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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

Odense den 22. November 2022 
 
 
 

Til alle menighedsrådsmedlemmer, præster,  
valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster 
 
 
Vedr.:  Bekendtgørelse af bispevalg i Fyens Stift 
 
Idet der henvises til Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af den 6. september 2022 vedrørende  
afholdelse af bispevalg i Fyens Stift, kan valgbestyrelsen hermed oplyse, at der er modtaget 4  
anmeldte kandidater til valget, hvorfor valgbestyrelsen hermed bekendtgør, at der afholdes bispe-
valg i Fyens Stift. 
 
Følgende kandidater er anmeldte og er af valgbestyrelsen fundet valgbare og kan derfor opstilles til 
valget, jf. bekendtgørelse nr. 79 af 19. januar 2022 om bispevalg, § 6, (anført i alfabetisk række-
følge efter efternavn): 
 
Jørgen Samsing Bendixen 
Mads Davidsen 
John Pretzmark Ramskov 
Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen 
 
Stillerliste for hver kandidat offentliggøres på stiftsadministrationens hjemmeside den 22. november 
2022. 
 
Valgbestyrelsen har den 1. november 2022 udarbejdet en valgliste over stemmeberettigede menig-
hedsrådsmedlemmer, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster, jf. bekendt-
gørelsens § 7, stk. 1.  
 
Valgbestyrelsen vil sikre, at valglisten bliver suppleret med personer, der senest 1 uge før afstem-
ningsmaterialet udsendes har opnået stemmeret, jf. bekendtgørelsens § 9, ligesom personer, som 
fejlagtigt er optaget på valglisten, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeret-
ten, slettes, jf. bekendtgørelsens § 10. 
 
Den af valgbestyrelsen udarbejdede valgliste, uden adresser og kontrolnumre, vil kunne ses på Int-
ranettet og på stiftsadministrationens hjemmeside, og der gives derfor mulighed for at undersøge, 
hvorvidt man den 22. november 2022 er optaget på valglisten.  
 
Valgbestyrelsen udsender herefter afstemningsmaterialet til de stemmeberettigedes den 3. januar 
2023, og man skal opfordre til, at personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke 
modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør 
indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse, 
d.v.s. den 10. januar 2023. Indsigelse skal i givet fald indgives til valgbestyrelsens sekretariat på 
adressen: Fyens Stift, Stiftsadministration, Klingenberg 2, 5000 Odense C.  
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Ved udsendelse af afstemningsmaterialet vil valgbestyrelsen nærmere beskrive proceduren i forbin-
delse med valgets gennemførelse. Afstemningsmaterialet vil blive sendt til de stemmeberettigedes 
digitale postkasse (e-boks). Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil ved 
postalt brev modtage besked om, at den digitale stemme kan afgives ved personligt fremmøde på 
stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden. 
 
Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til valgbestyrelsens formand Bjarne Larsen på tlf,  
24 65 08 23, eller chefkonsulent Sanne Fonnesbæk, som er sekretær for valgbestyrelsen. 
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.v. 

 
Bjarne Larsen 

formand for valgbestyrelsen 


