
Dagsorden
Aalborg Østre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - FKH - 14. maj 2021 - d. 14-05-2021 kl. 09:00 til 11:30

Deltagere: Christian Bjørn Krüger, Gunnar Høj, Ejnar Grønlund, Hanne Lykke Zeuthen, Søren Ellern Winther,
Claus Johannsen, Birthe Lauritzen, Henning Ammentorp Bentzen

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstens orientering

 

 

2 - Beslutning: Godkendelse af referat og dagsorden

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde - Teams - 9. april 2021 (2021 -
8507)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde - Teams - 9. april
2021 - 1. udgave

 

3 - Beslutning: Budget 2022 - PUK - Aalborg Østre
Provsti - 2021

- Ny post til overvejelse for PU: Præstesamarbejde
Provsti

Sager:
Budget 2022 - PUK - Aalborg Østre Provsti - 2021
(2021 - 12648)

Bilag:
Budget 2022 - PUK - Aalborg Østre Provsti - 2021

 

4 - Orientering: Valg til provstiudvalg & stiftsråd

 

Sager:

 



Valg til provstiudvalg 2021 - Udkast bekendtgørelse
om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd -
Aalborg Østre Provsti - 2021 (2021 - 11921)

Bilag:
Udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd (opdateret til valg 2021)-2

5 - Orientering: Valg til Bispevalg

- Gunnar Høj: Orientering vedr. møde om 3 MR-
medlemmer til valgbestyrelse.
- https://aalborgstift.dk/bispevalg-i-aalborg-stift

Sager:
Bispevalg 2021 - Information, referat, valgbestyrelse
mv. - Aalborg ØStre Provsti - 2021 (2021 - 14317)
Bispevalg 2021 - Information, referat, valgbestyrelse
mv. - Aalborg ØStre Provsti - 2021 (2021 - 14317)

Bilag:
Til alle menighedsråd præster valgmenigheder og
valgmenighedspræster i Aalborg Stift vedr.
orientering om valg af valgbestyrelse_, Referat fra
valgmøde den 11. maj 2021

 

6 - Beslutning: Gistrup MR - Ansøgning 5% midler til
tag. ifbm. vandskade april 2021

- Gistrup MR ansøger om 5% midler: 165.000 kr.  

Sager:
Ansøgning - 5%midler - Gistrup MR - Vandskade
kirketag - Aalborg Østre Provsti - 2021 (2021 - 11855)

Bilag:
Gistrup kirkes tag vandskade. Ansøgning om 5.pct.
midler

 

7 - Oversigt - 5%midler - Aalborg Østre Provsti -
2021

 

Sager:
5%midler - Aalborg Østre Provsti - 2021 (2021 - 1572)

Bilag:
Oversigt - 5_midler - Aalborg Østre Provsti - 2021

 

https://aalborgstift.dk/bispevalg-i-aalborg-stift
https://aalborgstift.dk/bispevalg-i-aalborg-stift


8 - Beslutning: Nøvling MR vedr. forbrug af frie
midler til 2021/2022

(Flyttet fra mødet 'Provstiudvalgsmøde - Teams - 9.
april 2021')

 

Sager:
Frie midler - Nøvling MR - Ikke budgetlagte projekter
- Aalborg Østre Provsti - 2021 (2021 - 8506)

Bilag:
budget anmodning ubrugte midler 2020 Nøvling
menighedsråd

 

9 - Orientering: Stiftsbidrag til budget 2022

- Bindende stiftsbidrag for 2022 for Aalborg Østre
Provsti: 325.800 kr 
 

Sager:
Stiftsbidrag - Budget 2022 - Aalborg østre provsti -
2021 (2021 - 12642)

Bilag:
Bindende Stiftsbidrag i procent til budget 2022

 

10 - Orientering: Referat fra bestyrelsesmøde
Folkekirkens Familiestøtte

 

Sager:
Kommunikation - Referater & Dagsordner mv. -
Folkekirkens Familiestøtte - Aalborg Østre Provsti -
2021 (2021 - 5804)

Bilag:
Referat bestyrelsesmøde 200421, Referat fra
Repræsentantskabsmøde den 20.04. 2021 til
godkendelse

 

11 - Orientering: Byggesag - Sdr. Kongerslev - Nyt
Sognehus

 

Sager:

 



AAL - Byggesag - Sdr. Kongerslev - Nyt Sognehus -
Aalborg Østre Provsti (2020 - 12433)
AAL - Byggesag - Sdr. Kongerslev - Nyt Sognehus -
Aalborg Østre Provsti (2020 - 12433)
AAL - Byggesag - Sdr. Kongerslev - Nyt Sognehus -
Aalborg Østre Provsti (2020 - 12433)
AAL - Byggesag - Sdr. Kongerslev - Nyt Sognehus -
Aalborg Østre Provsti (2020 - 12433)

Bilag:
Ark83 - Skitseforslag - Kongerslev Sognegård 12 05
2020, Krogh Ark. - Skitseforslag -Kongerslev
sognegård 06.05.21, Knudsen & Østergaard -
Skitseforslag - Kongerslev sognegård, Projektark -
Sdr. Kongerslev Menighedshus - Aalborg Østre
Provsti

12 - Evt.

 

 



Referat
Aalborg Østre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - Teams - 9. april 2021 - d. 09-04-2021 kl. 09:00 til 11:30

Deltagere: Christian Bjørn Krüger, Gunnar Høj, Henning Ammentorp Bentzen, Søren Ellern Winther, Hanne
Lykke Zeuthen, Ejnar Grønlund, Claus Johannsen, Birthe Lauritzen

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstens orientering

 

- Påskens gudstjenester er veloverstået i hele
provstiet. Præsterne & menighedsrådene har udvist
stor kreativitet.
 
- Provstesyn 2021:

- 18. maj i Rørdal/Nørre Tranders
- 20. maj i Skalborg
- 21. maj i Sønder Tranders/Gug 
 

- Budgetsamråd 19. april 2021 bliver afviklet via
Teams. Invitation udsendes dd.
 
- Provstisamling 26. april 2021 udsættes til efteråret.
 

2 - Beslutning: Godkendelse af referat og dagsorden

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde - Teams - 29. marts 2021 (2021 -
5650)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde - Teams - 29. marts
2021 - 1. udgave

 - Referat og dagsorden blev godkendt.
- Tilføjelse af punkt til dagsorden: Pkt. 5. Mål for frie
midler.  

3 - MR - Regnskab 2020

- Regnskab fra alle MR er vedhæftet som link
i mødeindkaldelse. 

- Regnskab 2020 for alle 15 kirkekasser blev
gennemgået.  PU bemærker en generel
tendens vedr. mindreforbrug i.f.t. budget på drift, og
at dette tilskrives Coronabesparelser. 
 
- Provstiudvalget påtegner og godkender alle 15
regnskab med følgende bemærkninger:
 

Gistrup: Mindreforbrug på +56.000 kr.
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Gudumholm-Lillevorde: Mindreforbrug
på +107.000 kr.
Gunderup: Mindreforbrug på +153.000
kr.
Komdrup: Overforbrug på -92.000 kr.
Overforbrug kommer til udtryk pga.
omfugningsarbejde, hvortil PU har
bevilliget 5% midler.
Mou: Overforbrug på -80.000 kr.
Overforbrug  kommer til udtryk pga.
rep af kirketårn, hvortil PU har
bevilliget 5% midler.
Nørre Kongerslev: Mindreforbrug på
+15.000 kr.
Nørre Tranders: Mindreforbrug på
+458.000 kr.
Nøvling: Mindreforbrug på +137.000
kr.
Romdrup-Klarup: Mindreforbrug på
+192.000 kr.  
Rørdal: Overforbrug på -178.000 kr.
Overforbrug kommer til udtryk pga.
anlægsarbejde, hvor PU har bevilliget
træk på MRs frie midler.
Sejlflod: Overforbrug på -54.000 kr.
Overforbrug skyldes merforbrug vedr.
kirkegårdsprojekter. Merforbrug er ikke
aftalt med PU.
Skalborg: Overforbrug på -140.000
kr. Overforbrug skyldes flere forhold
bl.a. nyt lydanlæg og barselsvikariat.
Merforbrug er ikke aftalt med PU.
Storvorde: Mindreforbrug på +210.000
kr.
Sdr. Kongerslev: Merforbrug på
-31.000 kr.
Sdr. Tranders: Merforbrug på -626.000
kr. Overforbrug skyldes
vedligeholdelsesarbejder og
personaleudgifter. PU har på mødet af
29. marts 2021 behandlet MR
ansøgning vedr. underskud på -528.000
kr. ved regnskab 2020. PU indskærper,
at menighedsrådet ikke kan disponere
over ”Menighedsrådets frie midler”
uden provstiudvalgets godkendelse. De
i regnskabet foretagne reservationer
kan ikke betragtes som godkendt af PU
men skal indarbejdes i MR's budgetter.

4 - MR & PUK - Foreløbig driftsramme for 2022

 

- For 2022 forventer provstiudvalget en samlet
kirkelig ligning på 54.745.000 kr. Den samlede
kirkelige ligning dækker bl.a. udgifter til driftsramme,



anlægsudgifter, afdrag, 5%-midler og NAU.
 
For driftsrammen 2022 budgetterer PU efter
følgende principper:

Fem blivende tillægsbevillinger fra
2021 lægges til basisbudget. Dog skal 1
endnu ikke implementeret aktivitet
efterprøves i dialog med Nr. Tranders
MR.
Rentebyrder fra stiftslån gøres eksplicit
i årets driftsramme, og renses således
fra basisbudget.
Gravstedskapitaler gøres eksplicit i
årets driftsramme, og renses således
fra basisbudget.
Lønninger fremskrives med 1,8% ift.
2021

 
- Foreløbig driftsramme 2022, vedtaget med
42.778.000 kr:
 

Gistrup: 2.980.000 kr.
Gudumholm-Lillevorde: 2.490.000 kr.
Gunderup: 1.984.000 kr.
Komdrup-Kongerslev: 2.524.000 kr.
Mou: 2.458.000 kr.
Nørre Kongerslev: 791.000 kr.
Nørre Tranders: 5.857.000 kr.
Nøvling: 1.906.000 kr.
Romdrup-Klarup: 4.266.000 kr.  
Rørdal: 938.000 kr.
Sejlflod: 749.000 kr.
Skalborg: 4.128.000 kr.
Storvorde: 2.294.000 kr. 
Sdr. Tranders: 5.640.000 kr.
Sdr. Tranders fællesudgifter
(Folkekirkens familiestøtte & NAU-
kirke): 765.000 kr.
PUK: 1.733.000 kr.
5% midler: 2.000.000 kr.

 
- Provstiudvalget vil for 2022 have stor fokus på
menighedsrådendes budgetdisciplin, herunder at
almindelig vedligehold (eksempelvis
kalkning/maling) indarbejdes i menighedsrådets
driftsbudget.
 
- Provstiudvalget opfordrer alle menighedsråd til at
opdatere ønsker til langtidsplan, forstået som
byggeprojekter større end 1 mio. kr.
ifb. budgetbidrag 2022.
 
- Foreløbig driftsramme udmeldes via



økonomiportalen 15. april 2021.
 
 

5 - Mål for frie midler 2022

 

- Frie midler i provstiet skal fortsat nedbringes.

6 - Beslutning: Kvartalsrapport - PUK - 1. kvartal
2021

 

Sager:
Kvartalsrapporter 2021 - PUK - Aalborg Østre Provsti
- 2021 (2021 - 10483)

Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport - PUK - 1. kvartal 2021
- Aalborg Østre Provsti - 2021

- Kvartalsrapport godkendt. 

7 - Beslutning: Romdrup Klarup - Byggesag - ny
carport ved præstegården i Romdrup

- Aalborg kommune har meddelt Romdrup-Klarup
menighedsråd tilladelse til at opføre en carport ved
præstegården i Romdrup, Romdrupvej 71, 9270
Klarup.
Menighedsrådet ansøger om
provstiudvalgets godkendelse til at gå i gang med
opgaven. Der er afsat penge til opgaven.
 

Bilag:
Byggesag - ny carport ved præstegården i Romdrup,
Application1(2021-3-28)0002

- Provstiudvalget godkender projektet.

8 - Orientering: Aalborg Stifts kommentar til 3.
kvartalsrapport 2020

 

Sager:
AAL- Kvartalsrapporter - PUK - Aalborg Østre Provsti -
2020 (2020 - 30962)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde
Provstiudvalgsmøde - Romdrup - 20. november
2020, Til Aalborg Østre Provsti kommentar til 3.

- Difference skyldes fejlpostering i 2. kvartal 2020.
Fejlposteringen er rettet ifb. afslutning af
årsregnskab 2020.
- Taget til efterretning. 



kvartal 2020

9 - Evt.

 

- Forslag om fokus på DAP for
menighedsrådsmedlemmer.
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Christian Bjørn Krüger (Aalborg Østre
Provsti)

Gunnar Høj

Henning Ammentorp Bentzen Søren Ellern Winther

Hanne Lykke Zeuthen Ejnar Grønlund (Aalborg Østre
Provstiudvalg)

Claus Johannsen Birthe Lauritzen
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PUK - AALBORG ØSTRE PROVSTI

BUDGET 2022

FORMÅL BUDGET 2022 BUDGET 2021 Regnskab 2020

10 - Ligningsbeløb til drift:   

101810 - Kirkelig ligning -1.724.000,00 -1.554.000,00 -1.870.000,00

24 - Provstikontor

161010 - Husleje Folkekirkens Hus 62.000,00 62.000,00 62.000,00

223130 - Anskaffelser inventar m.v. 10.000,00 18.000,00 0,00

226510 - Køb af IT - (Folkekirkens IT) 16.000,00 12.000,00 16.000,00

226520 - Køb af IT - (anden leverandør) 10.000,00 10.000,00 8.000,00

60 - Fælles formål:

224010 - Presse- og kommunikation STØ 148.000,00 148.000,00 148.000,00

224012 - Personalekonsulenterne 159.000,00 159.000,00 159.000,00

224013 - Energiprojekt 0,00 0,00 322.000,00

224014 - Churchdesk / Hjemmeside 0,00 0,00 79.000,00

224015 - Provstikontingent Folkekirkens Familiestøtte 69.000,00 69.000,00 69.000,00

227010 - Porto og fragt 1.000,00 2.000,00 0,00

227015 - Telefon/Internet m.v. 6.000,00 5.000,00 6.000,00

227045 - Annoncering / Valg 10.000,00 5.000,00 56.000,00

227075 - Gebyrer (Bank mv.) 2.500,00 2.000,00 100,00

228010 - Kontorudgifter 10.000,00 5.000,00 12.000,00

229110 - Kasse-/afrundingsdiff. 100,00 500,00 1,00

61 - Provstiudvalget

186810 - Diæter 55.000,00 55.000,00 42.000,00

186830 - Honorarer 60.000,00 29.000,00 74.000,00

221025 - Befordringsgodtgørelse PU 10.000,00 10.000,00 10.000,00

221050 - Time- og dagpenge (Idrætscirkulære/skattefri) 4.000,00 4.000,00 0,00

222010 - Repræsentation - intern 10.000,00 10.000,00 9.000,00

222020 - Repræsentation - ekstern 10.000,00 10.000,00 2.000,00

227055 - Konsulentydelser / Provstiarkitet 100.000,00 45.000,00 121.000,00

228030 - Abonnementer/aviser/bøger 15.000,00 15.000,00 13.000,00

228035 - Indkøb til fortæring 5.000,00 10.000,00 2.000,00

6102 - Friluftsgudstjeneste

224016 - Friluftsgudstjeneste 60.000,00 60.000,00 1.000,00

62 - Personale

181610 - Feriepenge 0,00 0,00 59.000,00

181620 - Særlig feriegodtg. 1½ % 5.000,00 5.000,00 4.000,00

181810 - Løn provstisekretær 353.000,00 353.000,00 322.000,00

186840 - Honorarer (B-indkomst) 0,00 0,00 0,00

188310 - Pension 50.000,00 50.000,00 49.000,00

188320 - ATP 3.000,00 3.000,00 3.000,00

221010 - Befordring efter regning 10.000,00 2.000,00 19.000,00

221025 - Befordringsgodtgørelse 10.000,00 10.000,00 10.000,00

221040 - Ophold og fortæring efter regning 14.000,00 5.000,00 13.000,00
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221060 - Øvrige transportudgifter (P-afgifter) 10.000,00 0,00 0,00

223810 - AUB/AES 2.000,00 1.000,00 2.000,00

227055 - Konsulentydelse 2.000,00 2.000,00 0,00

227070 - Efteruddannelse og kurser, årsmøde mv. 30.000,00 50.000,00 49.000,00

67 - Efteruddannelse

222010 - Præstesamarbejde Provsti (Intern repræsentation) 30.000,00 3.500,00 0,00

69 - Stiftsbidrag:

224030 - Stiftsbidrag 326.000,00 322.000,00 307.000,00

73 - Øvrige renteudgifter

254010 - Renteindtægter bank 1.000,00 0,00 1.000,00

269010 - Renter af kassebeholdning 8.000,00 2.000,00 8.000,00

1.686.600,00 1.554.000,00 2.057.101,00



1 
 

    Udkast til 

 

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd 

I medfør af § 17 f, § 17 g, stk. 2, og § 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 

95 af 29. januar 2020, fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Sammensætning og funktionsperiode 

    § 1. Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for 

provstiets præster. Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal på det i § 6 nævnte 

møde. 

    § 2. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 

repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset 

bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falsters Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. 

    § 3. Funktionsperioden for provstiudvalg og stiftsråd er 4 år og påbegyndes den 1. november 2021. 

 

Kapitel 2 

Valgret og valgbarhed 

Provstiudvalg 

    § 4. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for menighederne (lægt medlem) har 

medlemmerne af provstiets menighedsråd. Præster i pastorater, der omfatter flere 

menighedsrådskredse i samme provsti, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd 

de vil afgive stemme. Omfatter pastoratet menighedsrådskredse i mere end ét provsti, har præsten en 

stemme i hvert provsti. En repræsentant i et menighedsråd for en valgmenighed har stemmeret ved 

valget, jf. § 4 i lov om menighedsråd. 

    Stk. 2. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder 

betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. 

    Stk. 3. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster har alle sognepræster, der 

er fastansat i provstiet. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er enhver 

sognepræst, der er fastansat i provstiet. 

 

Stiftsråd 

    § 5. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for menighederne har de samme, som har valgret til 

provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Præster i pastorater, der 

omfatter flere menighedsrådskredse, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de 

vil afgive stemme. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder 

betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. 

    Stk. 2. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for præsterne har alle præster ansat i stiftet. Valgbar 

til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. 

    Stk. 3. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for provsterne har alle provster ansat i stiftet. Valgbar 

til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten. 
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Kapitel 3 

Møde vedrørende valg af menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og stiftsråd samt 

præsterepræsentant til provstiudvalg 

    § 6. Provstiudvalget tager skridt til afholdelse af et offentligt møde, der skal afholdes i tidsrummet 

16. august til 5. september 2021. 

    Stk. 2. Provstiudvalget fastsætter tid og sted for mødets afholdelse og sørger for, at mødet 

offentliggøres. Provstiudvalget har kompetence til at beslutte, hvordan mødet skal offentliggøres, og 

kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside eller ved 

opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet alene offentliggøres fra 
prædikestolene. 

    Stk. 3. Provstiudvalget indkalder alle medlemmer af menighedsråd i provstiet og de 

valgmenighedsrepræsentanter, der i medfør af menighedsrådslovens § 4 tiltræder menighedsrådet i 

tilfælde, hvor valgmenigheden benytter en sognemenigheds kirke, til mødet. Indkaldelsen, der kan 

udsendes gennem formændene for menighedsrådene f.eks. via Den Digitale Arbejdsplads (DAP), skal 

være de enkelte medlemmer og valgmenighedsrepræsentanterne i hænde senest den 14. dag før 

mødets afholdelse. Provsten sørger for indkaldelse af fastansatte sognepræster uden tilknytning til et 

menighedsråd, således at indkaldelsen er disse i hænde senest den 14. dag før mødets afholdelse. 

    Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte offentliggørelse samt den i stk. 3 nævnte indkaldelse skal foruden 

oplysning om tid og sted for mødets afholdelse indeholde følgende dagsorden: 

    1) Valg af dirigent. 

    2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed. 

    3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed. 

    4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd. 

    5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1. 

    6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af 

præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd. 

    7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til 

provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til 

stiftsråd. 

    Stk. 5. Alle, der deltager i mødet, har tale- og forslagsret. Ved afstemning om det i dagsordenens pkt. 

5 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene og valgmenighedsrepræsentanter, 

der er stemmeberettigede. Ved afstemning om de i dagsordenens pkt. 6 nævnte spørgsmål er det alene 

medlemmer af menighedsrådene, der er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller 

pr. brev. 

    Stk. 6. Mødets beslutninger med hensyn til dagsordenens pkt. 5 og 6 indføres i provstiudvalgets 

beslutningsprotokol. 

 

Valgbestyrelse 

    § 7. Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer. Den vælger selv sin formand. 

    Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af menighedsråd i provstiet. 

    Stk. 3. Provsten, der kan indvælges i valgbestyrelsen, fungerer i alle tilfælde som sekretær for 

valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i provstiudvalgets 

beslutningsprotokol. 

 

SAVB
Fremhæv

SAVB
Fremhæv

SAVB
Fremhæv
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Kapitel 4 

Valg af menighedsrepræsentanter til provstiudvalg 

Kandidatlister 

    § 8. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navn, bopæl og personnummer. Listerne må kun 

indeholde navne på indtil dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal 

vælges til provstiudvalget. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for 

valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. 

    Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette 

henvendelse til vedrørende listen. 

    § 9. Ved indlevering af kandidatlister skal det være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet 
eller i prioriteret rækkefølge. 

    Stk. 2. Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne ønskes opført i en 

bestemt rækkefølge eller alfabetisk på stemmesedlen. Indeholder listen navne på flere kandidater end 

det antal medlemmer, der i alt skal vælges til provstiudvalget, skal kandidaterne træffe bestemmelse 

om, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af provstiudvalget, og hvilke der skal være 

stedfortrædere i en bestemt rækkefølge, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er 

indleveret denne ene kandidatliste til valget. 

    Stk. 3. Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke 

kandidater der betragtes som medlemmer af provstiudvalget og hvilke som stedfortrædere, hvis 

afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. 

    § 10. Kandidatlisterne skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest den 13. 

september 2021 kl. 19.00. Straks herefter kontrollerer valgbestyrelsen, at de opstillede kandidater er 

valgbare. Senest 2 dage efter fristens udløb skal valgbestyrelsen tilsende listens kontaktperson 

attestation for, at listen er i orden og rettidigt indleveret. Er der konstateret mangler ved listen, 

meddeles dette til listens kontaktperson med opfordring til, at disse mangler afhjælpes inden den 20. 

september 2021 kl. 19.00. 

    Stk. 2. Den først indleverede liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 o.s.v. De godkendte lister 

opbevares foreløbigt af valgbestyrelsen. 

    § 11. Der kan skriftligt anmeldes listeforbund senest den 20. september 2021 kl. 19.00. Om 

fremgangsmåden henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om 

afstemningsvalg ved valg til menighedsråd, dog således at der ses bort fra bestemmelsen om stillernes 

underskrift. 

    § 12. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, 

aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald - alt efter det vedtagne antal 

medlemmer af provstiudvalget - de i henhold til §§ 8-9 anførte kandidater for valgt. De valgte 

kandidater anmodes om senest den 1. november 2021 at indlevere en liste over personer, der ønskes 

som stedfortrædere. 

    Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde 

betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være 

personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan 

være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. 

    Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan 

stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i 

§ 9 angivne rækkefølge. 

SAVB
Fremhæv
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    § 13. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene 

på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere. 

 

Afstemningsmateriale 

    § 14. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne 

stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets 

cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2021 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

    Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af hvidt 

papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen. Det fornødne antal 

stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til formanden for hvert enkelt 
menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 4. oktober 2021. Der skal vedlægges 

nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for menighedsrådsmedlemmer, som 

under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller afkrydser den 

forkert. 

    Stk. 3. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det 

fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt 

antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende 

antal hos valgbestyrelsen. 

    Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de 

udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 19.00. 

 

Afstemningen 

    § 15. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Medlemmer, der er forhindret i at være 

til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Har et medlem forfald, skal stedfortræderen indkaldes. 

Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være 

valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 19.00. 

    Stk. 2. På menighedsrådsmødet omdeler formanden for menighedsrådet en stemmeseddel med 

tilhørende konvolut til hvert medlem. 

    Stk. 3. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse 

(listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun 

anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give 

stemmesedlen særpræg. Kommer et menighedsrådsmedlem uforvarende til at afmærke sin 

stemmeseddel forkert eller beskadige den, kan vedkommende mod aflevering af den få udleveret en 

ny stemmeseddel. Den tilbageleverede stemmeseddel skal af formanden opbevares og tilbagesendes 

til valgbestyrelsen sammen med de øvrige stemmesedler, men adskilt fra disse. 

    Stk. 4. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den udleverede konvolut, som afleveres til 

formanden. Et medlem af menighedsrådet, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke 

stemmeseddel i konvolutten. 

    Stk. 5. Tilbagesendelse af stemmesedlerne til valgbestyrelsen skal ske umiddelbart efter 

afstemningen. Menighedsrådets formand skal oplyse antallet af de fra valgbestyrelsen modtagne 

stemmesedler samt antallet af benyttede og ombyttede stemmesedler. 

    Stk. 6. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 18. oktober 2021 kl. 19.00, 

kommer ikke i betragtning. 

 

SAVB
Fremhæv
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Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 

    § 16. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når 

stemmesedler er modtaget fra alle menighedsråd, og senest den 19. oktober 2021. Optællingen er 

offentlig i det omfang, pladshensyn gør det muligt. 

    Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til 

menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 9014 af 10. januar. 2020 om 

afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

    Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at 

det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden 

mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor 
mange personlige stemmer der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på 

kandidaterne, hvilke medlemmer der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt 

hver af de valgte. 

   Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til provstiudvalget i en indpakning, der er 

forseglet og forsynet med påskrift om indholdet. Provstiudvalget opbevarer stemmesedlerne indtil 

klagefristens udløb, eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de 

tilintetgøres. 

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd 

Kandidatlister 

    § 17. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navn, bopæl og personnummer. Listerne må kun 

indeholde navne på dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal vælges til 

stiftsrådet. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen 

kan opstilles som kandidat på mere end én liste. 

    Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette 

henvendelse til vedrørende listen. 

    § 18. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse. 

    § 19. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, 

aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til §§ 17-18, stk. 

1, anførte kandidat for valgt, jf. dog at der i Lolland-Falsters Stift vælges to kandidater i 

overensstemmelse med §§ 17-18, stk. 1. Den eller de valgte kandidater anmodes om senest den 1. 

november 2021 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. 

    Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde 

betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være 

personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan 

være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. 

    Stk. 3. Såfremt den eller de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en 

sådan stedfortræderliste, anses den eller de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som 

stedfortrædere i den i § 18, stk. 1, angivne rækkefølge. 

    § 20. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnet 

på den eller de personer, der er anset for valgt, og om eventuelle stedfortrædere. 
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Afstemningsmateriale 

    § 21. Om afstemningsmaterialet og udsendelsen heraf til menighedsrådene finder § 14 tilsvarende 

anvendelse, dog således at stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge er af gult papir. 

 

Afstemningen 

    § 22. Om afstemning finder § 15 tilsvarende anvendelse. 

 

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 

    § 23. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder § 16 tilsvarende anvendelse. 

 

Kapitel 5 

Valg af præstererepræsentant til provstiudvalg 

Kandidatlister 

    § 24. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navn, bopæl og personnummer samt 

kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på 

indtil 2 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. 

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. 

    Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette 

henvendelse til vedrørende listen. 

    § 25. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse. 

    § 26. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, 

aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til §§ 24-25, stk. 

1, anførte kandidat for valgt. Den valgte kandidat anmodes om senest den 1. november 2021 at 

indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. 

    Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde 

betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være 

personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan 

være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. 

    Stk. 3. Såfremt den valgte kandidat ikke benytter sig af sin adgang til at indlevere en sådan 

stedfortræderliste, anses den på listen opførte kandidat, der ikke er valgt, som stedfortræder. 

    § 27. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnet 

på den person, der er anset for valgt og om eventuelle stedfortrædere. 

 

Afstemningsmateriale 

    § 28. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne 

stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets 

cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Kandidaternes 
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navne og deres hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted) skal fremgå under den enkelte 

kandidatliste. 

    Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af lyseblåt 

papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen. 

    Stk. 3. Det fornødne antal stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til 

formanden for hvert enkelt menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 4. oktober 

2021. Der skal vedlægges nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for fastansatte 

sognepræster, som under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller 

afkrydser den forkert. 

    Stk. 4. Valgbestyrelsen udsender tillige stemmesedler med tilhørende konvolutter til formanden for 
det menighedsråd, hvor provsten er født medlem, til brug for stemmeafgivelse for de fastansatte 

sognepræster, der ikke er fødte medlemmer af et menighedsråd i provstiet, men som har stemmeret, 

jf. § 4, stk. 3, således at de er formanden i hænde senest den 4. oktober 2021. Er provsten medlem af 

flere menighedsråd, udsendes stemmematerialet til hovedsognets menighedsråd. 

    Stk. 5. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det 

fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt 

antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende 

antal hos valgbestyrelsen. 

    Stk. 6. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de 

udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 19.00. 

 

Afstemningen 

    § 29. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Stemmeberettigede præster, der er 

forhindret i at være til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Tiden for mødets afholdelse 

fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. 

oktober 2021 kl. 19.00. Formanden indkalder de stemmeberettigede præster, herunder de fastansatte 

sognepræster, som ikke er fødte medlemmer af menighedsrådet, men som har stemmeret, jf. § 4, stk. 3, 

og som udøver denne stemmeret i det menighedsråd, hvor provsten er født medlem. Provsten søger 

for, at formanden har de nødvendige kontaktoplysninger for fastansatte sognepræster, som ikke er 

fødte medlemmer af et menighedsråd. 

    Stk. 2. § 15, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse. 

 

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 

§ 30. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder § 16 tilsvarende anvendelse. 

 

Kapitel 6 

Valg af præsterepræsentanter til stiftsråd 

Valgbestyrelse 

    § 31. Valgbestyrelsen ved valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet består af domprovsten og den 

provst i stiftet med længst anciennitet. Stiftsadministrationen er valgbestyrelsens sekretariat og 

sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. 

    Stk. 2. Valgbestyrelsen bekendtgør valget den 16. august 2021. Valgbestyrelsen træffer beslutning 

om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske. 
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Kandidatlister 

   § 32. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navn, bopæl, og personnummer samt 

kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på 

indtil 6 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. 

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. 

    Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette 

henvendelse til vedrørende listen. 

    § 33. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse. 

    Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse. 

    § 34. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, 

aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald de i henhold til §§ 32-33, stk. 1, 

anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2021 at 

indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. 

    Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde 

betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være 

personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan 

være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. 

    Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan 

stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortræder i den i § 

33, stk. 1, angivne rækkefølge. 

    § 35. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene 

på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere. 

 

Offentliggørelse af afstemningen 

    § 36. Senest den 29. september 2021 offentliggør valgbestyrelsen navnene på kandidaterne på de 

godkendte kandidatlister samt anmeldte listeforbund. 

    Stk. 2. Samtidig offentliggør valgbestyrelsen, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive 

udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. 

    Stk. 3. I offentliggørelsen, jf. stk. 2, skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, 

ligesom offentliggørelsen 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. 

    Stk. 4. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes de i stk. 1- 3 nævnte offentliggørelser skal 

ske. 

 

Afstemningsmateriale 

    § 37. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne 

stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets 

cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

    Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en frankeret adresseret konvolut. 

Stemmesedlen skal være påtrykt kandidaternes navne og med angivelse af kandidaternes hjemsted 

(pastorat eller andet ansættelsessted). 
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    Stk. 3. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigede præst 

således, at de stemmeberettigede har afstemningsmaterialet i hænde senest den 4. oktober 2021. 

    Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at den 

udfyldte stemmeseddel skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 19.00. 

 

Afstemningen 

    § 38. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse 

(listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun 

anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give 

stemmesedlen særpræg. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den frankerede adresserede 
konvolut. En præst, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke stemmeseddel i konvolutten. 

    Stk. 2. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 18. oktober 2021 kl. 19.00, 

kommer ikke i betragtning. 

 

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 

    § 39. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når 

stemmesedler er modtaget fra alle præster, og senest den 19. oktober 2021. Optællingen er offentlig i 

det omfang pladshensyn gør det muligt. 

    Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til 

menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om 

afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

    Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at 

det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden 

mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor 

mange personlige stemmer der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på 

kandidaterne, hvilke medlemmer der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt 

hver af de valgte. 

    Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til stiftsrådet i en indpakning, der er forseglet og 

forsynet med påskrift om indholdet. Stiftsrådet opbevarer stemmesedlerne indtil klagefristens udløb, 

eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de tilintetgøres. 

 

Kapitel 7 

Valg af provsterepræsentant til stiftsråd 

    § 40. Domprovsten indkalder alle stiftets provster til et møde, der skal afholdes i tidsrummet 6. 

september til 3. oktober 2021. 

    Stk. 2. Domprovsten fastsætter tid og sted for mødets afholdelse. 

    Stk. 3. Mødeindkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest tre uger før mødets afholdelse. 

    § 41. På mødet orienterer domprovsten om stiftsrådets funktion og opgaver. 

    Stk. 2. En provst, der ønsker at stille op til stiftsrådet, oplyser dette på mødet. Provster, som ikke har 

mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt anmelde deres kandidatur til domprovsten. En sådan 

anmeldelse skal være domprovsten i hænde senest dagen før mødets afholdelse. 

    Stk. 3. Domprovsten oplyser de tilstedeværende provster om de opstillede kandidater. Der vælges 

herefter blandt de opstillede kandidater en repræsentant til stiftsrådet ved hemmelig afstemning. 

Valget ledes af domprovsten. Provster, der er forhindret i at være til stede ved mødet, kan ikke afgive 

stemme. 
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    Stk. 4. Såfremt alene en provst har udtrykt ønske om at modtage valg, aflyses afstemningen. 

    Stk. 5. En provst, der alene ønsker at stille op som stedfortræder, meddeler det på mødet. Provster, 

som ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt give meddelelse om 

stedfortræderkandidatur til domprovsten. En sådan meddelelse skal være domprovsten i hænde 

senest dagen før mødets afholdelse. Såfremt flere kandidater opstiller som stedfortrædere, og en 

prioriteret rækkefølge ikke findes ved aftale mellem kandidaterne, foretages lodtrækning. 

    § 42. Domprovsten foretager optællingen af stemmesedler straks. 

    Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der er valgt. 

    Stk. 3. Domprovsten oplyser, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 26. oktober 2021 

skal indsendes til biskoppen. 

 

Kapitel 8 

Orientering om valgresultaterne 

Provstiudvalg og menighedsrepræsentant til stiftsråd 

    § 43. Den i § 7 nævnte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelse af valgene udskrift af 

beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. 

    Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventuelle 

stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og for 

menighedsrepræsentanterne til provstiudvalg og stiftsråd tillige om det medlemsnummer, hver af 

dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed 

senest den 26. oktober 2021 skal indsendes til biskoppen. 

    Stk. 3. Er der efter klagefristens udløb ikke indkommet klager over valgets gyldighed, meddeler 

biskoppen dette til valgbestyrelsen, der derefter underretter provstiets menighedsråd om navnene på 

de valgte menighedsrepræsentanter, deres medlemsnummer og navnene på de eventuelle 

stedfortrædere. Provsten søger for underretning af fastansatte præster uden tilknytning til et 

menighedsråd. 

    Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder anvendelse uanset eventuel aflysning af afstemningerne. 

 

Præsterepræsentanter til stiftsråd 

    § 44. Den i § 31 nævnte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelsen af valget af 

præsterepræsentanter udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. 

    Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventuelle 

stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og om det medlemsnummer, 

hver af dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets 

gyldighed senest den 26. oktober 2021 skal indsendes til biskoppen. 

    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 gælder uanset eventuel aflysning af afstemningen. 

 

Provsterepræsentant til stiftsråd 

    § 45. Domprovsten indberetter straks efter opgørelsen af valget af provsterepræsentant resultatet 

til stiftsadministrationen. 

 

Offentliggørelse af valgresultater 
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    § 46. Offentliggørelse af resultatet af valg til provstiudvalg foretages af den i § 7 nævnte 

valgbestyrelse senest den 26. oktober 2021. Valgbestyrelsen har kompetence til at beslutte, hvordan 

resultatet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på 

provstiets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, 

at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene. 

    Stk. 2. Offentliggørelse af resultatet af valg til stiftsråd foretages af stiftsadministrationen senest den 

26. oktober 2021. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal 

offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets 

hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at 

resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene. 

 

Kapitel 9 

Klager 

    § 47. Eventuelle klager over valgets gyldighed skal senest den 26. oktober 2021 indsendes til 

biskoppen, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring afgør sagen. Biskoppens afgørelse 

kan, senest 1 måned efter at afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for kirkeministeren af 

valgbestyrelsen, domprovsten og klageren. 

 

Kapitel 10 

Udgifter 

    § 48. Udgifter i forbindelse med afholdelse af det i § 6 nævnte møde og øvrige udgifter vedrørende 

valg til provstiudvalg afholdes af provstiudvalgskassen, mens øvrige udgifter vedrørende valg af 

medlemmer til stiftsråd afholdes af fællesfonden. Der kan for deltagelse i møder til forberedelse og 

opgørelse af valgene tillægges valgbestyrelsens medlemmer diæter som fastsat for medlemmer af 

provstiudvalg for deltagelse i provstiudvalgenes møder. 

    Stk. 2. Befordringsudgifter i forbindelse med menighedsrådsmedlemmernes deltagelse i det i § 6 

nævnte møde afholdes af kirkekassen. 

 

Kapitel 11 

Ikrafttræden 

   

  § 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xxxx 2021. 

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017 om valg af medlemmer til 

provstiudvalg og stiftsråd. 

 

                                                      Kirkeministeriet, den xxxx 2021 

 

Joy Mogensen 

/ Martin Martensen-Larsen 
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Orientering om valg af valgbestyrelse i forbindelse med bispevalg i Aalborg Stift 

 

Ved cirkulæreskrivelse af 26. april 2021 har Kirkeministeriet udskrevet bispevalg i Aalborg Stift. I 

forbindelse med valget skal der i henhold til bekendtgørelse nr. 90 af 25. januar 2017 om bispevalg, 

kapitel 1, §§ 1 – 4, vælges en valgbestyrelse på 3 medlemmer, valgt blandt stiftets provstiudvalgs-

medlemmer. 

 

Den 11. maj 2021 blev der afholdt møde med repræsentanter fra stiftets provstiudvalg. Efter en ori-

entering om reglerne om valgbarhed og valgret til valgbestyrelsen, samt opstilling af kandidater, gen-

nemførtes selve valghandlingen, idet der til valgbestyrelsen skulle vælges dels 3 medlemmer, dels 3 

ikke personlige suppleanter. 

 

Valgt som medlem af valgbestyrelsen blev: 

1. Kirsten Sanders (Morsø provsti) 

2. Linda Steengaard (Frederikshavn provsti) 

3. Anders B. Hummelmose (Brønderslev provsti) 

 

Som ikke personlige suppleanter blev valgt: 

1. Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti) 

2. Jens Laurids Pedersen (Hadsund provsti) 

3. Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti) 

 

I det umiddelbart efterfølgende 1. møde i valgbestyrelsen valgtes Anders B. Hummelmose som for-

mand 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 udtøm-

mende: 

 

 * deltagelse i valgbestyrelsesmøder 

 * stillingtagen til eventuelle forespørgsler om ret til at afgive stemme til bispevalget 

 * udarbejdelse / godkendelse af tidsplan for bispevalgets afvikling 

 * godkendelse af breve vedrørende repræsentanter for valgmenigheder 

 * godkendelse af breve vedrørende berigtigelser af valglisten 

 * stillingtagen til bekendtgørelse af bispevalget 
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 * udarbejdelse / godkendelse af breve / pressemeddelelse vedrørende bekendtgørelse af 

valg 

 * udarbejdelse af valgliste 

 * gennemgang og stillingtagen til kandidatlister, herunder til stiller-erklæringer 

 * udarbejdelse / godkendelse af afstemningsmateriale 

 * udarbejdelse / godkendelse af breve vedrørende indkomne kandidatlister og dermed val-

gets udskrivning / afsendelse af valgmateriale 

 * stillingtagen til indsigelser, klager 

 * Stillingtagen til om stemmer er ugyldige 

 * udarbejdelse / godkendelse af breve 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 Aalborg Stift enten via mail til kmaal@km.dk eller pr. almindelig post til 

Thulebakken 1, 9000 Aalborg, hvorefter Stiftsadministrationen vil forelægge disse for valgbestyrel-

sen 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 menig-

hedsrådenes sammensætning, f.eks. længerevarende sygdom, orlov m.v., jf. menighedsrådslovens § 

13, stk. 1 og 2. 

 

For god ordens skyld skal det oplyses, at såfremt et fraflyttet medlem ønsker at forblive i menigheds-

rådet, skal vedkommende afgive skriftlig erklæring herom til sit menighedsråd, jf. menighedsrådslo-

vens § 15, stk. 2. En kopi af denne erklæring indsendes til stiftsadministrationen samtidig med oplys-

ning om adresseændringen. 

 

En sognebåndsløser, der er medlem af menighedsrådet i det sogn, til hvis præst der er løst sognebånd, 

og som mister sin valgbarhed, fordi den præst, til hvem der er løst sognebånd, fratræder sin stilling 

eller opsiger sognebåndsløsningen, eller hvor sognebåndsløseren mister sin valgbarhed på grund af 

en pastoratsændring, kan bevare sit medlemskab til udløbet af valgperioden, hvis vedkommende over 

for rådet afgiver en bindende erklæring herom, jf. lov om menighedsråd § 15, stk. 4. Kopi af sogne-

båndsløserens erklæring indsendes til stiftsadministrationen straks den er modtaget af menighedsrå-

dets formand. 

 

 

Med venlig hilsen 

p.v.v. 

 
Helle Hindsholm 

stiftskontorchef 

 

 

mailto:kmaal@km.dk
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Aalborg Østre Provsti 

 

 

 

 

    Gistrup, d. 16.04.2021 

 

 

Skade på Gistrup Kirkes tag 

 

Vi henviser til vort brev af 12.11.2020, hvor vi ansøgte om midler til dækning af uforudsete udgifter til 

reparation af Gistrup Kirkes tag fra 5%-midler. 

I løbet af projektet blev der opdaget råd og svamp, hvilket blev anmeldt til forsikringen, som efterfølgende 

har godkendt dækning af denne del af projektet. 

Projektet er nu gennemført som følger (inkl. moms): 

Økonomisk ramme (budget) 1.143.750 

Samlede udgifter (inkl. råd og svamp) 1.240.841 

Forsikringsbetaling 119.514 

I alt samlede udgifter 1.121.327 

Tidligere bevilgede 5-% midler 900.000 

Dækkes af træk på frie midler 55.635 

Rest 165.692 

 

Beløbet, der dækkes af træk på frie midler, svarer til kirkens overskud i 2020 regnskabet.  

På basis af ovenstående ansøges provstiudvalget hermed om kr. 165.000. 

 

Med venlig hilsen 

Nils Dorin Jacobsen 
Næstfm. for Gistrup Kirkes Menighedsråd 
Gistrupparken 38 
9260 Gistrup 
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Max. 5% 2.715               

5-pct. midler 2021 2.586    

Saldo ultimo 2020 236                  

Ligning 2021 2.350               

Bevillingsdato

Indkomne ansøgninger pr.  14-05-2021

Gistrup MR: Vandskade tag - afslutning 165
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16. marts 2021 
Nøvling 

Til Provsti udvalget. 

 

Der har i regnskabet  for Nøvling sogn blevet oparbejdet ubrugte midler  grundet lavere aktivitets niveau i 

2020. 

Det viser sig i regnskabet for 2020 at beløbe sig til 137.000 dkr. 

 

Nøvling Menigheds råd anmoder hermed Provsti udvalget at kunne bruge disse midler til ikke budgetlagte  

aktiviteter og projekter i 2021. 

 

På vegne af Nøvling menighedsråd. 

 

 

Kim M Christensen 

Formand Nøvling  Menighedsråd 
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1 af 1

Aalborg Stift
Bindende stiftsbidrag 2022

Lokal ligning

(mio.kr. 2021)

Bidrag i kr.

v/ 0,60% af

lokal ligning

Morsø Kommune 27,4        164.530

Morsø Provsti

Thisted Kommune:

Thisted Provsti (60%)

Sydthy Provsti (40%)

Thisted Kommune i alt 64,8         389.003

Brønderslev Kommune 45,7         274.388

Brønderslev Provsti

Frederikshavn Kommune 72,6         435.822

Frederikshavn Provsti

Læsø Kommune 2,8           16.902

Hjørring Nordre Provsti

Rebild Kommune 45,5         272.844

Rebild Provsti

Mariagerfjord Kommune:

Hadsund Provsti 28,0        167.879

Jammerbugt Kommune 54,3         325.658

Jammerbugt  Provsti

Aalborg Kommune:

Aalborg Budolfi Provsti 82,6

Aalborg Nordre Provsti 63,9

Aalborg Vestre Provsti 37,4

Aalborg Østre Provsti 54,3

Aalborg Kommune i alt 238,2       1.429.200

Hjørring Kommune 92,2         553.230

Hjørring Søndre Provsti

Hjørring Nordre Provsti

I alt 671,6    4.029.457

28. januar 2021/ Pouli Pedersen
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Bestyrelsesmøde den 20. april 2021 kl. 18 

Referat 

Mødet blev afholdt over teams. 

Deltagere: Carsten Bøgh Pedersen, Anders Tranholm-Berg, Peter Stilling, Hanne Petersen, Mette 

Moesgaard Jørgensen, Jacob Køhn Andersen, Ole Elbæk (ref.)  

Dagsorden 

Bestyrelsesødet blev afholdt i forlængelse af repræsentantskabsmødet, hvor det eneste punkt var 

at bestyrelsen skulle konstituere sig. 

1. Velkommen v/ Carsten Bøgh Pedersen 
 

2. Den nye bestyrelse i Folkekirkens Familiestøtte 
Der var genvalg til bestyrelsen i Folkekirkens Familiestøtte for: 
til Carsten Bøgh Pedersen, Provst i Hadsund Provsti  
Anders Tranholm-Berg, Sognepræst i Hobro-Mariager Provsti 
Peter Stilling, Formand for provstiudvalget Aalborg Budolfi provsti 
 Hanne Petersen, Provst i Vesthimmerland Provsti 
 Mette Moesgaard Jørgensen, Provst i Morsø Provsti 
Anne Marie Søe Nørgaard, Næstformand for provstiudvalget i Herning Søndre Provsti 
Jacob Køhn Andersen, Domprovst Aalborg Budolfi Provsti. Udpeget af biskoppen for Aalborg Stift til 
bestyrelsen.  
 
Nyvalgt i bestyrelsen er: 
Marie Petersen, Sognepræst i Aarhus Vestre Provsti. 
 
Udtrådt af bestyrelsen er: 
Henrik Oest, Sognepræst i Aarhus Vestre Provsti.  

 

3. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der var genvalg til 

Carsten Bøgh Pedersen som formand, Anders Tranholm-Berg som næstformand og Peter Stilling 

som kasserer. 

4. Evt. 
Næste møde i bestyrelsen er 9. juni kl. 16 i Folkekirkens Hus i Aalborg. 
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________________________________________________________________________ 
 Gammeltorv 4 | 9000 Aalborg | www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Repræsentantmøde, 20/4-2021 

Deltagende 
1. Anders Tranholm-Bjerg 

2. Birgitte Mortensen  

3. Carsten Bøgh Pedersen 

4. Harry Brix 

5. Hanne Petersen 

6. Holger Lyngberg 

7. Jacob Køhn Andersen 

8. Lisbeth Damgren 

9. Lene Tønning 

10. Mette Moesgaard Jørgensen  

11. Peter Stilling  

12. Søren Winther 

13. Tine Zinck Damgaard 

 

14. Ole Elbæk (Sekretariatsleder) 

15. Christina Vennervald (referant) 

16. Ivana Høgagard (gæst) 
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 Gammeltorv 4 | 9000 Aalborg | www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Dagsorden:  
1) Velkomst ved formand Carsten Bøgh Pedersen 

2) Præsentationsrunde af medlemmerne 

3) Godkendelse af dagsorden  

4) Orientering fra bestyrelsen v/ Carsten Bøgh Pedersen 

5) Status på provstiernes tilsagn til Folkekirkens Familiestøtte v/ Carsten Bøgh Pedersen 

6) Gennemgang af projektet med Egmont, herunder nye ydelser v/ Ole Elbæk 

7) Regnskab 2020 til godkendelse, bilag v/Peter Stilling 

8) Valg til bestyrelsen v/ Carsten Bøgh Pedersen 

9) Gensidig information 

10) Evt. og dato for næste års møde 
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1. Velkomst  
Carsten Bøgh Pedersen byder kort velkommen.  
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2. Præsentationsrunde af de tilstedeværende  
Alle tilstedeværende præsenterer sig selv med navn, funktion og provsti.  
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3. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.   
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4. Orientering fra bestyrelsen v/ Carsten Bøgh Pedersen 
Bestyrelsesformanden gav på vegne af bestyrelsen en orientering om det forløbne år.  

Vi har været stærkt påvirkede af covid-19 gennem hele 2020 og starten af 2021. Dette har påvirket driften, 

men har ikke lagt os ned. Vi har fortsat været aktive hele vejen, men ikke i den ønskede volumen 

 

Forældreven 

Vores kerneydelse er ”Forældreven”. Støtten i familier. Det er en fysisk tilstedeværelse, der har været stærkt 

påvirket af smitterisiko. Derfor har en stor del af vores kontakt til familierne foregået via teams eller telefon. 

Telefonerne er ikke ladt i stikken, men der har ikke været den samme kontakt og måde at støtte på. Det kan 

også aflæses på, at vi har haft lidt færre henvendelser under pandemien. Behovet er ikke blevet mindre, 

måske oven i købet større grundet stigende ensomhed og stor forandringer, der sætter spor i familien. Er 

man en sårbar familier kan pandemien have haft meget store konsekvenser, også noget så simpelt som at 

kontakte familiestøtten – ellers kan man have antaget, at det også var lukket som alt andet. Derfor færre 

henvendelser end sædvanligt. 

 

Skoler og institutioner har også været berørt, hvor vi ellers plejer at få henvendelser fra, hvilket vi ikke har 

fået grundet nedlukningen. Vi forventer dog, at henvendelserne stiger. Det vil ikke komme bag på os, hvis vi 

oplever en stor stigning af henvendelser, når vi kommer over sommerferien.  

 

Det er ikke sådan, at vi har stået stille. Vi har således igangsat 61 familier og afsluttet 63 familier i 2020. I alt 

har vi haft 112 familier i støtte hos os, når vi medtæller de familier i år 2020, som også blev igangsat i år 2019. 

Vi har været påvirket, men ikke lagt ned. Vores lokale koordinatorer har gjort et kæmpe stykke arbejde og 

Ole, sekretariatsleder, har holdt det hele kørende.  

 

Stærke forældreskab 

Orientering om stærkere forældreskab som bygger på en bevilling på 6 mio. kroner, som vi har fået fra 

Finansloven til at tilbyde ekstra kursusforløb til at styrke forældreskabet og parforholdet. Disse kurser har 

primært været  

 Plej dit parforhold 

 Vejen efter skilsmisse 

 

Bevillingen på de seks mio. udløb ved udgangen af 2020. Kurserne har været omkostningstunge, fordi vi har 

brugt eksterne konsulenter. Skulle man fremadrettet ønske kurser lokalt, kan man eventuelt søge sit lokale 

provsti om penge eller eventuelt indføre lidt brugerbetaling, da de har tidligere været helt gratis. Bestyrelsen 

vil gerne arbejde for at gøre det muligt at afholde kurserne lokalt alt så frem dette ønskes og at man er i stand 

til at finde lokal finansiering.   

 

Yderligere tilbud: barselscafe, barselssamtaler, skærmkurser 

Der behøver ikke nødvendigvis være præcis de samme kurser og tilbud, man har i alle provstier. Folkekirkens 

Familiestøtte skal ikke konkurrere med lokale tilbud, men kan tilpasse sig efter de lokale 

forhold.  
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Samarbejde med Egmont Fonden  

Vi har indgået et samarbejde med Egmont Fonden, der har stillet penge til rådighed til fuld finansiering de 

næste tre år. Det har givet nye spændende udfordringer i forhold til tidligere, da vi nu har fokus på 

børnefamilier med børn i alderen 0-6år. I denne forbindelse er der igangsat to nye forløb: 

 Hånd i hånd  

 De fire aktiviteter 

 

Punktet vil blive uddybet senere under punkt 6.  

 

Organisatorisk 

Rent organisatorisk skulle i gerne have fået mere information i det medejende provstier. Vi har sendt 

nyhedsbreve for at kommunikere mere ud fra sekretariatet.  Distancen kan være udfordrende, og vi har i 

bestyrelsen bestræbt os på at gøre kommunikationen bedre, blandt andet gennem kvartalsvise nyhedsbreve 

og udsendelse af referater fra bestyrelsen. 

 

Der har været mange nye ansættelser – koordinatorer, Aalborg, Herning, Hobro-Mariager, Jammerbugt og 

forventeligt ny koordinator i Vesthimmerland til august.  

 

I sekretariatet har der været to nye ansættelser - en Administrativ- og kommunikationsmedarbejder samt 

Udviklingskonsulent. Samtidig er den tidligere ansatte kommunikationsleder stoppet.  
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5. Status på provstiernes tilsagn til Folkekirkens Familiestøtte v/ Carsten 

Bøgh Pedersen 
Udbredelse 

Vi har siden starten arbejdet målrettet på at udbrede Folkekirkens Familiestøtte og det er stadig planen at 

Folkekirkens Familiestøtte skulle blive hele Folkekirkens og dermed et diakoniarbejde, der er til rådighed 

overalt hvor folkekirken ellers er, hvilket heldigvis er over hele Danmark. Dette kræver dog midler, der blandt 

andet kræver penge til at ansætte lokale koordinatorer. Derfor er det ikke gået så stærkt, som vi havde 

planlagt og tænkt os. Problemet ved udbredelsen er, at når vi tager fondsmidler, har vi i ansøgningerne 

angivet, at vi ikke skal være på støtten hele tiden. Fonde vil gerne give penge til projekter, men nødig til fast 

drift. Derfor har vi i ansøgningerne givet formodning om, at vi kan blive selvfinansierende, men dette er ikke 

gået så stærkt som ønsket. Blandt andet har vi sagt til Egmont Fonden, at vi forventer at være 

selvfinansierende i 2023.  

 

I bestyrelsen har vi udsendt brev og informationsmateriale til alle provstier i Danmark. Vi har kun én chance 

om året, som er nu, hvor Provstiudvalgene indledende møder i provstierne for at angive mulighederne for 

budgetsammenrådene i efteråret for 2022. Derfor skal det allerede forelægges nu, så det kan blive godkendt 

på provstiudvalg.  

 

På den anden side, hvis vi så var vokset for stærkt, kunne sekretariatet ikke følge med. Vi har kun én leder til 

at holde alle koordinatorerne i gang og være sparringspartner. Men vi håber at blive så udbredt, at vi kan 

søge støtte af fællesfonden. For at komme i betragtning skal flere stifter være med. Vi har ofte nye 

interesserede provstier, blandt andet Syddjurs og Bornholm – Biskoppen i København er også meget 

interesseret.  

 

Udmeldelser  

Nogle har meldt sig ud af forskellige grunde – Frederikshavn har bedt om pause, vi regner med, at de snart 

kommer med igen, men de skal have det besluttet. Århus domprovsti udtræder ved udgangen af 2021, da 

det var den bevilling, der har været. Århus provstierne har også fælles finansiering.  

 

Præsentation af video  

Vi har udarbejdet videomateriale for at udbrede Folkekirkens Familiestøtte til flere provstier. Bliv en del af 

Folkekirkens Familiestøtte - Folkekirkens Familiestøtte (folkekirkensfamiliestotte.dk) 

 

Spørgsmål til punkt 5:  

Hvor mange stifter er nu med?  

• Århus, Viborg og Aalborg. Vi forventer, at det godt kan lade sig gøre at få alle stifter med. Vi mangler 

bare, at et provsti i hvert stift tager hånd om sagen. Vores materialer har været enkelt og detaljeret om, 

hvordan man bliver medlem. Vi har fået en stand på Landsforening af Menighedsråds landsmøde som er 

et oplagt forum for at vise hvem vi er og måske få flere med.  

 

  

https://folkekirkensfamiliestotte.dk/bliv-en-del-af-folkekirkens-familiestoette/
https://folkekirkensfamiliestotte.dk/bliv-en-del-af-folkekirkens-familiestoette/
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6. Gennemgang af projektet med Egmont, herunder nye ydelser v/ Ole 

Elbæk 
 

Baggrund for samarbejde  

Oprindeligt var samarbejdet fra 2020-2022, men er ændret fra 2021-2023 

 I 2020 har vi brugt kræfter på rammesætte projektet og produktudvikle  

 Overordnet målsætning om at være selvfinansierende i år 2023 – dette forudsætter flere provstier 

som medejere 

 Udgangspunktet for samarbejdet med Egmont er fokus på småbørnsområdet 0-6 år 

 Samtidig med at der er fokus på børneinddragelse i aktiviteter og evaluering 

 Dette har stillet krav til en nytænkning af måden vi arbejder på   

 Vores bevilling er bygget på udarbejdelsen af halvårlige statusopsamlinger   

 Målsætning om at give støtte til 1500 familier 

 500 gennem forældreven – herunder nye Forældreven-forløb  

 1000 gennem vores andre tilbud  

 

Formål: Øget fokus på at tilbyde mere specifikke støttetilbud i hjemmet til forældre med børn i alderen 0-6 

år 

 Temaforløb inden for Forældreven (De fire aktiviteter)  

 Hånd i Hånd 

 Opkvalificering af frivillige / Webinar 

 Barselscafeer – herunder udbredelse til andre provstier  

 Inddragelse af børneperspektiv  

 Kommunikationsstrategi/udbredelse af Folkekirkens Familiestøtte  

 Krav om dokumentation og evaluering 

 

Udvidelse af eksisterende forløb 

De fire aktiviteter under forældreven med fokus på at skabe struktur og nærvær i familier med børn i alderen 

0 – 6 år, søvn, pligter, måltidsfællesskab og den digitale familie. 

 

Hånd i hånd  

 Vi giver forældrene en håndsrækning af praktisk og relationel karakter – modsat tidligere, hvor vores 

støtte udelukkende har været relationel  

 Styrke forældrenes ”overskud” i rollen som forældre og give pusterum i en kortere periode 

 Videreudvikling af eksisterende tilbud  

 Noget vi gør sammen - vigtig skelnen mellem at udføre opgaver for familien og gøre tingene sammen 

med familien  

 Forløbet indeholder praktisk og relationel hjælp til den rare middagsstund, gode hjemlige rammer, 

friluftsliv og tvillingehjælp 
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Barnets stemme 

 Børn i 5-6 års alderen  

 Inddragelse af et børneperspektiv  

 Børn bidrager til at sætte dagsordenen i familiens støtte   

 Øjebliksbillede i et evalueringsperspektiv  

 

Udførlig kommunikationsplan 

 Flere provstier skal melde sig som medejere af Folkekirkens Familiestøtte (i alt 32 provstier skal være 

medejere ved udgangen af 2023) Når vi får flere provstier med, kan vi tilbyde hjælp til flere familier 

 Vi skal have flere familier med børn 0-6 år til at ønske at benytte nye vores tilbud. I alt skal 1500 

familier have modtaget vores støtte ved udgangen af 2023 herunder 1/3 via forældrevenner 

 Oplæg til kirkelige arrangementer (f.eks. Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde, Himmelske 

dage i Roskilde) 

 Hjemmesiden 

 Nyhedsbreve 

 Landsdækkende kirkelig presse  

 Et inspirationskit der er målrettet Folkekirken med henblik på at få nye provstier med i FF 

 

Succeskriterier 

 Ved udgangen af 2023 har min. 1500 familier fået støtte gennem Folkekirkens Familiestøtte, heraf 

vil 1/3 have modtaget støtte 1:1 via forældreven: 

 1000 familier: 

Barselscafé, Gravidsamtaler, Sunde skærmvaner i familien, Stærkere Forældreskab, 

Foredrag 

 500 familier: 

Forældreven, Egmont-Forældreven, ‘Hånd i Hånd’  

 Øget trivsel blandt børn og forældre 

 Undersøges gennem før- og eftermålinger samt evaluering og inddragelse af børneperspektiv  
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7. Regnskab 2020 til godkendelse, bilag v/Peter Stilling 
Baggrunden for regnskaberne er, at vi har fået tildelt satsmidler to gange til:  

 Stærkere forældreskab – sluttede ved udgangen 2020.  

 Folkekirkens familiestøtte generelt 

 

Når man modtager disse følger der strenge instrukser med til, hvordan man skal fordele pengene procentvis. 

Fordelingen i mellem alle de konti har været med henblik på tilbagemeldingen for at blive godkendt til at 

have brugt vores satsmidler fornuftigt. 

 

Vi har fremadrettet lavet en ny budgetmodel der er meget mere simpel og overskuelige for 2021. 
Hovedtallene i bilag B skyldes, at beløbene fra Egmont Fonden på 1,2 mio. er rykket fra 2020 til 2021. Det 
har vi besluttet at gøre på baggrund af god kapital, så vi vidste, at vi ville komme ud med et underskud på 
ca. 600.000 kroner. Det er et bevidst valg, da vi kan se, at økonomien fremadrettet hænger sammen. Vi vil 
gerne konstituere os, så det vi gør er solidt og godt. I bilag a kan det hele ses samlet, og heraf fremgår, at vi 
slutter 2020 med en egenkapital på 763.820. 
 

Et budget skal være forankret et sted, og som koordinator har man indberetningspligt. Derfor skal det ligge 

med et CVR-nummer. Hele regnskabet ligger derfor forankret i Aalborg Budolfi Provsti. Det er vigtigt at 

understrege, at det er ikke et Aalborg projekt, men der er nogle lovmæssige ting der gør, at det skal have 

adresse og CVR-nummer. Det kan bestyrelsen vælge at flytte hvis nødvendigt, men på nuværende tidspunkt 

er det forankret i Aalborg Budolfi Provsti.  

 

BUDGETTERNE BLEV GODKENDT  
 

Stort tak til Peter for at tage sig godt at vores økonomi i rollen som kasserer.  

Repræsentantskabet skal godkende regnskabet. Før det bliver godtaget skal det offentliggøres så alle har 

adgang til det.  
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8. Valg til bestyrelsen v/ Carsten Bøgh Pedersen 
 

Vi er beslutningsdygtige ifølge vedtægterne, selvom alle ikke er deltagende. Det er repræsentantskabet, der 

træffer beslutningerne, men for at få fremdrift nedsætter repræsentantskabet en bestyrelse.  

 

Århus Vester provsti har udpeget en ny til Repræsentantskabet, da Henrik Oest er gået på pension. De har 

udpeget Marie Petersen, der desværre var forhindret i at deltage.  

 Der oplæses besked fra Marie Petersen. Marie er villig til at lade sig opstille til bestyrelsen  

 

 Herning: Anne Marie Søe Nørgaard kunne ikke deltage på mødet men godtager genvalg til 

bestyrelsen  

 Carsten Bøgh Pedersen er også villig til at genopstille i bestyrelsen 

 Anders Tanholm-Berg er villig til genvalg 

 Mette Moesgaard  er villig til genvalg men stiller sit kandidatur til rådighed 

 Peter Stilling er villig til genvalg 

 Hanne Petersen er villig til genvalg 

 

De nye provstiudvalg tiltræder i løbet af året og derfor inden næste års repræsentantskabsmøde, og det er 

provstiet der udpeger en ny repræsentant. Hvis der kommer nyt repræsentantskab, kan de vælge at udpege 

ny bestyrelse.  

 

Vi kan sige genvalgt til alle nuværende bestyrelsesmedlemmer. Henrik Oest bliver udskiftet med Marie 

Petersen fra Aarhus Vester Provsti.  

 

Det er vigtigt, at vi har medlemmer fra samtlige af de medvirkende stifter. Derfor kan det komme på tale, at 

der senere kan ændres i vedtægterne, så alle stifter kan få et bestyrelsesmedlem  

 

BESTYRELSE GENVALGT  
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9. Gensidig information 
 Ingen gensidig information 
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10. Evt. og dato for næste års møde 
Repræsentantskabsmødet skal være holdt inden for et nyt provstiudvalg er tiltrådt. 

 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16.00 bliver næste møde i Repræsentantskabet.  
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