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Tidslinje for ordinære valg til menighedsråd 2020 

 DATO PARAGRAF I 
MENIGHEDS-
RÅDSVALGLO-
VEN 

PARAGRAF I CIRKULÆRE HANDLING 

 1. marts 2020  § 2, stk. 2, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling. 

Sidste frist for menighedsrådets fremsen-
delse af ansøgning om ændring i sognestruk-
turen til Kirkeministeriet for valget i 2020.  

 1. marts 2020  § 2, stk. 3, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling. 

Sidste frist for menighedsrådets fremsen-
delse af begrundet ansøgning om nedsæt-
telse af funktionsperiode til 2 år til biskop-
pen. 

 1. april 2020  § 2, stk. 3, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling. 

Sidste frist for biskoppens afgørelse om ned-
sættelse af funktionsperioden til 2 år for val-
get i 2020.  

 15. april 2020  § 3, stk. 2, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling. 

Valgsystemet åbner for indtastning af oplys-
ninger. 

 15. april 2020 
 

 § 5, stk. 2, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling 

Sidste frist for menighedsrådet til at sørge 
for, at stiftsadministrationen har opdaterede 
kontaktoplysninger om formanden for valg-
bestyrelsen. 

 19. april 2020  Cirkulære om ændring af cirku-
lære orienteringsmøde og valg-
forsamling 

Sidste frist for beslutning om ændret struk-
tur i form af oprettelse af nyt fælles menig-
hedsråd, ændring af fælles menighedsråd el-
ler opløsning af fælles menighedsråd.  
Frist for menighedsrådets indberetning af 
ændret menighedsrådsstruktur til biskop-
pen for valget i 2020. 

 1. maj 2020  § 3, stk. 1, i cirkulære om oriente-
ringsmøde og valgforsamling. 

Sidste frist for valgbestyrelsens indtastning i 
Valgsystemet af antallet af menighedsråds-
medlemmer, der skal vælges i det enkelte 
sogn. 

2 uger inden ori-
enteringsmødet 

  § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om 
mulighed for midlertidig fravi-

Sidste frist for bekendtgørelse af oriente-
ringsmødet ved de faste gudstjenester, på 
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PARAGRAF I CIRKULÆRE HANDLING 

gelse af regler om møder i menig-
hedsråd, provsti- og budgetud-
valg m.v. samt møder i forbin-
delse med valg til menighedsråd 
som led i håndtering af Coronavi-
russygdom (COVID-19) 

sognets hjemmeside og i de stedlige dag-
blade eller lokalaviser.  

4 uger før valgfor-
samling 

18. august 2020 § 6a § 15 i cirkulære om orienterings-
møde og valgforsamling. 

Sidste frist for valgbestyrelsens bekendtgø-
relse af tid og sted for valgforsamlingen. 

 21. august2020 
 

 § 10, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgø-
relse om mulighed for midlertidig 
fravigelse af regler om møder i 
menighedsråd, provsti- og bud-
getudvalg m.v. samt møder i for-
bindelse med valg til menigheds-
råd som led i håndtering af Co-
ronavirussygdom (COVID-19)  

Sidste dag for afholdelse af orienterings-
møde.  
 

 1. september 2020   § 8 i cirkulære om orienterings-
møde og valgforsamling og § 13, 
stk. 5, 1. pkt., i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd 

Sidste frist for, at valgbestyrelsen kan angive 
i Valgsystemet, at stiftsadministrationen skal 
varetage indtastningsopgaver ifm. valget. 

 1. september 2020  § 17 i cirkulære om valgret og 
valgbarhed 
§ 21 i cirkulære om orienterings-
møde og valgforsamling 

Sidste frist for at medlemmer af folkekirke 
kan blive optaget på valglisten til brug for 
valgforsamlingen.  
 
Personer, der ønsker at opstille som kandi-
dater eller stedfortræder på valgforsamlin-
gen, skal være optaget på valglisten og der-
med seneste den 1. september 2020 være 
medlem af folkekirken og enten have bopæl i 
menighedsrådskredsen eller gennem sogne-
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båndsløsning eller ved brug af bestemmel-
serne om flytning mellem sogne i et fler-
sognspastorat, oprettelse af nyt flersognspa-
storat, ændringer i eksisterende flersognspa-
storater eller flytning til et flersognspastorat 
have opnå opnår valgret og valgbarhed i me-
nighedsrådskredsen.  
Tilsvarende gælder for personer, der ønsker 
at stemme på valgforsamlingen. 
 
Betingelsen om alder, dansk indfødsret eller 
fast bopæl i riget i uafbrudt et år forud for 
valgdagen skal være opfyldt på dagen for 
valgforsamlingen den 15. september 2020 

 1. september 2020 
kl. 12.00.  

 § 7, stk. 1 og 6, § 16, stk. 3 og 6, i 
cirkulære om valgret og valgbar-
hed. 

Sidste frist for anmodning til sognepræsten 
om flytning af valgret og valgbarhed ved 
etablering af sognebånd, opsigelse af sogne-
bånd samt flytning af valgretten i forbindelse 
med flytning mellem sogne i et flersognspa-
storat, oprettelse af nyt flersognspastorat, 
ændringer i eksisterende flersognspastora-
ter eller flytning til et flersognspastorat m.v. 

 1. september 2020 
kl. 16.00. 

 § 7, stk. 1 og 6, § 16, stk. 3 og 6, og 
§ 17, stk. 6, i cirkulære om valgret 
og valgbarhed. 

Sidste frist for sognepræstens registrering af 
flytning af valgret i forbindelse med etable-
ring af sognebånd, opsigelse af sognebånd 
samt flytning af valgretten i forbindelse med 
flytning mellem sogne i et flersognspastorat, 
oprettelse af nyt flersognspastorat, ændrin-
ger i eksisterende flersognspastorater eller 
flytning til et flersognspastorat m.v.. 
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Tilsvarende gælder registrering af sogne-
båndsløserpræstens opsigelse af sognebån-
det 
Registreringen sker i Den Elektroniske Kir-
kebog.   

 1. september 2020  § 9, stk. 3, § 10, stk. 5 og 7, og § 11 
i cirkulære om valgret og valgbar-
hed 

Skæringsdato for sognebåndsløserpræstens 
endelige opsigelse af sognebåndet, sogne-
båndsløserpræstens død, forflyttelse og af-
skedigelse samt udsættelse af ophørstids-
punktet samt genbesættelse/nedlæggelse af 
sognebåndsløserpræstens stilling.  

 1. september 2020 
kl. 16.00.  

 § 23 i cirkulære om valgret og 
valgbarhed. 

Sidste frist for sognepræster, der er ansat i 
flere menighedsrådskredse, til at registrere i 
hvilken menighedsrådskreds de ønsker at 
udøve deres valgret.  

 8. september 2020  § 16, stk. 1, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling og 
§ 17, stk. 7, i cirkulære om valgret 
og valgbarhed. 

Valgbestyrelsens modtager valgliste over de 
stemmeberettigede i Valgsystemet til brug 
for valgforsamlingen. 

3. tirsdag i sep-
tember 

15. september 2020 § 1, stk. 2 § 13, stk. 1 og 3, i cirkulære om 
orienteringsmøde og valgforsam-
ling. 

Afholdelse af valgforsamling. 

 Perioden 15. til 20. 
september 2020 

§ 1, stk. 2 § 13, stk. 2, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling.  

Periode hvor valgforsamling i de enkelte 
sogne i et flersognspastorat skal afholdes.  

 17. september 2020  § 4 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v. 

Sidste frist for at valgbestyrelsen sender en 
udskrift af beslutningsprotokollen til stifts-
administrationen.  

 Perioden 17. til 22. 
september 2020 

 § 4, stk. 2, 1. pkt. i cirkulære om 
indberetning om valg til menig-
hedsråd, konstituering og kassa-
tion af valgmateriale m.v. 

Hvis valgforsamlingen i flersognspastorater, 
har været afholdt en anden dag i perioden 
15. til 20. september 2020, sender valgbesty-
relsen senest to dage efter valgforsamlingen 
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en udskrift af beslutningsprotokollen til 
stiftsadministrationen,  

1. uge efter valg-
forsamling 

22. september 2020 § 6 b, stk. 1 og § 
6 e, stk. 2 

§ 28, stk. 2, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling og 
§ 2, stk. 1, 2. pkt., i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd.  

Sidste frist for valgbestyrelsens offentliggø-
relse af valgforsamlingens resultat og be-
kendtgørelse af muligheden for at udløse et 
afstemningsvalg. 

 Perioden 22. til 27. 
september 2020 

 § 29, stk. 3, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling. 

I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen 
har været afholdt en anden dag i perioden 
15.-20. september 2020, skal valgbestyrel-
sen offentliggøre valgforsamlingens resultat 
og bekendtgørelse af muligheden for at ud-
løse afstemningsvalg senest en uge efter 
valgforsamlingen. 

 22. september 2020  § 2, stk. 2, 4. pkt., og § 4, stk. 1, 2. 
pkt., i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale mv.  

Sidste frist for valgbestyrelsens indtastning 
af resultatet af valgforsamlingen i Valgsyste-
met. Fristen gælder også, hvis indtastningen 
varetages af stiftsadministrationen. 

 Perioden 22. til 27. 
september 2020 

 § 2, stk. 2, 5. pkt. og § 4, stk. 2, 2. 
pkt., i cirkulære om indberetning 
om valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v. 

I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen 
har været afholdt en anden dag i perioden 
15.-20. september 2020, skal valgbestyrel-
sen indtaste resultatet af valgforsamlingen i 
Valgsystemet senest en uge efter valgfor-
samlingen. Fristen gælder også, hvis indtast-
ningen varetages af stiftsadministrationen. 

 22. september 2020 § 6 c, stk. 2 § 31, stk. 2, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling.  

Sidste frist for valgbestyrelsens indkaldelse 
til ekstraordinær valgforsamling, hvis der 
ikke er blevet valgt et fuldtalligt menigheds-
råd på valgforsamlingen. 
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 6. oktober 2020  § 31, stk. 3, 1. pkt., i cirkulære om 
orienteringsmøde og valgforsam-
ling. 

Afholdelse af evt. ekstraordinær valgforsam-
ling. 

 Perioden 6. oktober 
til 11. oktober 2020 

 § 31, stk. 3, 2. pkt., i cirkulære om 
orienteringsmøde og valgforsam-
ling. 

Periode hvor evt. ekstraordinære valgfor-
samlinger i flere sogne i et flersognspastorat 
skal afholdes. 

4 uger efter valg-
forsamling 
 
 
 

13. oktober 2020 § 6 b, stk. 1, 3. 
pkt., og § 6 e, 
stk. 1 

§ 29, stk. 1, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling og 
§ 4, stk. 1, i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd. 

Frist for indlevering af kandidatliste og der-
med udløse afstemningsvalg. 

 Perioden 13. til 18. 
oktober 2020 

 § 29, stk. 3, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling og 
§ 4, stk. 2, i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd. 

I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen 
har været afholdt en anden dag i perioden 
15.-20. september 2020 udløber frist for ind-
levering af kandidatliste og dermed udløse 
afstemningsvalg 4 uger efter valgforsamlin-
gen.  

 13. oktober 2020  § 5, stk. 2, i cirkulære om indbe-
retning af valg til menighedsråd, 
konstituering og kassation af 
valgmateriale m.v. 

Sidste frist for valgbestyrelsens indtastning 
af resultat af evt. ekstraordinær valgforsam-
ling i Valgsystemet. Fristen gælder også, hvis 
stiftsadministrationen varetager indtastnin-
gen. 

 15. oktober 2020 kl. 
9.00 

 § 13, stk. 5, 2. pkt., i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd. 

Sidste frist for valgbestyrelsens fremsen-
delse af kopi af kandidatlisten til stiftsadmi-
nistrationen, hvis indtastningsopgaven vare-
tages af stiftet.  

 19. oktober 2020  § 12, stk. 4, og § 13, stk. 5, 2. pkt., i 
cirkulære om afstemningsvalg 
ved valg til menighedsråd. 

Sidste frist for valgbestyrelsens indtastning 
og prøvelse af kandidater og stillere til af-
stemningsvalget i Valgsystemet. Fristen gæl-
der også, hvis stiftsadministrationen vareta-
ger indtastningsopgaven.  
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4 uger før afstem-
ningsvalg 

20. oktober 2020  § 22, stk. 1, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd. 

Sidste frist for valgbestyrelsens markering i 
Valgsystemet, at der er modtaget kandidatli-
ster, sådan at der skal afholdes afstemnings-
valg.  

 20. oktober 2020 § 13, 1. pkt. § 13, stk. 2, 1. pkt., og § 14, stk. 1, 
2. pkt., i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd.  

Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse 
til kandidatlistens kontaktperson om evt. 
mangler på kandidatlisten. 

 20. oktober 2020  § 5, stk.1, i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd. 

Sidste frist for at medlemmer og stedfortræ-
dere, der blev valgt på valgforsamlingen, kan 
give valgbestyrelsen besked om, at de ikke 
ønsker at være kandidater på listen fra valg-
forsamlingen. 

3 uger for afstem-
ningsvalg 

27. oktober 2020  § 14, stk. 2 og 4,i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd. 

Sidste frist for stilleres opfyldelse af valg-
retsbetingelser, bortset fra aldersbetingel-
sen og krav om bopæl i riget i mindst et år 
forud for valgdagen. 

 27. oktober 2020  § 14, stk. 3 og 4, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd. 

Sidste frist for kandidater på efterfølgende 
kandidatlisters opfyldelse af valgrets- og 
valgbarhedsbetingelserne, bortset fra al-
dersbetingelsen og krav om bopæl i riget i 
mindst et år forud for valgdagen. 

 27. oktober 2020 kl. 
19.00 

§ 13, 2. pkt. § 13, stk. 2, 2. pkt., og § 14, stk. 1, 
2 pkt., i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd. 

Sidste frist for afhjælpning af mangler på 
kandidatlisten. 

 27. oktober 2020 kl. 
19.00 

 § 17, stk. 2 i cirkulære om afstem-
ningsvalg ved valg til menigheds-
råd 

Sidste frist for de stillere, der ved lodtræk-
ning ikke opnåede den anmeldte listebeteg-
nelse, sammen med de kandidater, der er 
opført på listen, for at anmelde en ny listebe-
tegnelse.  
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 27. oktober 2020 kl. 
19.00 

§ 14 § 18, stk. 1, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd.  

Sidste frist for at kandidatlister kan anmelde 
listeforbund. 

 27. oktober 2020 kl. 
19.00 

§ 16 § 19 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd.  

Sidste frist for valgbestyrelsens aflysning af 
afstemning, hvis der kun er en gyldig kandi-
datliste. 

 27. oktober 2020  § 51, stk. 1 i cirkulære om, af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd.  

Første dag for indgivelse af begæring om af-
givelse af stemme i hjemmet til kommunen. 

   § 39 i cirkulære om afstemnings-
valg 

Valgbestyrelsen må snarest efter den 27. ok-
tober 2020 underrette kommunalbestyrel-
sen om afstemningsvalget, således at der kan 
træffes aftale om, hvorledes brevafstemning 
på sygehuse, andre institutioner, særlige bo-
former, opholdssteder samt ældreboliger 
m.v.  

 29. oktober 2020  § 13, stk. 5, 3. pkt., i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd. 

Sidste frist for valgbestyrelsens fremsen-
delse af den reviderede kandidatliste til 
stiftsadministrationen, hvis indtastningsop-
gaven varetages af stiftet. 

 30. oktober 2020 kl. 
15.00 

 § 13, stk. 4, og § 14 5, 3. pkt., i cir-
kulære om afstemningsvalg ved 
valg til menighedsråd. 

Frist for valgbestyrelsens indtastning af revi-
derede oplysninger for kandidatlisten i Valg-
systemet. Fristen gælder også, hvis indtast-
ningen varetages af stiftsadministrationen.  

 2. november 2020  § 19 i cirkulære om valgret og 
valgbarhed 

Sidste frist for at blive optaget på valglisten 
til brug for afstemningsvalg og dermed sid-
ste frist for at opnå valgret ved evt. afstem-
ningsvalg.   
 
På valglisten optages medlemmer af folke-
kirken, som enten har bopæl i menigheds-
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rådskredsen eller gennem sognebåndsløs-
ning eller ved brug af bestemmelserne om 
flytning mellem sogne i et flersognspastorat, 
oprettelse af nyt flersognspastorat, ændrin-
ger i eksisterende flersognspastorater eller 
flytning til et flersognspastorat, har opnå op-
når valgret og valgbarhed i menighedsråds-
kredsen.  
 
Betingelsen om alder, dansk indfødsret eller 
fast bopæl i riget i uafbrudt et år forud for 
valgdagen skal være opfyldt på afstemnings-
dagen den 17. november 2020 

 2. november 2020 kl. 
12.00 

 § 7, stk. 4 og 7, § 16, stk. 4 og 7, i 
cirkulære om valgret og valgbar-
hed. 

Sidste frist for anmodning til sognepræsten 
om flytning af valgret og valgbarhed ved 
etablering af sognebånd, opsigelse af sogne-
bånd samt flytning af valgretten i forbindelse 
med flytning mellem sogne i et flersognspa-
storat, oprettelse af nyt flersognspastorat, 
ændringer i eksisterende flersognspastora-
ter eller flytning til et flersognspastorat m.v. 

 2. november 2020 kl. 
16.00 

 § 7, stk. 4 og 7, § 16, stk. 4 og 7, og 
§ 17, stk. 6, i cirkulære om valgret 
og valgbarhed. 

Sidste frist for sognepræstens registrering af 
flytning af valgret i forbindelse med etable-
ring af sognebånd, opsigelse af sognebånd 
samt flytning af valgretten i forbindelse med 
flytning mellem sogne i et flersognspastorat, 
oprettelse af nyt flersognspastorat, ændrin-
ger i eksisterende flersognspastorater eller 
flytning til et flersognspastorat m.v. 
Tilsvarende gælder registrering af sogne-
båndsløserpræstens opsigelse af sognebån-
det 
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Registreringen sker i Den Elektroniske Kir-
kebog.   

 2. november 2020  § 9, stk. 4, § 10, stk. 6 og 8, og § 11 Skæringsdato for sognebåndsløserpræstens 
endelige opsigelse af sognebåndet, sogne-
båndsløserpræstens død, forflyttelse og af-
skedigelse samt udsættelse af ophørstids-
punktet samt genbesættelse/nedlæggelse af 
sognebåndsløserpræstens stilling.  

 2. november 2020  § 38, stk. 2, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd. 

Sidste frist for kommunernes henvendelse til 
sygehuse/institutioners ledelse vedr. afgi-
velse af brevstemmer på sygehuset/instituti-
onen.  

2 uger før afstem-
ningsvalg 

3. november 2020 § 15 § 20, stk. 2, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd.  

Valgbestyrelsen bekendtgør kandidatlister 
og evt. listeforbund. 

 3. november 2020 § 28 § 30 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd.  

Første dag hvor der kan afgives brevstem-
mer. 

12. dagen før valg-
dagen 

5. november 2020  § 51, stk. 1, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd. 

Sidste frist for vælgerens indgivelse af begæ-
ring om afgivelse af stemme i hjemmet til 
kommunen.  

 6. november 2020  § 23, stk. 2, 1. pkt., i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd. 

Valgbestyrelsen modtager valgliste over de 
stemmeberettigede i Valgsystemet til brug 
for afstemningsvalget. 

 6. november 2020  § 23, stk. 2, 2. pkt., i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til me-
nighedsråd. 

Folkekirkens It udsender valgkort til de 
stemmeberettede. 

10 dage før af-
stemningsvalg 

7. november 2020 § 10 § 21, stk. 1, i cirkulære om af-
stemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd.  

Sidste frist for valgbestyrelsens bekendtgø-
relse af, at der vil blive udsendt valgkort til 
vælgerne. 

3. sidste hverdag 13. november 2020 § 28 § 30 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd.  

Sidste frist for afgivelse af brevstemmer. 
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Tirsdagen 9 uger 
efter valgforsam-
ling 

17. november 2020 § 6 e, stk. 1, 2. 
pkt. 

§ 1 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd.  

Afstemningsvalgdagen. 

 19. november 2020  § 9 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale mv. 

Sidste frist for valgbestyrelsens fremsen-
delse af udskrift af beslutningsprotokollen til 
stiftsadministrationen. 

 19. november 2020  § 10 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale mv. 

Sidste frist for valgbestyrelsens fremsen-
delse af udskrift over valgte medlemmer af 
menighedsrådet til det først valgte medlem 
af menighedsrådet. 

Ugen efter valget 24. november 2020 § 30 § 32, stk. 1 i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling  
§ 86 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd. 

Sidste frist for indlevering af klager over val-
gets resultat til biskoppen. 

 24. november 2020  § 7, stk. 2, 4. pkt., og § 9, 2. pkt., i 
cirkulære om indberetning af valg 
til menighedsråd, konstituering 
og kassation af valgmateriale mv. 

Frist for valgbestyrelsens indtastning af re-
sultatet af afstemningsvalget i Valgsystemet. 
Fristen gælder også, hvis indtastningsopga-
ven varetages af stiftsadministrationen   

Sidste dag inden 
funktionsperio-
dens start 

28. november 2020  § 11 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v. 

Sidste dag for afholdelse af det konstitue-
rende møde.  

 28. november 2020  Menighedsråds-
lovens § 12, stk. 
1 og 2 

§ 15 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v.  

Sidste frist for at den nyvalgte formand of-
fentliggør, hvem der er valgt til menigheds-
rådet, og hvem der er valgt til formand.  
Tilsvarende bekendtgørelse skal ske fra 
prædikestolen ved den første faste gudstje-
neste efter det konstituerende møde.  
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 29. november 2020  § 16 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v.  

Funktionsperioden for de nyvalgte menig-
hedsråd begynder. 
Oplysninger om menighedsrådets sammen-
sætning offentliggøres på www.sogn.dk 

Udgangen af no-
vember 

30. november 2020  § 32, stk. 4, i cirkulære om orien-
teringsmøde og valgforsamling 
§ 20 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v. 
§ 86 i cirkulære om afstemnings-
valg ved valg til menighedsråd  

Sidste frist for stiftsadministrationens mar-
kering i Valgsystemet af, om der er modtaget 
valgklager.  

Udgangen af no-
vember 

30. november 2020  § 19 i cirkulære om indberetning 
af valg til menighedsråd, konsti-
tuering og kassation af valgmate-
riale m.v. 

Sidste frist for valgbestyrelsens aflevering af 
valgmateriale til menighedsrådet. 

1. tirsdag efter 
funktionsperio-
dens start 

1. december 2020  § 16, stk. 2, i cirkulære om indbe-
retning af valg til menighedsråd, 
konstituering og kassation af 
valgmateriale mv. 

Sidste frist for den nyvalgte formands med-
delelse til stiftsadministrationen om, hvem 
der er valgt som menighedsrådet formand, 
næstformand, kasserer, kirkeværge, kon-
taktperson, tegningsberettiget og formand 
for valgbestyrelsen. Meddelelsen sendes kun 
hvis stiftsadministrationen varetager ind-
tastningen.  

 15. december 2020  § 20, stk. 2, i cirkulære om indbe-
retning af valg til menighedsråd, 
konstituering og kassation af 
valgmateriale mv. 

Sidste frist for menighedsrådets makulering 
af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i 
sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager.  
Folkekirkens It sørger for, at valglisterne i de 
pågældende sogne samme dag slettes fra 
Valgsystemet.  
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Udgangen af de-
cember 2020 

31. december 2020  § 16, stk. 1, 2. pkt., og § 16, stk. 2, 
2. pkt., i cirkulære om indberet-
ning af valg til menighedsråd, 
konstituering og kassation af 
valgmateriale mv. 

Frist for den nyvalgte formands indtastning i 
Valgsystemet af, hvem der er valgt som me-
nighedsrådet formand, næstformand, kasse-
rer, kirkeværge, kontaktperson, tegningsbe-
rettiget og formand for valgbestyrelsen. Fri-
sten gælder også hvis indtastningen vareta-
ges af stiftsadministrationen.  

 


