
Orienteringsmøde om valg af 
medlemmer til provstiudvalg 

og stiftsråd

Torsdag den 

2. September 2021



Velkomst ved formanden.

Salme nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs

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 (3 medlemmer)

7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til valgene

8. Eventuelt



725 Det dufter lysegrønt af græs
Mel.: Waldemar Åhlén 1933

1.Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.



2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.



3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.



4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.



5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.



2. Redegørelse for provstiudvalgets 
virksomhed.

Provstiudvalget

⚫ Udmelder og fastsætter rammebevillinger for kirkekassernes drifts- og 
anlægsudgifter.

⚫ Kontrollerer og korrigerer kirkekassernes budgetter i forhold til de fastsatte 
rammer og bevillinger.

⚫ Foretager legalitetskontrol.

⚫ Vælger en bygningskyndig som sammen med provsten udgør provstesynet.

⚫ Afgiver erklæringer i sager, som skal forelægges biskoppen eller 
Kirkeministeriet til godkendelse samt sager af væsentlig økonomisk betydning 
for kirkekasserne herunder ansøgninger om lån i stiftsmidlerne.

⚫ Træffer afgørelser i sager som ikke skal forelægges højere myndighed.

⚫ Kontrollerer ansættelsesforhold for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.

⚫ Godkender synsudskrifter.

⚫ Administrerer 5%-midler.



⚫ Provstiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

⚫ Provstiudvalgsmøder afholdes normalt en gang om 
måneden.

⚫ Provsten er forretningsførende medlem af provstiudvalget.

⚫ En stedfortræder indkaldes, når et medlem er forhindret i at 
varetage sit hverv i mindst 2 måneder.

⚫ Provstiudvalget udarbejder budget for provstiudvalgskassen.

⚫ Provstiudvalget udpeger medlemmer til budgetudvalget.



3. Redegørelse for stiftsrådets 
virksomhed.

⚫ Stiftsrådet rådgiver Biskoppen

⚫ Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe 

beslutning om at udskrive et bindende bidrag, som kan 

bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

– Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og 

provster

– Formidling af kristendom

– Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, 

IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder 

analyser til forberedelse af sådanne projekter



⚫ Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes 

vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes 

kapitaler.

Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets 

udvalgsstruktur og bestemmer herunder, om der skal 

nedsættes et særskilt udvalg til at varetage det 

mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Stiftsrådet kan desuden drøfte forskellige emner 

vedrørende det kirkelige liv i stiftet.



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

⚫ Valgret til provstiudvalg og stiftsråd –

Menighedsrepræsentanter

⚫ Valgbar til provstiudvalg og stiftsråd –

Menighedsrepræsentanter

⚫ Valgret og valgbar til provstiudvalg og stiftsråd -

præsterepræsentanter

⚫ Møde vedrørende valget

⚫ Kandidatlister



Valgret til provstiudvalg og stiftsråd
- Menighedsrepræsentanter

⚫ Samtlige menighedsrådsmedlemmer har valgret til 

provstiudvalg. Valgret til stiftsrådet, har de samme, 

som har valgret til provstiudvalg med undtagelse af 

repræsentanter for valgmenigheder. 

⚫ Præster i flersognspastorater har kun én stemme og 

vælger selv hvilket sogn de ønsker at udøve deres 

valgret i.



Valgbar til provstiudvalg og stiftsråd
- Menighedsrepræsentanter

⚫ Enhver der er valgbar til et menighedsråd.



Valgret og valgbar til provstiudvalg og 
stiftsråd – Præsterepræsentanter

⚫ Til provstiudvalget: Alle fastansatte præster i 

provstiet

⚫ Til stiftsrådet: Alle præster ansat i Stiftet



Møde vedrørende valget

⚫ Alle der deltager i mødet har tale- og 

forslagsret. 

⚫ Kun menighedsrådsmedlemmer er 

stemmeberettigede. 



Kandidatlister

⚫ Skal indeholde kandidaters navne, cpr.nr., og bopæl.

⚫ Kandidaternes samtykke skal foreligges skriftligt.

⚫ Kandidatlisterne må kun indeholde navne på optil 
dobbelt så mange kandidater, som det antal læge 
medlemmer, der skal vælges til provstiudvalget. 

⚫ Kandidatlisterne skal være indleveret til formanden 
for valgbestyrelsen senest den 13. september 2021 
kl. 16.00.

⚫ Er der ved udløbet af fristen, kun indgået én gyldig 
liste, aflyses afstemningen, og de på listen anførte 
kandidater betragtes som valgt til provstiudvalget pr. 
1. november 2021.



5. Fastsættelse af antal læge 
medlemmer.

⚫ Provstiudvalget skal bestå af 4-8 medlemmer

⚫ Det nuværende provstiudvalg består af 6 læge medlemmer 
og en præsterepræsentant:

Knud B. Nielsen, formand /Nr. Ørslev-Systofte

Søren Holm /Væggerløse

Steen Henriksen /Tingsted

Anders Lejre /Gundslev

Connie Zlatevski /tidligere medl. af Stubbekøbing MR

Palle Jacobsen /Nykøbing F. 

Præsterepræsentant Bjørn Ohlendorff Krohn /Nykøbing F.



6. Valg af valgbestyrelse.

⚫ Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer.

⚫ Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.

⚫ Valgbestyrelsens medlemmer skal være 

medlem af et menighedsråd i provstiet.

⚫ Provsten kan indvælges i valgbestyrelsen.

⚫ Provsten er sekretær for valgbestyrelsen.



7. Drøftelse og eventuel opstilling af 
kandidater til valgene.

⚫ Opstilling af fællesliste.

⚫ Forslag til kandidater.

⚫ Eventuel afstemning om hvem der skal med 

på listen.

⚫ Udarbejdelse af stedfortræderliste.



Valg af menighedsrepræsentanter til 
provstiudvalg.

⚫ Udarbejdelse af fællesliste til valg af læge 

medlemmer i provstiudvalget. 

⚫ Eventuelt udarbejdelse af stedfortræderliste.



Valg af menighedsrepræsentanter til 
stiftsrådet.

⚫ Udarbejdelse af kandidatliste til valg af 

menighedsrepræsentanter til stiftsrådet.

⚫ Eventuelt udarbejdelse af stedfortræderliste.



Valg af præsterepræsentant til 
provstiudvalget.

⚫ Udarbejdelse af fællesliste til valg af 

præsterepræsentant til provstiudvalget. 

⚫ Eventuelt udarbejdelse af stedfortræderliste.



8. Eventuelt.



Tak for i aften

Salme nr. 769 Sig månen 

langsomt hæver

Kom godt hjem…….



769 Sig månen langsomt hæver
Mel.: J.A.P. Schulz 1790

1.
Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.



2.
Hvor rolig jorden hviler
bag nattens slør og smiler
så mild og sommervarm,
ret som et stille kammer,
hvori al dagens jammer
forglemmes skal i søvnens arm.



3.
Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!



4.
Vi stolte Adams slægter
kun såre lidet mægter,
og meget ved vi ej;
vi efter skygger jager
og mangen kunst opdager
og kommer længer fra vor vej.



5.
Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!



6.
Koldt nattens vinde sukke,
mit øje vil sig lukke,
giv mig, o Gud, din fred!
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!


