis stemmesedler indgår i afstemningen.
Da ingen af de opstillede kandidater har modtaget over halvdelen af de afgivne stemmer, hvilket vil sige
** stemmer, skal der foretages omvalg, hvor der kun kan stemmes på de to kandidater, der har opnået
flest stemmer ved 1. afstemning.
Disse to kandidater er:
** og **

Afstemningsmateriale til omvalget udsendes til de stemmeberettigede den **.
Afstemningsmaterialet skal være valgbestyrelsen i hænde senest den **, kl.**.
Afstemningsmaterialet kan sendes eller afleveres til valgbestyrelsens sekretariat: ** Stiftsadministration.
Det påhviler de stemmeberettigede at sikre, at afstemningsmaterialet er valgbestyrelsen i hænde
senest denne dag. Stemmesedler modtaget efter denne dag medtages ikke i stemmeoptællingen.
Valgresultatet er indberettet til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
Valgbestyrelsen, den **
** formand

Bilag U

Til alle menighedsråd og præster
Til valgmenigheder og valgmenighedspræster

Bekendtgørelse om resultatet af bispevalget i ** Stift

Ved stemmeoptællingen den ** har stemmerne fordelt sig således:

Kandidater
**
**
Antal blanke stemmer
Antal gyldige stemmer i alt
Antal ugyldige stemmer
Antal afgivne stemmer i alt

Antal stemmer

**
**
**
**

Af de ** stemmeberettigede har ** indsendt deres returkuvert, og således har ** % deltaget i
afstemningen. Ved fristens udløb er ** returkuverter erklæret ugyldige. Der er således **
returkuverter, hvis stemmesedler indgår i afstemningen.
Da ** har opnået flest stemmer af de afgivne gyldige stemmer, skal ** af ministeren for ligestilling
og kirke indstilles til kgl. udnævnelse som ny biskop over ** Stift, jfr. Ministeriet for Ligestilling
og Kirkes bekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om
stiftsbåndsløsning, § 6.
Valgresultatet er indberettet til Ministeriet for ligestilling og Kirke.
Valgbestyrelsen, den **
**formand

