
    

 

      

 

 

 

 

 

 

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 

 

 

Referat fra Orienterende møde torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00 i Lindeskovkirken, 

Nykøbing F. med følgende dagsorden: 

 

 

1) Valg af dirigent.  

a. Knud Brusgaard Nielsen blev valgt 

2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed.  

a. Knud Brusgaard Nielsen redegjorde for provstiudvalgets arbejde  

3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed.  

a. Michael Fagerlunde redegjorde for stiftsrådets arbejde 

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

a. Knud Brusgaard Nielsen gennemgik reglerne 

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

a. Det blev besluttet at fastholde det nuværende antal på 6 medlemmer 

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

præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.  

a. Jørgen Jensen, Nykøbing F. menighedsråd 

b. Knud Brusgaard Nielsen, Nørre Ørslev-Systofte menighedsråd 

c. Michael Fagerlund, Provst Falster Provsti 

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

til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af 2 

menighedsrepræsentanter til stiftsråd.  

a. Følgende kandidatlister blev udarbejdet: 

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2021 

Valg af læge medlemmer til stiftsrådet 2021 

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 2021 

8) Eventuelt  

 

 

                                                                                                                 

Falster Provstiudvalg                                 

Klosterstræde 3, 1. 

4800 Nykøbing F. 
              Den 15. september 2021 

 

 

 

Til 

Samtlige menighedsrådsmedlemmer 

Samtlige præster 

i Falster provsti 

 

 

tlf. 21 69 20 00  

falster.provsti@km.dk 

 

 

J. nr. 2021-16146 



Protokol for valgudvalget 

 

Michael Fagerlund valgt som formand. 

 

Ved fristens udløb den 13. september 2021, kl. 16.00, er der indkommet 1 liste til henholdsvis: 

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2021 

Valg af læge medlemmer til stiftsrådet 2021 

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 2021 

Listerne er rettidigt afleveret og i orden. 

Der skal således ikke udskrives valg. 

 

Følgende er valgt som læge medlemmer til provstiudvalget: 

 

1) Steen Henriksen, Tingsted menighedsråd 

2) Palle Jacobsen, Nykøbing F. menighedsråd 

3) Jens Erik Boesen, Væggerløse menighedsråd 

4) Anders Lejre, Gundslev menighedsråd 

5) Connie Zlatevski, er ikke medlem af et menighedsråd 

6) Hans Nielsen, er ikke medlem af et menighedsråd 

 

Følgende er valgt som præsterepræsentant til provstiudvalget: 

Bjørn Ohlendorff Krohn 

 

Følgende er valgt til stiftsrådet: 

 

1) Steen Henriksen, Tingsted menighedsråd 

2) Palle Jacobsen, Nykøbing F. menighedsråd 

 

Den nye valgperiode træder i kraft pr. 1. november 2021.  

 

Med venlig hilsen 

p.u.v. 

 
Michael Fagerlund 

provst 


