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5000 ODENSE C 

Odense den 27. september 2022  
 

Til samtlige menighedsrådsformænd 

      

 

 

 

Vedr.:  Bispevalg i Fyens Stift  

 

I henhold til Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af den 6. september 2022 skal der afholdes bispe-

valg i Fyens Stift. 

 

Der henvises til bekendtgørelse nr. 79. af 19. januar 2022 om bispevalg, kapitel 3, § 7, påhviler det 

valgbestyrelsen at udarbejde valgliste over de stemmeberettigede i stiftet. Stiftsadministrationen er 

sekretariat for den kommende valgbestyrelse. 

 

Ifølge bekendtgørelsens kapitel 3, § 7, stk. 2, skal menighedsrådets formand i denne forbindelse 

give oplysning om de valgte menighedsrådsmedlemmer til valgbestyrelsen. 

 

Stiftsadministrationen har i forbindelse med det seneste menighedsrådsvalg, foretaget en registre-

ring af menighedsrådets sammensætning, jf. den vedhæftede fil over valgte menighedsrådsmedlem-

mer i det enkelte menighedsråd.  

 

Stiftsadministrationen skal anmode om, at formanden nøje gennemgår stiftsadministrationens regi-

strering af menighedsrådets sammensætning. Er der ændringer, skal de påføres blanketten, som her-

efter returneres til stiftsadministrationen.  

 

Stiftsadministrationen skal anmode om, at formanden, selvom der ikke er ændringer i forholdt til 

det af stiftsadministrationen registrerede, kvitterer ved at skrive ”valglisten er OK”.  

 

Blanketten med formandens godkendelse af menighedsrådets sammensætning skal være stiftsadmi-

nistrationen i hænde senest den 1. november 2022, således at en valgliste over stemmeberettigede til 

bispevalget kan udarbejdes. 

 

Stiftsadministrationen skal gøre opmærksom på, at det er særdeles vigtigt, at eventuelle ændringer i 

menighedsrådets sammensætning, der sker efter den 1. november 2022 og frem til tidspunktet for 

fristen for kandidatanmeldelse, straks indberettes til stiftsadministrationen. Der henvises specielt til 

forhold, hvor et medlem udtræder og et nyt medlem skal indtræde, indberetning i forbindelse med 

dødsfald m.v. 

 

Ligeledes er det vigtigt, at der i tiden efter udløbet af fristen for kandidatanmeldelsen og videre i 

valgforløbet hurtigst muligt foretages indberetning til stiftsadministrationen om ændringer i menig-

hedsrådets sammensætning. 

 

Såfremt der sker ændring i konstitueringen af menighedsrådet 1. søndag i advent skal dette, på sæd-

vanlig vis, indberettes ad tjenstlig vej til stiftsadministrationen. 
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Stiftsadministrationen skal gøre opmærksom på, at valg af ny biskop over Fyens Stift foregår ved 

urafstemning i et elektronisk valgsystem, hvilket indebærer, at hvert stemmeberettiget medlem af 

menighedsrådet vil modtage afstemningsmaterialet i deres digitale postkasse (e-boks), når dette ud-

sendes. Dette understreger vigtigheden af, at indberetning af ændringer af menighedsrådets sam-

mensætning sker hurtigst muligt til stiftsadministrationen. Stemmeberettigede, der er fritaget for at 

modtage digital post, vil ved postalt brev modtage besked om, at deres stemme kan afgives ved per-

sonligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.  

 

Stiftsadministrationen skal anbefale, at menighedsrådets formand ved førstkommende menigheds-

rådsmøde orienterer herom. 

 

Med venlig hilsen 

p.s.v. 

 

 

Pernille Hach 
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